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Lenkai stiprina sa
vo oro jėgas

Kanados liberalų kabinę 
tas atsistatydino

Ekonominis krizis Vokietijoje 
praslinkęs, sako ministeris

Lenkija stiprina savo ka 
rines oro jėgas

Kanados liberalų kabino 
tas atsistatydino

Pirko Franci joj 32 karo aeropla
nu; Vokietija ’ neleidžia 
per savo teritoriją

jų

NEW YORKAS, birž. 29.
Vietos radio stotis perėmė 
tokį pranešimą, išsiųstą iš 
Naueno, Vokietijoj:

J, Aspemo aviacijos lauką, 
ties Vienna, atvyko, pakeliui į 
Varšuvą, šeši milžiniški karo 
aeroplanai, su aparatais bom
boms mėtyti, kiekvienas jų ga
benąs du tūkstančiu kilogramų 
sprogstamųjų medžiagų. Lau
kiama dar dvidešimt šešių ae
roplanų atvykstant.

Tiems Lenkų karo aeropla
nams Vokietijos valdžia užgynė 
skristi per Vokiečių žemę.

Sl-

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
birž. 29. — Premjero MaoKen- 
zie Kingo liberalų kabinetas 
vakar rezignavo, po to kai ge
neralgubernatorius, lordas 
Byng1, atsisakė paleisti parla
mentą ir paskelbti naujus rin
kimus.

Nauju premjeru pakviestas 
konservatorių vadas Arthur 
Meighan.

Siūlo avansuoti Graikijai 
$33,000,000

Daug* mokinių ir moky
tojų susirgo po 

bankieto

VVASHINGTONAS, birž. 29.
Indianos kongresmanas 

Wood, rep., pasiūlė bilių avan
suoti Graikijai likusius 33 mi- 
lionus dolerių karo paskolos', 
kurią Graikai buvo . . išsiderėję 
Jungtinėse Valstijose 1917 me
tais.

birž. 
šimto 
vietos

\VEYMOUTH, Mass., 
29. — Arti pusantro 
mokiniams, baigusiems 
aukštesnę’ (high) mokyklą, bu
vo suruoštas bankietas, kuria
me dalyvavo ir mokytojai. Po 
bankieto beveik pusė jame daly
vavusių abiturientų ir mokyto
jų susirgo, matyt nuo negero 
maisto. Vyriausybė daro tyri
nėjimą.

Graikija mat atsisako įtar
tis dėl fundavimo tos paskolos 
dalies, kuri jai buvo suteikta 
karo metais, kol ji negausianti 
ir likusios dalės, sumoj 33 mi- 
lionų dolerių.

Kunigas ir 13 kitų as- 
nteny kaltinami dėl 

riaušių

“Finansinis burtinin
kas” Ponzi areštuotas
NEW ORLEANS, La., birž. 

29. — Pabėgęs iš Massachu- 
setts ir Floridos vyriausybių 
rankų paskilbęs “finansinis bur
tininkas”, Charles Ponzi, buvo 
vakar čia policijos areštuotas. 
Jis ką tik buvo atplaukęs į 
New Orleans italų garlaiviu, po 
svetima pavarde, bet tuojau 
buvo pažintas ir suimtas.

Ponzi, kaip žinia, yra pri- 
gaulingu bildu išviliojęs iš žmo
nių ir bankų milionus dolerių.

HUDSON, Wis., birž. 29. — 
Tieson pašaukta vienas katalikų 
kunigas, Peter Rice, ir trylika 
šiaip žmonių, kaltinamų dėl 
birželio 1d dieną kurstymo 
riaušių prieš Ku-klux-klaną ii 
sudeginimo didelės šėtros, kur 
klaniečiai laikė savo mitingą 
Tarp kaltinamųjų yra viena 
moteriškė ir keletas Marnuette 
universiteto studentų.

Dešimt buso pasažierių 
užsimušė 1

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 29. — Dešimt pasažierių 
užsimušė ir kiti dešimt skau
džiai buvo sužaloti, nuvirtus 
į pakalnę busui, keliavusiam iš 
Dedžagučo į Cetinją.

MOTERIŠKĖ, ŠOKUS
LANGĄ, UŽSIMUŠĖ

PRO
O

ST. LOUIS, Mo., birž. 29. —
skaitytojų ieško bargenų Nau- įšokus pro langą iš antrojo auk- 
jienose ir skaito klasifikuotų-Išto, užsimušė Mrs. Mildred 
jų skelbimų puslapius kasdie-1 Brittingham, 26 metų. Manoma, 
ną. Parašykite į Naujienas ką kad ji nusižudė dėl pairusios 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
Žodžių) vienai dienai, $1.1?, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

sveikatos.

VARŠUVA, Lenkija, birž. 29. 
— Per įvykusias v liroj Lenkijoj 
socialistų demonstracijai, ku
riomis reikalaujama, kad sei
mas butų pakistas ir 'paskelbti 
nauji rinkimai du žmonės bu
vo užmušti ir keliolika sužeis
ti. /

■R.įjįljMSg

Į Pacific and Atlantic Photo J
Taip atrodė vagonas po gaisro, kuris įvyko birželio 16 d. netoli nuo Crystal Siding, Nev. 

Gaisre žuvo penki žmonės.

Ekonominis krizis Vokie 
tijoj jau praėjęs

Finansų ministerio pranešimu 
valstybės biudžetas esąs dau
giau nei subalansuotas

BERLINAS, birž. 29. — Fi
nansų ministeris Reinholdas 
pranešė reichstago finansų ko- 
misijai, kad. jo įsitikinimu, eko- 
nominis krašto krizis jau pra
slinkęs, ir jeigu reishstagas ne
reikalausiąs daugiau kreditų, 
tai 1926 metų biudžete jo.kio 
deficito nebusią.

1925 metais biudžetas buvęs 
suvestas, ir dar likę $35,(MM),- 
000 perviršio. Pirmieji penki 
šių 1926 metų mėnesiai rodą 
$14,000,000 perviršio.

Finansų ministeris nurodė, j 
kad vyrų bedarbių skaičius Vo
kietijoj sumažėjęs, bet, iš ant
ros pu^ės, padidėjęs moterų be
darbių skaičius. Šiuo metu 
bedarbiams šelpti valstybė 
leidžianti, apskritai imant, 

milionus dolerių mėnesy.

is-
po

6

Angliškai mokytis 
Amerikos amba
sadorius pataria 
važiuot i Londoną

TOKIO, Japonija, birž. 29. — 
Kalbėdamas Japonijos tarpkole- 
ginių angliškai kalbančių drau
gijų bankiete, Jungtinių Vaiš
ijų ambasadorius MacVeagh 
jasakė, kad studentai, kurie no- 
4 išmokti anglų kalbos, turį va- į 
žiuoti į Angliją, nes tik ji esan-1 
;i tikrasis tos kalbos šaltinis. ■

Ambasadorius MacVeagh pa-F 
sakė, žinoma, tiesą, tečiau ame-, 
rikiečiams tatai labai nepatiko: 
jų diplomatas, o pataria keliau- 
;i į Angliją anglų kalbos moky
tis!

Prof. Lathropo žmona 
užsimušė

MADISON, Wis., birž. 29. — 
Automobiliams susidūrus, va- 
<ar buvo užmušta Mary Lath- 
ropienė, 56 metų, Wisconsino 
Jniversiteto profesoriaus Lath
ropo žmona. Penki kiti asmens 
buvo sužeisti.

JAUNAVEDŽIAI UŽSIMUŠĖ 
AUTUI APVIRTUS

EDVVA-RDSVILLE, 111., birž. 
29. — Jų automobiliui nusiri
tus griovin ir apvirtus vakar 
užsimušė lankęsis čia iš St. 
x>uis Richard Marstiller, 21 

metų, ir jo jauna žmona. Juodu 
ką tik buvo vedę.

IIAAGA, Olandija, birž. 39.— 
Tarptautinis teisingumo teis
mas vakar pradėjo savo sesiją.1 mus.

TAMPA, Fla., birž. 28. — 
Šiandie rado jų namuose nužu
dytus keturis asmenis, dailydčs 
lowellio šeimynos narius. Jų 
galvos buvo kirviu suskaldytos 
r čiajau pamestas kruvinas 

kiryis. Vyriausybė daro tardy-

Sėdėdami Vengrijoj pra 
švilpė $7,000,000

Chicagos biržoj

Amerikos studentai lanky
sis sovietą Rusijoj

MASKVA, birž. 29. — New 
York o tarptautinio edukacijos 
instituto direktoriui Dr. Dug- 
ganui susitarus su sovietų kul
tūrinių santykių biuru, liepos 
pradžioj į Maskvą atvyks, pa
čiam Ihigganui vadovaujant, 
penkiolika studentų, parinktų 
iš didžiulių Amerikos universi
tetų, susipažinti su sovietija ir 
su jos švietimo įstaigomis. Vi
sos tų studentų išlaidos Rusijoj 
bus padengtos kultūrinių santy
kių biuro, kurio pirmininku yrr. 
poni Kameneva. Ekskursantai 
aplankys visus muziejus, uni
versitetus, fabrikus, teatrus ir 
kitas vertas pamatyt įstaigas 
kaip Maskvoj, taip Leningrade 
ir kitur.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 29. — Vakar čia buvo are
štuoti Emil Bacher, Victoria 
Milling kompanijos pirminin
kas, ir Oscar Fabry, Concordia 
Milling kompanijos administra
torius, kaltinami, kad spekuliuo 
darni Chicagos kviečių biržoj 
jie prašvilpę daugiau kaip 7 
milionus dolerių, priklausančių 
tųdviejų kompanijų dalinin
kams.

Sako, kad praeitą žiemą Ba
cher pirkęs ir pardavęs Chica
gos biržoj daugybę kviečių, be 

leidimo dalininkų 
, ir pagaliau 

privedęs kompaniją prie ban
kroto. Gelbėti Vengrijos pre
kybos/ kreditui užsieny, valdžia 
avansavus nebeišsimokančiai 
kompanijai 3^ miliono dolerių, 
bet ir tai nieko nebepadėję, tik 
truputį nutąsę galutiną jos 
krachą.

Lygiai kaip Bacher, Conėor- 
dia Milling kompanijos mana- 
žeris Fabry irgi kaltinamas dėl 
išeikvojimo didelių pinigų su

mų spekuliacijoms Chicagos 
biržoj. Abidvi kompanijos turi 
dešimtis tūkstančių smulkių 
akcininkų.

. žinios ir leidi

Prašo panaikint buliy Bus bloga Amerikos kalė- ^X0,SŽi
imtynes Meksikoje jimy viršininkams Atsisako badu mirti

Mokyklų vaikai sako, kad žiau 
rios bulių imtynės esą civili 
zacijos užgavimas

Maskvos bolševikų spauda 
ko, kad jie susilauksią to, 
susilaukęs caro budelis

sa
ko

MASKVA, birž. 29. — Sovie
tų spauda, kuri mano, kad Jun
gtinėse Valstijose yra daugybė

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
29. — Mokyklos Meksikoj da
bar pakėlė stiprią kampaniją 
prieš bulių imtynes. Mokyklas ' politinių kalinių ir kad tie po- 
lankantieji vaikai jau^ atsiuntė I litiniai kaliniai Amerikoj taip 
švietimo ministerijai peticiją pat žiauriai torturuojami, kaip 
su daugybe parašų, kurioj sa- kad bolševikai torturuoja politi- 

; savuose kalėj i- 
laipsnio, muose ir koncentracijų punk-1 

žiaurų bulių tuose, įspėja “visus Amerikos ( $250>000 gaisras Gary 
kad jie susilauk-! 

šią to, ko dabar susilaukęs I 
ras Golovkinas. |

mo ministeris palenktų ir kitus I O GolovKinas i 
valdininkus kovoti , i 
grumtynėmis, arba bent nebe
leisti, kad įdūkę buliai mirtinai 
badytų arklius, kąjff kad pap
rastai tokiuose žaisluose esti.

koma, kad “Meksika, pasiekusi nius kalinius 
jau aukšto kultūros 
turi barbarišką, žiaurų bulių tuose, įspėja “visus 
imtynių žaislą panaikinti, ka-galėjimų viršininkus 
dangi tai yra civilizacijos užga-. valdininkus,” i 
vimas. šią to,

Peticijoj prašoma, kad švieti- 'Alcksandr_...... ....... — , . . .
• .............................1. O Golovlfinas susilaukė to, «alsras l,adal® a'>le. 2,,0’(M)0 do’

su bulių, kad jis buvo bolševikų teismo nuostolių. Tribe K pre- 
kiavo raštinių reikmenimis, fo-

GARY, Ind., birž. 29.—Kilęs 
į užvakar “Tribe K” krautuvėj

Daug žuvusių dėl žemės 
drebėjimo Sumatroj

RATA VIJ A, Java, birž. 29.— 
Gauti čia pranešimai iš Padan- 
go, Sumatros Sostinės, sako, 
kad per įvykusį ten vakar 
smarkų 
žmonių 
lota.

Fort
'ka didelių triobesių.

Gubernatoriaus rezidencija 
Padange ir daugelio europiečių 
namų skaudžiai gadinta. Solono 
mieste kilęs dėl žemės drebėji
mo gaisras padaręs daug nuo
stolių.

žemes drebėjimą 
buvę užmušta ir

Dekoke sugriuvo

daug 
suža-

kelio-

Nauji aukso atradimai 
naujoj Gvinėjoj

SYDNEY, Australija, 
29. Kalnuotame naujosios 
nejos krašte, apie r 
žiemių vakarus nuo Morobo,1 
atrasta nauji aukso laukai.

pasmerktas mirti, ir sušaudy- , . , . , .
tas. Caro laikais mat Golovki- |°«'!’a,,j<)3 daiktais, fejerverkam 
nas buvo vieno kalėjimo Sibire 
viršininkas ir pasižymėjo savo 
žiaurumais su jo globai paves
tais politiniais kaliniais.

Keturi asmens užmušti 
auto ir motorciklo 

susikulime

ir kitokiomis prekėmis. Gais
ras kilo dėl vaikų neatsargumo, 

. kurie nepastebėti 
krautuvės apatinę

, buvo sukrauti feierverkai, 
. juos bandydami padegė.

įsigavo į 
dalį, kame 

ir

MONTREAL, Kanada, birž. 
29.—Automobiliui ir motorcik- 
lui susimušus buvo užmušti ke
turi asmens, trys automobilio 
pasažieriai ir vienas -- mo-1 
torciklo. Nelaimė atsitiko vieš-1 
kely netoli nuo Shavinigan 
Falls, Que.

Areštavo milionieriy dėl 
žmonos mirties

ST. PETERSBURG, Fla., 
birž. 29. — Tapo suimtas ir ka
lėjime uždarytas Eugene Elliot, 

’ milionierius Floridos nekruta
mųjų nuosavybių verslininkas, 

į Kaltinamas dėl savo žmonos 
! mirties, kuri buvo be sąmonės, 
su perskelta galva,

Pamišęs negras pašovė ligoninėn ir tuojau 
aštuonis asmenis

BALTlMORE, Md., birž. 29. 
— Gavęs proto pamišimą 'neg
ras Vance Lee, apsiginklavęs j 
šautuvu ir. dviem revolveriais, 
vakar pašovė čia aštuonis as
menis, tarp jų penkis policihin- 

suimti. 
polici- 
ir ne-

kus, kurie bandė jį
Gv!- pagaiiau jįs pats buvo

60 , 1 ninko mirtinai pašautas

BENTON HARBOR, 
birž. 29. — Dviem 
Jiam susikūlus buvo 
vietos pilietis Elmer 
metų amžiaus.

Mich., 
automobi- 
užmuštas 
Olds, 50

užilgio mirė.

Kapit. Amundsenas at
vyko į Seattle

SEATTLK, Wash., birž. 29.— 
Kapitonas Roaki Amundsenas 
ir šešiolika kitų Norge dirižab
lio įgulos narių, skridusių per 
žiemių ašigalį, vakar iš Nome 
atvyko į Seattle.

, Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Nenusistojęs oras; kartais
gali būt lietaus ir perkūnijų; 29. — Trenkęs perkūnas j West 
vėsiau; stiprokas maiųąeis vė- Side Gounty Parko kūdrų, kur 
jas. *'* *'■

Vakar temperatūra siekė mi-Įriasdešimt asmenų, du vaiku už- 
nimum 69°, maksimum 84°

šiandie saulė teka 5:17.
džiasi 8:29 valandą.

Perkūnas užmušė du 
besimaudžiusiu vaiku
JERSEY CITY, N. J., birž.

tuo metu maudėsi apie ketu-
*••• . * Ai* v y V»V»

F.»'mušė ir devynis kitus sužeidė, 
lei- Sužeistieji nugabenta j ligoni-

I nę.

atgabenta 
pasimirė. 

Žmona , prieš porą dienų buvo 
užvedus bylą dėl išsiskyrimo.

MASKVA, birž.- 29. — Ka
dangi New Yorko laikraščiai 
buvo pranešę, kad Konstantinas 
Lipskerov, “Karmencitos ir 
Kareivio” autorius (tiksliau, 
perdirbėjas Bizeto operos “Car- 
men”) Maskvoj dabar badu 
mirštąs, pasipiktinęs Lipskerov 
užsienio spaudos*atstovams pa
reiškė:

“Joks pavojus badu išmirti 
mums negresia, ir mes atsisako
me burti, nežiūrint, kad Ame
rikoj spauda dar ir taip norėtų 
mu$ badu išmarinti.”

Areštai atidarant karei- 
e vių paminklą
PARYŽIUS, birž. 29. —Jour

nal praneša, kad per atidengi
mą St. Nazaire paminklo Ame
rikos kareiviams, kur iškilmėse 
dalyvavo ir Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Herrick ir gen. 
Pershing, buvę areštuoti du 
anarchistai, pas kuriuos rasti 
ginklų, ir vienas vietos komu
nistas.

Buvę Portugalijos vald
žios nariai ištremiami 

į Azorus
LISABONAS, Portugalija, 

birž. 29. — Keletas buvusių 
Portugalijos ministerių kabine
to narių ir tarybos pirmininkų, 
kurie buvo praeitą šeštadienį 
areštuoti, ištremiami iš Por- 
tugalijasi. Karo laivu jie išdan
ginami į Azorų salas.

NUPIGINTAS PINIGįl
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti Į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, DI.
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šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeifriininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pag&Yrnmui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

TMD Seimas
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

XXX-tas Seimas, įvykęs birž. 
19 d., Brooklyn, N. Y.

Scimą atidarė centro prezi
dentas, K. S. Karpavičius, bir
želio 19 d., 10:30 valandų ry
te, 193 Grand Street, Brooklyn,

tos; nutarta garsinti organo 
kas trys mėnesiai.

Dr. V. Kudirkos paminklo pa
statymui fondo reikaluose nu-

Nutartą dalyvauti IMnladel- 
pliijoj lietuvių šaukiamam vi
suotinam seime; išrinkti pa
siuntiniais J. Cinkus, K. širvy-

tartu išrinkti komisijų. Komiai- dienė ir Dr. Bernotaitė, 
jon įėjo Mingilas, Dėdynas if| 
Musickas, kurie veiks kontakte 
su T. M. D. Centro Valdyba ir 
pinigai bus siunčiami T. M. 1). 
iždininkui.

Pasiųsti' paraginimus T. M. 
1). kuopoms rengti kultūrines 
paskaitas ir prakalbas.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mas S LA seimui su linkėjimais,

kad apvalytų organizacijų nuo 
svetinių valstybių gaivalų.

Rezoliucija už atvadavimų 
sostinės Vilniaus.

Seimas nutaria laikyti ten, 
kur “Sandaros” seimas bus lai
komai.

Delegatai sumetė aukų $18. 
Seimo vedėjas ilga karšta kal
ba uždarant seimų, pakvietė pa-

kalbėti P. Mikolainj.
Seimas uždarytas G valandų 

vakare. —P. Petraitienė.

LIGONINĖJE

Gydytojas, Tamstos pilve 
yra vėžys.

Ligonis. Atsiprašau! Vėžių 
aš niekuomet nesu valgęs.

Virimo Receptas

Ar žinot kad tomatei reikia nuolat 
saulės šviesos kad turėtų skaisčių 
spalvą ir gardų skonį? Tai yra mai
stinga ir skani daržovė valgymui. 
Tomates parsiduoda daugeliu būdų, 
šviežios, dėžėse, chili sose, catchup, 
ir kt. Kuomet naudojat dėžės toma
tes, jeigu jų skonis užgautas dėžes, 
dadėk kelis bryžius pjaustyto svogū
no į tomates kada 
tis receptas, pigus 
vienas kurį reikia 
ra sykių savaitėje.

jas virsi.
bet skanus, 

gaminti bent

Sekan- 
yra 
po-

su*

9 puodukai evaporated pieno 
a puoduko dėžinių tomačių 
puskvortė karšto vandens 
vidutiniško didumo svogūnas, 
pjaustytas

šaukštukas sviesto ar pavaduo
tojo 
šaukštai miltų 
šaukštukai 
šaukštukai
šaukštuko pipirų 
šaukštuko sodos

6 su vandeniu kepti kiekiai, skelti.
Sutarpyk sviestą viršutinėj dalyje 

dubaltavo virdulio, »iadėk svogūną ir 
virk lėtai iki pageltonuos, apie pen
kias iki astuonių minutų. rilk pie
ną ir vandenį, uždėk ant žemutinės 
dalies dubaltavo virdulio ir užvirink. 
Sumaišyk milfus, druską ir pipirus 
su gana šalto vandens kad butų min
kšta košele; įmaišyk j pieną ir virk 
apie 15 minutų nuolat maišant. Su
šildyk tomates su cukrum; kada vir
si dadėk 
pieną . , . .
viršaus krekį kurį reikia pirma 
mirkyt šiltam vandenyje.

Virtuvės Reikaluose

t

cukraus 
druskos

lą ir supilk sutirštėjusj 
Duodant j stalą, pridėk ant 

pa-

i daromos iš džiovytų 
užsilaikys ir nepasida

tiesiant ant virtuvės

Vaisių koš< 
vaisių geriau 
rys landžios.

Linoleumą
grindų reikia sucementuot vietoj vi
nutėmis kalti. Tas laikys ilgiau ir 
bus patogiau vaikščioti po jį.

Paskonink minkštąjį (sponge) py
ragą su biskiu šokolado. Sutarpyk 
šokoladą piene ir ataušink pirm nau
dosiant.

Geriau įsidėt į ledų šėpą po šmotą 
ledo kasdien negu užpildyt jį dusyk 
savaitėje dideliais šmotais.

M ES RE K O M E NI) U O J A M E
\ algyk Kellogg’s All-Bran regulia

riai. Jisai pilnai prašalina užkietėji
mą vidurių; jeigu ne bus pasekmių, 
jūsų groserninkas grąžins pinigus.

Borden’s Evaporated Pienas beveik 
turi tas pačias maistingas dalis kaip 
ir tikrasis pienas. Yra turtingiausias,

RODYKLfi No. 38
Naminiai Paaigelbėjimai

Prašalintmui vandens r,lėtnii| nuo 
sidabro daiktų, užtepk košele daryta 
iš kreidos ir amonijos. Kada tas mi- 
Šinis sudžius, nutrink jį minkštu še
pečiu ir nušveisk su chamois.

Išvalymui drapanų 
kava ar kokoa, pamerk 
borakso vandenį.

Nuvalymui palivuotų 
gok tyru vandeniu

suplėtmuotų 
jas į šaltų

maz- 
biskj

vietų, 
naudojant 

muilo arba šveičiamo paudorio.
Kad lovos užtiesalai nenustotų sa

vo baltumo, pamerk juos į vandeni

Grožės Patarimai
Reguliaria užžiurėjimas dantų tu

rį tiesioginą įtakų ant grožės, svei
katos, laimės ir atsakantumo bizny
je ir socialiam gyvenime. Keik pa
sirinkt maistus kurie reikia kramty
ti kad dantis turėtų darbo ir butų 
stipresni. Tinkami valgiai neduos 
dantų skaudėjimų arba prakiurimu 
ir mažai reiks lankytis pas dentistą. 
'rinkamas užžiuiėjimas dantų yra ne 
tik geras švaros paprotis kuris pa
daro burnoj geresnį jausmą, bet tas 
taipgi saugoja nuo skausmų. Dali
niai sukramtytas maistas užverčia 
skilvį ir yra prięŽasčia nevirškinimo 
ir daugelio ligą. Užleidimas dantų 
šveitimo yra kenkimas savo grožei ir 
sveikatai.

Ypatiški Sveikata
Yra pasaka apie žmogų kuris nu

ėjo j karvių tvartų ir rado tris vynas 
melžiančius. Jis paklausė koŽno ką 
jie daro ir gavo kitokius atsakymus. 
Pirmas atsakė, “Aš melžiu karvę’’. 
Antras atsakė, “Aš uždirbu po $1.50 
i dienų”. Trečias atsakė, “Aš au
ginu gražių karvių bandą”. Jei pa
klaustume to paties klausimo trijų 
motinų gaminančių pusryčius jos vi
sos irgi taip atsakytų. “Aš darau l 
pusryčius’, “Aš prisidedu prie namų 
mošos”, “Aš rengiu maistą kuris Im
davos mano vaikij kimus ir palaikys 
mano vyrą geroj sveikatoj”. įdėliai 
pusryčiai yra tie kurie lengviausia 
pagamint ir kurie pastato virškinimo 
mekanizmą ant gero kelio visai die
nai. Valgyk maistingus valgius ku
rie stimuliuoja apetitą ir palieka ge
rą skonį burnoje. Tokie maistai yrą 
vaisiai, grudai, kiaušiniai ir duona.

Mandatų priėmimui ir patik- 
I rinimui paskirta komisija iš K. 
I širvydieiws ir O. Raškauskie-
I nes. Kol padarytas delegatų sų-! 
įrašas, buvo pašaukti pakalbę-j 
Iti: seniausis seime esųs T. M.
II >. narys, “Sandaros“ prezitVn- 
I tas A. B. Strimaitis, kuris per- 
I bėgo trumpais ruožais draugi- 
I jos istorijų, ragino stiprinti nu- 
I silpusias jėgas kultūros dar- 
I bams. Antras kalbėjo “Vieny-I redaktorius .1. O. Ai rvydns. jI Nurodinėjo kaip yra būtinai 
I reikalinga lietuviams lut’ėli |)il- 
| na Lietuvos istoriją ir ragino,1 

I kad T. M. 1). pasiimtų sau 
| au^šdiausfu uždaviniu dabcir,1 
I kuomet Visasvietinė Istorija 
I bus išleista, išleisti lietuviškų 
[enciklopediją, nes lai yra be 
[galo svarbus kultūros žingsnis?

Renkama seimo prezidiumas.! 
[išrinkta seimo vedėju P. A. Dė- 
I dynas iš Worcester, Mass.; pa-* 
Į gelbininku V. Vitukynas iš Ne\v 
| Brilain, Conn.; sekretorium V. 
| Sirvydas iš Brooklyn, N. Y.

Sutvarkymui įnešimų, laiškų 
[ skaitymo ir aukų priėmimo ko- 
I misijon išrinkti J. Sekys, V. 
| Jankus ir P. Pikšris.
I 1Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon išrinkti A. B. Strimaitis ir 
J. Ambroziejus.

Sekretorius skaito
seimo protokolą. Priimti rapor
tai pirmininko, vice-pirmininko 
ir sekretoriaus. Iždininkas ra
portuoja, kad leidžiant Visasvie- 
tinę Istoriją iždas pusėtinai ap-1 
tuštėjęs. Knygiaus raštiškas ra- 

I purtąs* priimtas. Literatiško Ko
miteto raportas išduotas žo- 

j džiais.
Skaitytas laiškas i.uo “Kul

tūros“ bendrovės iš Lietuvos.
Išklausoma laiškai su linkė

jimais ir aukomis. Gausus del
nų plojimas. Aukų susiųsta 
$187.01.

Padaryta sesijos pertrauka 
iki antrai valandai po pietų.

Susirinkus antron sesijon, 
buvo svarstomi įnešimai. Nu
tarta pakelti nariniai mokesčiai1 
iki $2 nuo 1 d. sausio, 1927 m.j

Nutarta išleisti dvi knygi iki j 
ateinančiam seimui.

Paimti Wisconsin’o 
čio įnešimą domėti.

Knygų siuntinėjimas 
taip kaip dabar,
prie aplinkybių, taikintis prie 
kuopų reikalavimų.

šiame protarpyje pasinaudo
jant, progomis padaryti vajų 
pakėlimui iždo ir padauginimui 
narių.

Knygas parduoti už pusę kai
nos per tam tikrą laiką.

Paskelbtos finansinės sąskai-

praeito

LIETUVIŲ ANTRA DIDELE EKSKURSIJA TIESIAI Į

Laivu Lithuania, Liepos 11, iš New Yorko
MR. M. JANKUS IR MR A. BRAKAS

Kurie atkeliavo tuo pačiu laivu iš Lietuvos ir atvežė pasveikinimus nuo Lietuvos žmonių jų broliams 
šioje šalyje.

JIE GRYžTA TUO PAČIU LAIVU 
j savo gimtųjų šalį ir parveš pasveikinimus iš šios šalies.

Lietuviai, kurie mano atlankyti savo gimtąją šalį arba mano grįžti namo ir norėtų prisidėti prie šios
didelės ekskudsijos, turėtų užsisakyti sau vietas tuojau.
Del smulkmenų ir kainų atsišaukite prie bile vieno čionai pažymėto musų autorizuoto agento:

Paul Baltutis & Co., 901 W. 33rd St.
Central Mnfg. District Bank, 1112 W. 35th St.
J. P. Ewald & Co., 840 W. 33rd St.
S. L. Fabionas, 809 W. 35th St.
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St.

Vincent Milaszewicz, 1725 W. 47th St.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Sawickas, 726 W. 18th St.
V. M. Stulpinas, 3311 So. Halsted St.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St.

BALTIC AMERICA LINE
120 No. LaSalle St.

SEKANČIUS PRODUKTUS: 
švariausias ir šviežiausias pienas su 
smetona, pagamintas po priežiūra 
ekspertų veterinorių. Klausk savo 
groserninko apie Bordens’o Evapo- 
rated Pienų, sekanti sykį Tamsta 
pukšite savo grosernėje.

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

apskri-

palikta
prisitaikant

,,Gražus veidas, bet o, kokia galva 1“
Ar kuomet nugirdote kj nors taip sa- 

kant apie jus?
Nagams nalitura, pudra, lupoms Ir 

veidams d žai... visa tai randa vieta ant 
jūsų piisidubinimo stalelio. O kaip su

RuffJeS)
Pleiskanų mirtinas priešas

Lygiai tiek pat reiškia turčti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 
odų, todėl kad pleiskanų? nesislepia.

Ruffk-s pagelbės jutnj atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimt) dienų 
laiko. Pamėginkite jį.

65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

TAJERA
30x3'z Spėriai CORD S4.85

BEE TIRE CO. Atdara vakarais, Nedėldieniuis 
. ir šventadieniais

1350 South Wabash Avė.

cordai
31x4 ..................  6-80

:S2x4'.................... 6.85
33x4 .. . ........    6.90

‘ Balloon Tajcrai žemomis kainomis visokiu saizo

CORDAI CORDAI 
34x4‘/i .............

35x4 H ............
33x5 ......... .......
35x5 .........

9.00 
10.00 
10.00 
10.00

34x4
32x4'/:
33x4'/:

6.95
8.95
8.95

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolnte, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos ---------------- .----------------------

SQfln,š new yor’ ^/iu <KO IKI KAU- 
L V U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai 
ta......... .................       ■/

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Jolnt Service with 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III. L
■ 11. » . , i —>Į»» -m* — • ****

Antra Naujienų Ekskursija 
LIETUVON 

LIEPOS 28 D., 1926

Palydovas
■ J. Jankus

U. S. Lines Laivu Leviathan
< V’v * ■ > /

Kelionė į abi puses iš New Yorko Klaipėdon ir atgal 
$186.00; į vieną pusę $107.00

• \ •

RENGKITES TUOJAUS, nepiliečiai, gaukit iš Lietuvos savo gimimo metrikus, Lietuvos 
Pasą, Perimtą sugrįžimui ir kitus reikalingus dokumentus; piliečiai gaukite Amerikos 
užsienio pasą. Visais reikalais kreipkitės į Naujienas, kur gausite geriausią patarimą 
ir patarnavimą. ' •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicag'o, III.
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Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos ku 
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ii 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 

■ šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų 
jsidrėskimų. užgavimų ir taip toliau 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint 
ment savo aptiekoje. tei siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company. 
576 Fiftl* Avenue, New York

Porinkiminis atsiduksejimas

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialiu patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400. $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 

1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Reumatizmas ir Viduriu 
Ligos Pagydomos

“Aš kentėjau nuo 
reumatizmo sep- 
tynius (7) me
tus. Kentėjau 
skausmus ir visi 
mano są n a r i a i 
buvo 
stomi. 
turėjau 
ligą per 5 metus, 
skausmai, gazas 
žarnuose ir vidu
rių užkietėjimą 
Aš iš m ė g i n a u 
daug gydytojų, 
bet jie man nie
ko nepagelbėjo. 
Vieną gražią die
ną aš pastebėjau

nesulank- 
Aš irgi 

vidurių

p. J. Aukowski apskelbimą. Jisai ken
tėjo nuo reumatizmo ir vidurių ligos 
ir sėkmingai tapo Dr. Lee išgydytas, 
't uomet aš nuėjau jj pamatyti ant 
4650 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
ir gydžiaus pas ji per du mėnesius. 
Visos mano ligos pranyko. Aš veli
ju, kad visi tie, kurie kenčia nuo pa
našių ligų, atsikreiptų pas Dr. I^ee; 
aš esmi tikras, kad jisai gali pagel
bėti jiems atgauti jų sveikatą”.

Mr. Chas. Machewicz
4618 So. Ashland Avė.

• Chicago, III.

B. Kanne’s Fair
HARDWARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Įrangų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos

malevos galionui ................... $1.85
Calcimine visokių spalvų sva

rui .......................................... G’/jc
Blekinės buteliams kepuraitės 

svarui ................... —............ 19c
3315-19 So. Halsted S t., 

Phone Boulevard 7022

Lepečkaunio Karmelitų klebo-1 tumo veršininkas Prietelėlis, — 
nas prabaščius Kielečka antrąją | atsiliepė ir Matijošius Pempė, — 
Sekminių dieną kad gi griaudė- Į negalėdamas njispėti, kas Tinki
no pamokslą:

— Per jūsų, paleistuviai, ne
dorybę rinkimus laimėjo bedie
viai, parmazonai ir kitokios ne- 
cnatos. Per jūsų nedorybę da
bar bedieviai sugriaus, supilstys' 
bažnytėlę jums, kur bepasidė- 
sit! Atsisveikinkit dabar su sa
vo bažnytėle, gal jau dabar pas- 
Mitinį kartą besusirinkot į savo 
bažnytėlę...

— Nagi ir balaniutas! — 
spjaudėsi vyrai po pamokslą iš
eidami iš bažnyčios, — negana 
dar jam mat, kad prieš rinkimus 
buvo iš bažnyčios padaręs bač- 
kinių mitingų vietą! Ir po rin
kimų neduos dar nei atsikvėpti, 
nei pasimelsti! Tai jau per 
daug!

Pasipiktinę pamokslu vyrai 
net ant našparo nebegrįžo: su
stoję pagal-šventorių pypkėms 
ainy bes nedavė. Visų kaktas 

viena mintis zalatijo:
— Kokią gi dabar valdžią 

teiksis ponas Dievas duoti?
— Et jau pasakė, — atsiliepė 

juodų ūsų savininkas Motiejus 
Karobliukas pagal mūrą, — gi 
indai per pamokslą prabaščius 
sakė, kad iš pono Dievo tėra tik- 
.ai šventųjų demokratų valdžia, 
) visokia kitokia iš velnio!

— Tai sulig tavo nosies išei
ni, kad mes visi, kurie už šven- 
ųjų demokratų valdžia nebal

savome esame kipšukai, ar kurį 
galą!

Vyrams pagal šventorių pasi
darė linksmiau.

Pažemeckas Pranciškus pap
telėjo du kartu durnus ir išsun
kė pro usus :

— Valdžios tai netrauks nog- 
ias, akvatninkų valdyti niekuo
met dar netruko, atsiras ir da- 
>ar. Ale ką darys dabar visokie 
nusų činauninkai, kurie nepa- 
.ropijo nuspėti, kas rinkimus 
a i mes?

— šiems ieliams, tai gali būti 
dėstai! — atsiliepė čibas Juo
zapas. Tik vat, musų, Mušeikų 
ipskritumo viršininkas, tasai 
Jonelys. Rodos dar taip nesenai 
buvo cicilikas ir buntauščikas. 
) kai atsirado pafi mus šventųjų 
lemokratų valdžia ir kai jį pa- 
tatė apskritumo veršininku,

tai ir jis pasidarė toks šventas, 
kad nors imk ir prie Zitos pri- 
ašyk! Jis va didžiąją pėtny-

L ia užsimovė naują mundierį, 
pasikabino dzinguliukus prie 
jatų užukulnio ir kai žengė per 
bažnyčią, tai net visas bobinčius 
skambėjo: tegu esą visa para- 
>ija bus svietkas, kad apskritu- 
no veršininkas velykinę atbu- 
/o. O kai krikščionys demokra
tai pralaimėjo rinkimus, tai jis 
ne tik bažnyčion, bet ir švento- 
iiun kojos nebekelia. Sako, no
gėjęs vėlei prie cicilikų prisira
šyti, tik šie nepriėmė, tai jis da
bar esą norįs prie žydų partijos 
prisirašyti...

— Velykinė su dzinguliukais, 
lai vis dar niekis, — atsiliepė 
bosu storakaklis Gesiaučius,
—ale tiems, kurie prisemeilin- 

dami vyresnybei prie jos parti
jos prisirašė, tai bus jau rieš- 
Hau. Susidarius kitokiai val
džiai tuojau pulti į kitą partiją 
rašytis, tai ne šiaip, nei taip, iš
eina.

Dominikas Dzingulėiis jau vienas ištvirkimas pasidaro 
ir bliuznerstva. Tai nebe val
dininkas, o zuikiai ilgaausiai!

— Teisybę sakai, Juozapai! — 
tvirtino vyrai.

— Bet reikia ir jums, gaspa
doriai, pasakyti, — tęsė toliau 
Mockunas, — kad ir jus ilgaau
siai, jeigu ne zuikiai, tai pana
šus į juos.

— Tpprrru! Kur nuvažia-’ 
vai! Kokie mes tau ilgaausiai! 
še — nors kakton? — Pasipur
tė Viekus Jonas ir parodė Moc- 
kunui kauko galą.

•— Igaausiai, sakau, dėlto, kad 
nebalsavote už savo gaspadorių 
patriją! šitiek pas mus gaspa
dorių gyventojų, o Seiman pra- 
vedem vos tik du atstovu. Ką 
gi jie gali dujen padaryti? Kol 
partijos varžysis dėl ministerių

ar zuikius valdininkus bemaš- 
travodanios ,nebus kaip gaspa
dorių reikalais rūpintis!

— Ale, kaip mes galėjome bal
suoti už tą gaspadorių partiją, 
kad ji nauja, nepažįstama. Kiek 
tai per rinkimus visokių partijų 
pasiskelbė, ir vis gerais gaspa- 
doriškais vardais, o pasižiūri į 
ją — pasirodo mokslininkai ir 
tiek!

— Tai gi aš ir sakau, kad esat 
liurbiai! Kas gi kaltas, kad 
gaspadoriai taip vėlai susiprato 
sudaryti savo patriją? O gi 
balsuodami už seniau susikūru
sias partijas, kurios nekartą 
jau gaspadorius apgavo, ar gi 
žinojote, kad dabar jos neap
gaus? Antrą vėl vertus, jei 
pats nemoki atskirti, kur tavo 
draugas yra ir kur neprietelius,

tai jau tau niekas nepagelbės: 
raityk tisus ir gulk i grabą!

šitaip bešnekučiuojant vy
rams prie švetoriaus varpų dzin- 
guliavimas pranešė, kad jau na- 
Šparas baigės.

Kitoj pusėj rikos, Konkelio 
kieme įsismaginęs pederančikas 
gargaliavo;

Bėda musų paskutinė,
Kad mums uodegą numinė!

GALIMA ATIDĖTI.

Vyras. Susimildamas, nekliu 
dyk man dirbti.

Žmona. Aš tik norėjau tau 
labanakt pasakyti.

Vyras. Tai tu gali ir rytoj 
rytą pasakyti.

M

pienas ir nė krust iš 
Kur buvęs, kur nebu-

Lietuviai Advokatai

mus laimės, stengės ir vieniems 
įtikti, ir kitiems nenusidėti. Tik
tai jam viena sarmata iš to te
išėjo. šit per šventą Jurgį buvo 
atvažiavęs pas mus kalbėtojas 
nuo gaspadorių partijos. O ap
skritumo veršininkams buvo, 
kaip visi žino, iš viršenybes įsa
kyta, ardyti visus susirinkimus, 
kuriuos šaukia ne šventieji de
mokratai. Tai ir musų verši
ninkas ,ateidamas į gaspadorių 
susirinkimą atsivedė su savim 
kažkokį driskį gerkliūgą. Ir kai 
tik kalbėtojas pradėjo šnekėt 
apie svarbiausius gaspadorių 
reikalus, tas gerklingas, stovė
damas pagal apskritumo verši
ninką, kad ims rėkti, kaip koks 
galvijas, neduoda kalbėtojui 
šnekėti ir gana. Gi susirinkę 
gaspadoriai nori klausytis. Tuo
met kalbėtojas kreipias i apskri
tumo veršininką:

— Ponas veršininke, prašau 
padaryti tvarką — sudrausti šį 
nepraustaburnį.

Pons veršininkas išbalo ,kaip | 
r u gūsis 
vietos.
vęs atliakatavo uždusęs nusive-Į' 
dimo veršininkas ir jau iškėlė | 
nagus čiupti gerkliūgą už spran
do,, bet apskritumo veršininkas 
treptelėjo rūsčiai koja, ir pats 
dar labiau išbalo, net pamėlyna
vo. Gi nusivedimo veršininkas, 
pasidarė raudonas, kaip čigonės 
nažutka, ir nudūlino nuleidęs 
nosį int duris. Kalbėtojas ėmė 
bartis, apskritumo veršininkui 
dar labiau mėlynuojant, kokia 
valdžia supuvusi; triukšmą jai 
panosėj neprautaburnis kelia, o 
ji nieko nedaro! Mat ne tos 
partijos! Kol kalbėtojas barės, 
Galvokų Zaziokas, kaip paskui 
paaiškėjo traukė kalbątojui per 
žandą, o kai jis nuQ to į vieną 
pusę pakrypoj ,taįir iš kitos pu
sės jį parėmė kuloku... Ir nuo 
to susirinkime ramu pasidarė, ir 
kalbėtojas dėstė gasgadorių rei
kalus kelias valandas nebetruk
damas. Kai kalbėtojas, baigęs 
prakalbą, išėjo iš susirinkimo, 
•Visi policijorai, sustoję eilėn, ati
davė jam garbę, kaip kokiam ge
nerolui. Pribėga prie jo nusi
vedimo veršininkas, ir visas už
dusdamas porina —- skuba:

— Ką gi aš galėjau padaryti, I 
kad apskritumo veršininkas ne
leido! Ne tik neleido tvarką 
padaryti, bet dabar va dar nu
baus mane, kad aš norėjau tą 
rėksnį išmesti, ką gi aš biednas 
padarysiu!

Praėjus kalbėtojui kiek toliau, 
pasitinką jį, atiduodamas jam 
pagarbą patsai apskritumo ver
šininkas:

— Ko Tamsta, pons kalbėto
jau, pyksti ant manęs! Ar gi 
aš koks policijoiiius, kad mėty
čiau rėksnius iš susirinkimo!

Ir va tai šitokia valdžia valdo 
musų apskritumą!

— Kuo gi jie kalti nabagai, — 
užstojo činauninkas Jėčiaus La- 
dukas, — kiekvienas gi valgyti 
nori. Nepatiksi šventiejiems 
demokratams,
tos ir prieš rinkimus.
rinkimus laimes, tuomet gi nie
kas negalėjo žinoti!
~ Veršininkai ir pplicijoriai 

pastatyti teisybės daboti, įsta
tymų sergėti, o ne į partijų rei
kalus kištis! — trinė rankas 
Viekus Jonas. O Mockunas Juo
zapas ir pats nepasijuto, kaip 
užropojo ant šventoriaus muro 
pradėjo prakalbą, visai prieš 
rinkimus:

— Tai ir yra musų nelaimė 
tokia, — kalbėjo jisai, — kad 
šventųjų demokratų valdžia ver
tė valdininkus užsiimti politika, 
rašytis prie partijos, visur kišė 
savo partijos žmonės, nežiūrėda
ma ar jie tinka darbui, ar ne. O 
kai valdininkas yra priverstas 
tarnauti nebe valstybei, nebe 
žmonėms, bet partijai, tai jam 
peskutinė rokūnda. Tuomet tai

DR. HERZMAN »

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS
NORKAITIS .

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 VV. North Avė.. Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223 •
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

— O kast jiems tuojau rašytis 
į kitą partiją, kad jie gali pa
mažėl! tai padaryti. Kaip va pa
darė Lepečkaune skubentai. 
Prieš rinkimus tai pilni patvoriai 
buvo su radonoms kepurėms. 
O raudona kepurė ženklino, kad 
jis šventiemsiems demokra
tams tarnauja. O kai paaiškė
jo, kad šventieji rinkimus pra
laimėjo, tai ir visos raudonos 
kepurėlės dingo kaž kur. Retai 
dabar kur kokį vėplą su tokia 
kepurėle bepamatysi. Praeis 
dar kuris laikas, žiūrėk, jie pa
mažu ir kitos partijos kepurė
les užsimaus...

— O musų Kazakiskio apskri-

I

TeL Blv<L 3138 
M. Woilkievice- 

BANIS
AJCUAEKKA 

Eieekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare

Nedaliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted Street 

2-ros I u Imis

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas ,
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
• Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo V teta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedeiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos" nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedeiiomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6
V ule fi r 3, i 3

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S. Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building 

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
Vedu provas visuose teismuose 

ir darau popieras prie namų pir
kimo ir pardavimo.

Ofiso valandos nuo 9 iki 5 
ir nuo 7 iki 9 vakaro

/

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa#hintton St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telcphonc Randoiph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. *

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moteių ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.-
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai.,vakare.
i Dienomis: Canal

3110. Naktį 
I)rexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeiiomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4100
Namų telefonas Yards 1699
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

r r j j J nuo 9 ikt II vai. ryte; Valandoj nuo 6 |ki 8 vaL vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M, D.
1579 Milwaukee Avė., Room 239 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

1 --->

Gydytojų Kabinetas- 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 

•inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

vie
kas

išrties iš
O
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Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk fiį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar | sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mfinesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaityjojr* f * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.>A- per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

..._________ ________-.......... Atklrp čia
Data: Birželis 30, 1926

DR. MARGERIS
Gydytojasir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevarl 8483 
Valandos:. 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

;buti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl 
jno plaukų. * .

. Ateikite ir perėitikrinkit, <
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ______

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

IR CHIRURGAS

VALET

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats
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Kditor P. GKIGAITI8
------------ ______ J___ I______ _________________

17SU So«th Halsted Street
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Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
•ekmadeinlus. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halatad SU, Chicago, 
UI. — Telefonas i Boosavalt 8500.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ NUSISTATYMAS

Straipsnyje “Kas mums svarbu”, centralinis Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas išdėsto, kuriuos reika
lus ta partija šiandie laiko svarbiausiais ir už ką ji yra 
pasiryžusi smarkiausia kovoti.

Straipsnis skamba taip:
Kas mums svarbu

Birželio 3 dieną šaukiama musų Partijos konferen
cija išspręsti klausimui, ar socialdemokratai turi eiti val
džion ir jei turi, tai kuriomis sąlygomis. Vis tiek, kaip 
bus klausimas išspręstas, musų Partija ir Lietuvos darbi
ninkai iš viso turi aiškiai nusistatyti, kas yra svarbiau
sias musų uždavinys dabartiniu metu.

Pats valdžioje dalyvavimo klausimas yra tik taktikos 
klausimas. Jei Partijos Taryba buvo iš karto nutarusi 
valdžion neiti, tai tik dėlto, kad dalyvavimas kabinete 
kiečiau mus surištų su buržuaziniai-demokratinėmis gru
pėmis musų veikime valdžioje ir Seime, ir atitrauktų da
lį musų jėgų nuo grynai partinio darbo. Partijos Taryba 
neigiamai išsprendė valdžioj dalyvavimo klausimą dar ir 
dėlto, kad tuomet atrodė galima, kad vyriausybę imsis 
vienos pačios buržuazinės opozicijos grupės. Jei šiandien 
padėtis stato prieš mus vieną dviejų galimybių — arba ka
binetas su socialdemokratais, arba jokia opozicijos vy
riausybė, — mes galime iš anksto numatyti musų konfe
rencijos nusistatymą: mes eisim valdžion.

Bet kuriuo tikslu ir kuriomis sąlygomis?
Laikini musų bendrakeleiviai iš vadinamos opozici

jos uoliai bando mus įtikinti, kad svarbiausias momento 
uždavinys yra krikščionių režimo likvidacija ir atstaty
dinimas teisėtos demokratinės tvarkos Lietuvoje.

Mes geriau už musų likintojus žinome, ką reiškia 
darbininkams policinio smurto tvarka ir šeimininkavi
mas krašte nuo visko atsipalaidavusių spekuliantų-grobi- 
kų. Lietuvos darbininkai ir naujakuriai pirmoj eilėj yra 
interesuoti, kad pas mus butų įgyvendinta tikrai demo
kratinė tvarka, be kurios negali sėkmingai vystytis dar
bininkų kova už jų klasės reikalus, už žmoniškesnę ateitį. 
Mes turime viską padaryti, kad krikščionių išdegutuota 
Lietuva pagaliaus apsivalytų ir nebūtų baidyklė Euro- 
pan . i u A J: Mi M. *1 -2SU..L- a.

Bet ar tai viskas?
Žinoma, ne viskas ir net ne pats svarbiausia. Be po

licinio troškulio Lietuvos darbininkus mirtinai žlugdo ne
įmanomai sunki materiale jų padėtis. Pas mus, žemės ūkio 
krašte nedarbas ima virsti nuolatiniu ir vis labiau augan
čiu reiškiniu. Mes neperdedam sakydami, kad Lietuvoje 
chroniškai badauja dešimtys tūkstančių darbininkų, smul
kių plecininkų ir ubagiškais žemės sklypukais apdalintų 
naujakurių. Didelis pasaulinio karo Sukrėtimas neduoda 
galimybės tiems badaujantiems net bėgti iš Lietuvos kur 
kitur. Tik sezoniniai darbai pas artimiausius kaimynus 
— Latvius ir Vokiečius — atitrauks dalį bedarbių iš tam 
tikrų rajonų keliems vasaros mėnesiams. Bet atėjęs ru
duo vėl iškels nedarbą pas mus visoj aštrumoj, nes negi 
sukrypusi musų pramonė galės duoti darbo pasiliuosavu- 
siems nuo laukų ir statybos darbų. Nedarbo negalėjo už
ginčyti net akyplėšos krikščionys spekuliantai. Ir todei 
kova su nedarbu reiškia dabar pas mus gelbėjimą badau
jančių ir jų šeimynų nuo palengvo išmirimo. Butų nežmo
niška nestatyti to reikalo pirmon eilėn. Butų neleistina, 
kad nauja vyriausybė nesiimtų priemonių nukovoti tą 
sunkią musų krašto nelaimę planingai, iš anksto pasiruo
šusi ir suprasdama, kad nedarbo klausimas yra pas mus 
bent kelių artimiausių metų klausimas.

Mes, socialdemokratai turime pastatyti bedarbių rei- 

kalus pirmon vieton ir jokiu budu neatsisakyti nuo visų 
galimų gelbėjimo priemonių.

Demokratinę Lietuvą, didžiausioj daly iškovotą dar
bininkų kruvinomis aukomis, šiandien puošia dar antra 
dėmė. Net kaimyninių valstybių — naujakurių eilėje dar
bininkų socialio draudimo srity Lietuva užėmė paskuti
nę vietą. Klebonų ir spekuliantų viešpatavimo laikais per 
visus šešerius metus neįgyvendinta nei vieno įstatymo, 
kuris draustų Lietuvos darbininką ligoj, senatvėj, nedar
bo metu, nelaimingais atsitikimais. Nebuvo taikoma gy
venime net tai, kas prieš karą buvo vykdoma net caro 
valdžios. Valdininkų pensijų įstatymas, vieton neštų jiems 
pagalbos, virto nauja gyvenimo našta, žemiesiems tar-

Chicagoje — paltu:
Metams .................................._ $8.0(

Užsimokljimo kainai
Pusei metų - ------ ........------------ 4.0(
Trinia mtaasiama________ _
Dviem uiiaeiiamg ........—............1.M
Vienam minaeiui____________ .76

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija _____ ___ —..— 8c
Savaitei ____________________  18c
Minėsiu! .—— 76c

Suvelnytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams ........................___ .....- $7.00
Pusei metų .._---------------------- 8.50
Trims minėsi am s —...............~ 1.75
Dviem mlnesiam...................— 1.25
Vienam mineaiui-------------- — .76

Lietuvon ir kitur uiaieniuoaei 
(Atpiginta)

Metams ........................... ......— $8.09
Pusei metų ........................— 4.00
Trims mėnesiams .... —--------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

Inautojams visai nepakeliama. Juodoji klerikalų brolija, 
pati tukdama dienomis ir mėnesiais, per šešerius metus 
neįrašė darbininkų gyvenimai! nei vieno nuolatinio pa
lengvinimo jų buities. Ir socialio draudimo lapas Lietu
vai iki šiol tebestovi baltutėlis.

Krikščionys nepadarė net tai, ką turėjo padaryti iš 
prievartos. Visos kitos valstybės, Tautų Sąjungos nariai 
daugumoj jau senokai ratifikavo nekaltas konvencijas 
darbui apsaugoti. Tik klerikalų degutuojamoj Lietuvoje 
iki šiol tų konvencijų neratifikuota nei vienos, norg rati
fikavimo terminas baigiasi busimais metais.

Palikti socialio draudimo sritį tokią, kaip ji dabar 
pas mus yra, tai reikštų gėdą net demokratinei buržua
zijai, svilinančią akis kiekvienam padoriam žmogui.

Mums gi, socialdemokratams, darbininkų socialio ap
draudimo reikalas yra neatidėliotinas reikalas ir mes tu
rime statyti jį, kaipo pamatinę ir skubią susitarimo są- 
lyg*. . «

Buržuazinės opozicijos grupės atsako mums į tai, 
kad jos, girdi, pačios pripažįstančios gerinti darbininkų 
aprūpinimą, bet, girdi, sunki iždo padėtis bus svarbiau
sia kliūtis išvystyti socialį draudimą ir skirti pinigų be
darbiams. Mes ir patys žinome, kad “krikščionys” kiek 
galėdami apgrobė iždą, o paskutinėmis savaitėmis iškrau
stė jį iki paskutinio cento su tokiu plėšrumu ir begėdiš
kumu, kokio neparodė vokiečiai okupantai 1918—19 me
tais traukdamies iš Lietuvos. Bet ar tai pamatas atsi- 
sakyti? \

Visų pirma darbininkų būtiniausias aprūpinimas* 
ypač pradžioje pareikalaus iš iždo visai ne tokių baisių 
sumų, kurios galėtų gązdinti busimąją vyriausybę. Rei
kės ne tiek lėšų, kiek gero noro padėti labiausia suvargu- 
siems. Iždo pinigų eikvojime turi būt ne tik didžiausias 
taupumas, bet ir teisingesnis lėšų paskirstymas. Mes nie
ko neturime prieš tai, kad sumažinus neproduktingas iž
do išlaidas, parūpinus kredito užsieny, butų keliarfias že
mės ūkis. Lietuvos ūkininkai net prie “krikščionių” gau
davo vis tik matomos vyriausybės paramos. Naujoji vy
riausybė be abejo dės daug didesnių pastangų ūkininkams 
šelpti. Tai tokiu metu nematyti galimybių eiti pagalbon 
ir darbininkams reikštų nenorėti bent ką jiems padaryti*.

Suprantama, kad jei tuo budu butų statomas darbi
ninkų būtiniausio aprūpinimo klausimas, tai mums, so
cialdemokratams butų negalima rasti bendros kalbos su 
opozicijos demokratinėmis grupėmis. Tai visai aišku ir 
tas aiškumas turi rasti vietos busimoj bendradarbiavimo 
sutarty. . . $

Mes nekalbame čia apie reikalą nuoširdžiai susirū
pinti naujakurių padėtim. Tas reikalas mažiau ginčija
mas ir tur būt susipratimas juo lengviau bus pasiekti.
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i Apie Įvairius Dalykus. = 
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aš taip mėgstu, pirmoji turės 
išpildyti musų norus ir reikala
vimus. Mes norime Rivierą, ku
ri pirma mums priklausė. Mes 
ją turime atgauti draugiškai ar
ba ginklų pagalba.. Mes norime 
Tunisiją, kurios gyventojai dau
gumoj 
turime 
pajus 
esame
Ii jos stipriausią valstybę vidur
žemiuose. Ir vėl Francija tu
rės nusileisti mums. Bet turkai 
turės atsiskirti su kai kuriomis 
teritorijomis Mažojoj Azijoj. 
Graikai turės atiduoti mums sa
vo salas už musų draugišką pa
galbą kituose dalykuose. Suda
ryti tvirtą valstybę mes norime 
ne dėlto, kad mėgstame užkaria
vimus, bet todėl, kad mes turi
me praplėsti savo rubežius arba 
nutrokšti.

“Kadangi Jungtinės Valstijos 
uždarę vartus italų imigran
tams, tai musų gyventojų per
viršis turi surasti sau naują vie
tą ramiu budu, jeigu galima, ar
ba spėka, kas greičiau ir gali 
atsitikti. Aš kalbu kaipo žmo
gus, kuris skaitosi su realybe”.

Tai nėra kurio nors vieno fa
šistų lyderio nusistatymas. Jo 
laikosi ><al dauguma fašistų, 
įskaitant ir Mussolini. žinoma, 
pastarasis nekalba »taip atvirai. 
Bet karts nuo karto, nors .ir ne 
visai aiškiai, jis duoda suprasti, 
jog Italija rengiasi prie ko tai 
nepaprasto. Dažnai jo kalbos 
skamba taip, kaip mėgdavo kal
bėti nelemto atminimo kaizeri^.

Tuo pačiu laiku italų armija 
ir laivynas didinama. Į nusigin
klavimą fašistai žiuri su panie
ka ir pašaipa, Italija perkasi 
ginklų ir amunicijos, 
kam nėra paslaptis.

H

Sir Philip Gibbs sako, 
kad Mussolini yra pa
vojingiausias žmogus 
Europoj. — Vaikų 
mirtingumas Japoni
joj. — Knygų vogi
mas iš viešųjų kny
gynų.

yra musų tautos, 
ją gauti. Turkija 
musų spaudinių, 
pasiryžę padaryti iš

Mes 
irgi 
Mes 
Ita-

Nėra mažiausios vilties nu
ginkluoti Europą, kol vienas 
žmogus gyvena — juo yra Mus
solini. Niekuomet Tautų Są
junga negalės ramiu budu iš
spręsti įvairius tarptautinius 
ginčus, kol vienas žmogus į pa
čią Tautų Sąjungos idėją žiūros 
su panieka — ir tas žmogus yra 
Mussolini. 
z Taip kalba paskilbęs anglų 
publicistas Sir Philip Gibbs.

Prieš keletą dienų laikraščiai 
pranešė, kad Mussolini turi pre
tenzijų prie Morokko. Kai fran- 
euzai ir ispanai nugalėjo rifka- 
bihis, tai Mussolini pasiuntė 
franeuzams įspėjimą, kad šiau
rių Afrikoj nebūtų užmiršti ir 
italų interesai. Tai vięši pareiš
kimai. Gi stovintys arčiau prie 
fašistų politikos žmonės priva- 
tiškuose pasikalbėjimuose daug 
atviriau savo nuomones reiškia.

Viename Londono restoraną, 
rašo Gibbs, Mussolinio geras bi
čiulis • pradėjo kalbėti apie Ita
lijos ateitį:

“Nėra jokios paslapties”, ir 
jis ėmė garsiau kalbėti, kad 
esantieji valgykloj žmonės ga
lėtų girdėti, “musų gyventojų 
skaičius yra perdaug didelis'da
bartiniam žemės plotui, ir faši
stinė dvasia perdidele musų val
stybei. Mes privalome surasti 
vietos musų žmonėms ir musų 
sieloms. Niekas nesustabdys
musų. Vargšė Francija, kuria bombardavimas parodė, kad su

Tai nie-
O Corfu

{Pacific and Atlantic Photo]

Princesa Tarhata, Šulu sulto
no duktė, kuri apleido savo tė
vą ir atvyko Amerikon mokytis.

Tautų Sąjunga Mussolini visiš
kai nesiskaito. Jis vaduojasi jė
ga, o ne argumentais ir idealiz
mu.

Reikia neužmiršti dar ir to fak 
to, kad italai jaučiasi nuskriau
sti. Jie mano, kad Anglija ir 
Francija prigavo juos: karui pa
sibaigus neatsiskaitė su jais tei
singai.

Mussolini, nežiūrint į kai ku
rias jo geras ypatybes, yra pa
vojingiausias žmogus Europoj, 
sako Sir Gibbs. Jo pasisekimas 
gundina kitus patapti diktato
riais. Jo filosofija, paremta jė
ga, sulaikė žengimą prie inter- 
nacionalės demokratijos, kurios 
pagrindu yra idealizmas ir tei
sybė. O tai neišvengiamai veda 
prie karo. Mussolini pareiškė, 
jog šie metai nulems Italijos li
kimą. Reikia manyti, kad tas 
likimas nebus nulemtas nei 
šiais, nei dar kitais metais. Bet 
prie esamos būklės, ankščiau ai 
vėliau Europa gali susilaukti 
daug nesmagumų iš fašistų val
domos Italijos.

* * *
Kas metai Japonijoj gimsta 

2,000,000 vaikų, bet bėgių vienų 
metų 17% miršta. Vaikų mir
tingumas miestuose siekia 19%, 
o žymiuose pramonės centruose 
net 23%. Tokyo laikraštis pa
žymi tą faktą, kad Anglijoj vai
kų mirtingumas nupuolė iki 
6.1%, ir sako:

“Negyvų vaikų Japonijoj gim
sta daugiau nei bile vienoj civi
lizuotoj šalyj. Paskelbtos sta
tistinės žinios už 1924 m. rodo, 
jog tokių gimimų buvo 0.213%, 
kuomet Belgijoj tik 0.1%, o 
Francijoj—009%. Italijoj negy
vi vaikai sudaro 0.14% visų gi
mimų. Toks aukštas nuošimtis 
daro gėda Japonijai. Negyvi 
vaikai sudaro 5.5% visų gimimų 
šioj šalyj. Japonija yra vienin
telė tarp civilizuotų šalių, kur 
gimsta tiek daug negyvų vai
kų.”

Toliau kalbama apie darbinin
kų mirtingumą fabrikuose, čia 
irgi Japonija užima pirmą vie
tą.

Tik pastaruoju laiku pradėta 
šiek tiek rūpintis motinų sveika
ta. Vienur kitur tapo įsteigtos 
specialės motinystės ligoninės.

O pabaiga skamba sekamai:
“Sunku sau įsivaizdinti ką 

nors baisesnį už skaitlingą vaikų 
mirtingumą ir negyvų vaikų gi
mimą. Tai silpnina ■ tautą, ma
žina jos gaivumą. Darbininkų 
silpna sveikata ir jų menka fizi
ne jėga atsiliepia į ekonomini 
tautos išsivystymą.” z

Tas pats laikraštis kalba dai 
ir apie tai, kad Japonijai visai 
nebūtų pro šalį daugiau dėmesio 
kreipti į gimdymų kontrolę. 
Faktas esą yra tas, jog Japoni
joj jau pasireiškia gyventojų 
perviršis. Kuomet esą mažiau 
bus vaikų, tąsyk tinkamiau juos 
bus galima prižiūrėti.

♦ * * X

Iš viešųjų knygynų kas metai 
milijonai knygų yra paimama 
skaityti. Prieš keletą metų 

daug knygų prapuldavo. Dabar 
to nebėra. Net iŠ New Yorko 
viešojo knygyno bėgių metų pra
puola nedaugiau, kaip 50 knygų. 
Turint galvoj šimtus tūkstančių 
knygų, tai menkutis nuošimtis.

Mat, knygų vagims dabar 
sunku bėra pasislėpti. Viena, 
knygynai turi specialių žmonių, 
kurie žiuri, kad be užrekordavi- 
mo nebūtų išnešamos knygos, o 
antra, — knygos yra sužymėtos, 
ir todėl jas sunku yra parduoti. 
Knygų vagiliai kartais po kelių

Kląd Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo 
(ROMANAS)

________________________ J

(Tęsinys)

Dėžutės, ryšulėliai, buteliu
kai, ant kurių užrašyti vardai 
žinomų Paryžiaus firmų.

— Kvepalų ? Odekeleno ? Mui
lo? Rankoms? Plaukams?... — 
teiravosi A-Kangas.

— Dantims, — neapmąsčius 
atsakė Ko Mi.

Jai nieko nereikėjo. Jinai tik 

norėjo sugauti kinietį:
— Ar yra pas tave druskos?' 

Druskos Virtuvei?
— Taip, smulki druską, stam

bi druska, balta druską, pilka 
druska.

— Man reikalinga balta, bet 
tik už dešimts centų. Pasakyk, 
A-Kangai? Tu už dešimts cen
tų nusiusi ryšulį man? Tai to
li, tu žinai! keturi ar penki ki
lometrai!

Kinietis nusišypsojo:
— Aš pristatysiu. f,
— Kaip tu sutrukdys! tarnau

toją delei tokios smulkmenos?
— Ne, — atsakė A-Kongas, — 

aš nesutrukdysiu tarnautojo. 
Aš nunešiu pats.

Ko Mi, nustebinta, pažvelgė 
i ji:

— Tu nuneši? ir už dešimts 
centų... Bet juk tu turtingas, 
A-Kongai! Tau nereikia pačiam 
nunešti pirkinius... > ,

— Aš turtingas, taip. As 
turtingas, todėl kad aš daug ne
šiojau. Ir aš vis nešioju, kad 
nesuvargti.

Ant slenksčio kitos krautu
vės pasirodė Li-Kunas. Jis, 
kaip ir jo draugas A-Kongas, 
pirko ir pardavinėjo visa kas 
galima. Bet jis specializavosi 
siuvėjystės srity.

— O, Li-Kunas! Man reika
lingos pižamos ir šliurės. Bal
tos.

— Kiek šliurės? Kiek piža
mos? _ užklausė Li-Kunas.

— Pižamų—dvylika... ir šliu
rių — šešius dvejetus... — at
sakė Ko Mi, kiuriai šliurės ir pi
žamos buvo reikalingos nela- 
biau už druską...

Tegul niekas nesumanys ap
kaltinti išlaidingume išmintin
gąją Diburgo sekretorę: tikro
sios klijentės musų prekybinių 
namų labai nusistebės, išgirdę 
kainas sūnų Dangiškosios Im
perijas... dovanokite! Dangiško
sios Respublikos. Be ypatingų 
smulkmenų: Ko Mi užmokėjo 
už dvyliką pižamų ir šešis dveje 
tus šliurių keturis kartus ma
žiau kaip iš tamstų Prancūzi
joje butų paėmę už vieną Šliu
rę...

—Ir kuomet tamsta atsiųsi 
visa tai? — rimtai užklausė 
Ko Mi. .

—Ant kuomet reikia? —rim
tai užklausė Li-Kunas.

—Reikia ketvirtadieniui, — 
beveik atspetinai tarė Ko Mi.

Buvo jau pirmadienis. Li-Ku- 
nas žiurėjo į savo kiijentę.

—Jeigu reikia ketvirtadie
niui, galima, — kapote kapojo 
jis, — jeigu reikia trečiadieniui 
—galima, jeigu reikia ryt — 
galima. Tu, madame, gerai ži
nai.

“Madame” Žinojo, Tai nebuvo 
pagyrimu. Kynų kalboje, ten, 
kame kalbama apie reikalą, nė
ra žodžio “negalima.”

Ir Ko Mi, pastatyta prieš ko
mercinį pirklio nepermaldauja- 
mumą, paraudonavo po sluogs- 
niu pudros ir pajuto, jog yra

metų tampa suimti. Prieš porą 
metų iš New Yorko universiteto 
knygyno prapuolė trys labai 
brangios knygos. Visai nesenai 
tos knygos surasta vienoj Cali- 
fornijos knygų krautuvėj. Po
licija stvėrėsi darbo. KuriaVn 
laikui praėjus tapo suimtas tų 
knygų vagis, ir dabar jis sėd! 
kalėjime. Praeitais metais New 
Yorke buvo suimta dvylika žmo
nių, kurie vogė iš knygynų kny
gas. Visi jie turėjo atsisėsti į 
kalėjimų, — K. A.

dalykai, kuriais negalima žaisti, 
nepažeminus savęs. .

—Ne, — griežtai pasitaisė ji
nai. — Aš suklydau, reikia ne 
ketvirtadieniui: reikia, šeštadie
niui.

Dangaus sūnūs linktelėjo gal
vą.

—šeštadienio rytui, prižadė
ta, — tarė jis. — Ir viskas la
bai gerai: taipgi prižadėta.

Ko Mi įšoko į balną ir nujo
jo atgal. . ■,

Minia, supusi ją, išsisklaidė, 
kuomet jinai įėjo pas.Jtyniečius, 
prigimtus priešus vargšų anna- 
mitų. Jai už tai neprikaišioda
vo. Jai, gal būt, taipgi buvo 
reikalingi piastrai. O kur gi 
juos rasti/ jei ne pas tuos bai
singus geltonodžius, kurie įsi
gudrina turte dargi tuo, kur 
padorus Njakė dvesia iš bado, 
nors ir dirba po septynias va
landas į dieną?

Svarstydama tąją problemą 
Ko Mi grįžo namo. O poni, jau
sdamas artinimąsi arklydės, bė- 
go pašokais.

(Bus daugiau)

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

VISI REIKALAUJA

štamais Importuotais
Bohemų Saazer Apyniais

■ ■■■a. ■ .i i ■ ■■■

GULBRANSEN PIANAI

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
Kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIU
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
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Kraujo, odos, chroniškas

detektivą Frank Sheehan.
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Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St^ Chicago

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Per keletą metu 
dirbo, o dienomis 
kė. Retas kuris 
padaryti. Bet p.

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

—P. Žadeikis, 
Lietuvos Konsulas Chicagoje

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Richard Townsend
2429 Fullerton Avė., tai iš jo dar 

tikėtis. Žmonės 
gali daug

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj

Grabelius ir Balsamuotojas

1911 Canalport Avė.
Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Kadangi jo rrtylųnoji 
tuojaus už jo tekėti, 
Sihva pašovė ir lengvai sužei
dė savo mylimąją, Mrs. Agnės 
Igielski, pašovė ir

nuo 2:80 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

, Eirž. 30, 1821

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Muhu patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Smulkios Žinios

padarė laike 
skui skaitant

birž. 
progi- 

.. ■ . ------- ------------- i laik-
METROPOLITAN v lei- 
ELECTRICSHOP Nie- 

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmeny« 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

ICHICAGOS 
ŽINIOS

Patikrins republikonų 
primary balsavimus
Bandant išnaujo suskaityti 

balsus paduotus niekuriotre vie
tose republikonų primary bal
savimuose pereitą pavasarį, su
sekta tiek daug suktybių, kad 
pavieto teisėjas Jarecki įsakė 
išnaujo jk'rskaityti balsus pa
duotus už visus primary daly
vavusius- republikonų kandida
tus. l’ž nominacijas labai var
žėsi dvi didelės republil 
(rakei jos Crowe-Barret 
Deneen ir kaip išrodo, jos 

balsavimų ir 
balsus didelių

Demokratai 
kad ir pas juos buvę suktybių, 
bet mažiau. Tečiaus gal išnau- 
jo suskaitys ir demokratų bal
sus, jei bus gauta daugiau skun
dų.

Pereiti nominacijų balsavi
mai buvo tiek skandalingi ir 
republikonai tiek tarp savęs pe
šėsi ir pridarė visokių sukty
bių, kad reikėjo net spccialiuį 
grand jury šaukti nuodugniau 
ištirti tuos visus skandalus, 'rė
čiaus, kaip išrodo, grand jury 
greičiau stengsis nubaltinti 
Cro\\ e-Barrett frakciją, negu 
ką nors tikro ištirti ir išnešti 
apkaltinimus. Jau kalbama apie 
paleidimą grand jury, nors jis 
dar nieko nenuveikė, o kiek
vienas pripažysta, kad balsavi
mai buvo.vieni iš skandalingiau-

techniniai inžinieriai, 
dirbantys miestui, grūmojo pa
skelbti streiką, jei miestas ne
pakels jiems algos- 30 nuoš. Jie 
padavė mayorui jau galutiną 
reikalavimą ir šįryt^ieato ta
ryba turi priimti ar atmesti jų

M Cjsjof Good 
AJudgmenty

Reikalaukite šio 
Naujo

Šviesus, Tamsus 
Tonikas 

ktMur! Pirkit jj t 
Krvaernink* — delikateaen 
arba telefonuokit

Policistai manydami, kad tai apie 150 kiemų, sudegė 300 tro- 
yra automobilių plėšikas, ties besiu, apie 250 šeimynų liko be 
1,631 S. La\vndale Avė. pašovė pastogės, apdaro ir maisto.

(Vargas didelis. Padegėliams 
šelpti susidarė ant vietos kė

ni.,1 mitetas, kuris renka iš visųp- 
iškrito iš menės aukas. Chicagiečiai yra

trečio augšto lango ir — nė prašomi ištiesti pagelbos ranką, 
kiek nesusižeidė. Jis nukrito Aukos, nors jos butų ir mažiau- 
ant sukastos daržui žemės. j sios, bus priimamos su gilia 

----------- padėka. Aukas skubiai prašo- 
Slaugė Nora Ren\vick, 31 m., ma siųsti per laikraščių redak- 

nušovė senyva Norman Bailey ci.jas,. per savo draugijas; Lde- 
llevvitt iš Lake Forest ir paskui tuvosi Konsulatas, 608 So. Dear- 
pati nusišovė.
tarp jų buvo meilės prietikių

Spėjama, kad born St., Chicago, taipgi priimi- 
jnėja aukas; aukautojų sąrašai 
sykiu su aukomis bus persiųsti 

Mary Weglarz, 36 m., 1337 į Lietuvą nukentėjusiems.
\V. Division St., motina 7 vai
kų, begindama savo vyrą nuo 
sumušimo, pašovė. ir pavojin
gai sužeidė savo brolį Frank j 
Bison, kuris susibarė su jos 
vyrti ir jau rengėsi jį numušti. Matas Yusas baigė inži 

nierystės mokslą
Praeitą ketvirtadienį Matas
įsas baigė Levvis Instituto 

sunkiai su- elektros inžinierystes skyrių,
žeidė* kitą lenką, kuris pašau- gaudamas mokslo bakalauro lai
tą ją bandė gelbėti ir paskui psnį. Tą patį vakarą susirinko 
pats nusižudė, kada atvyko po- būrys jo draugų pas ponus Bu- 
licija ir pamatė, kad jis nega- činskus, kur buvo surengta Im
ies pabėgti ar prasi mušti per karna vakarienė naujam inžinie- 
policijos eiles. riui pagerbti. Visi sveikino p.

;Yusą, linkėdami jam kuoge- 
riausios kloties*. Atsakydamas į 
pasveikinimus, p. Yusas pareiš- 

■ kė, jog diplomo gavimui jis toli 
• šie laiškai yra atėję iš Eu- gražu nemano pasitenkinti. Jis 
ropos. Kam jie priklauso, tegu esąs pasiryžęs ir toliau moky- 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark tis. Per vasarą pasilsėjęs, jis 
u* Adams gatvių) atsiimti. Bei vėl stosiąs į mokyklą humani- 
k'ia klausti prie langelio, kui tarinių mokslų studijuoti.
žadėta iškaba “Advertised Win i 
iow 
/ės,
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa- : jėgomis prasimušė 
žymėta. laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

7 Brazuitei Jendratai
9 Navalinckas Bronislava

31 Jonas Vismuntas
35 Jurkus Bill

Jucius Antanas
Rukla Karol
Laukini Petrui
Lupkeviciene Rckseda 
Mironas Doininik 
?4ureika Adam 
Petravicaite Alena 
Petrulevicus John 
Plunge Antanas 
Rayspis Mario

pakakdavo laiko atlikti mokyk
los darbą, bet dar ir sportu už
siimti. Jis yra geras golfįnin
kąs ir L. S. J. Lygos tennis 
čempionas.

Kadangi p. Yusas tebėra gan 
jaunas žmogus, 
galima daug 
su jo energija 
veikti. — K.

Dviejų draugijų pirmas 
nikas, Apšvietus ir Dailės drau
gijos ir Šv. .Jono Krikštytojo 
flr-jos įvyko birželio 13 d., Kriš
čiūno darže. Delei didelio lie
taus- 
buvo

ne kokie buvo; tekis piknikas 
įvyko da pirmų kartą kaip tos 
draugijos gyvuoja Burnsidėje.

Minėtos draugijos buvo nu
tarusios priimti naujus* narius 
be įstojimo mokesties, 
šiam laikui neteko 
kiek anų gavo.

Raudonieji biznieriai
jau ir draugijų pinigus eikvo
ti. Štai Apšvietos ir Dailės 

susirinkime birželio 3 
nutarė pirkti “Vilnies“ 
Ką jus manote, nariai?

Jus visi mokate mėnesines mo
kestis, kad 
butų galima 
pašelpos. O 
riai to visai

senas žaizdas, ligas rectah, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
|tės.

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

LIET AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregy^tę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Reikia pasakyti, kad p. Yu- 
lobėj nuo Adams gat sas yra nepaprastos energijos 

pasakant laiško NUME- ;h’ ištvermės žmogus. Jis savo 
sau kelia, 

jis naktimis 
mokyklą lan- 
tegalėtų tai 

Yusui ne tik

KOTRYNA
Persiskyrė 

Pii madienyj, 
2:45 valandą 
sulaukęs 65 metų amžiaus; gi
musi Austrijoje, palikdama di
deliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius dukterį 
Mary Butkus, žentą Adolfą 
Butkų, dvi anūkes: Adeliną ir 
Violetą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Liepos 2 dieną, 8:30 valan
dą ryte iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kotrynos Žebraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 
\imą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Anūkes

Tel. Canal 3161

TEOFILĖ SALTI ENe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Birželio 29 dieną, 
7:20 valandą vakare, 1926 m.', 
sulaukusi 45 metų amžiaus; gi
musi Lietuvoj, Telšių mieste, 
palikdama dideliame nuliudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Justiną ir pusseserę Emi
liją Skaldikienę. Kūnas pašar
votas, randasi 1448 So. Millard 
Avenue.

Laidotuvės j vyks Ketvirta- 
dienyj, Liepos 1 dieną, 9 valan
dą ryto iš namų j šv. Antano 
Parapijos Bažnyčią, Cicero, III., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A, Teofilės šaltienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Skudas.

Žodis visuomenei dėl 
Salantų gaisro

Lietuvos laikraščiai pranešė 
ir Chicagos spauda pakartojo 
žinias apie skaudžią nelaimę iš
tikusi Salantų miestelio gyven
tojus (kurie susidetla iš lietu
vių ir žydų daugumoje). Vidur
nakty birželio š. m.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

BILLY’S 1UNCLE

Katalikai Amerikoje yra viena iš daugybės tikybinių grupių, neskaitlin- 
giausi, tečiaus sutraukus savo vienminčius iš visų pasaulio dalių, daug savo 
diduomenės, surengė milžinišką demonstraciją, kuri atkreipė j savę visų žmo
nių domesį.

Demonstracijos turi pasifearsinimo reikšmės ir jų reali vertė yra tik tuo
met kada yra kas garsinti.

Svarbesniu negu demonstracijos yra tautos susipratimas ir suglaudimas 
savo jiegų ekonominiėms ir kulturiniems tikslams.

Lietuviai! prisidėję prie papuošimo Eucharistinio Kongreso Chicagoj, 
dėkitės dabar prie padidinimo lietuvių finansinės tvirtovės—Universal State 
Bank, ir parodykit pasauliui musų tautišką susipratimą ir galybę!

Visi tie kurie turite bankines knygeles kitų bankų, atneškite jas į 
Universal State Bank, iškolektavimui visos sumos ir procento, ir atidarymui 
taupymo sąskaitos tame grynai lietuvių banke, Universal State Bank.

Knygelės kitų bankų čųi dabar paliktos bus pasiųstos kitoms bankoms 
tuoj po Liepos 1-mos, taip, kad nesugadinus nuošimčio. Nuošimtis musų ban- 
koj skaitysis nuo Liepos 1-mos dienos.

Universal State Bank yra lietuvių gerbūvio, susipratimo ir garbės reiš
kėju. Jis teikia geriausj patarnavimų visais reikalais. Todėl, visi dėkitės

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Or. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

HEMORAIDAI
(pilės)

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

Del skilvio ir viduriu nesma- 
guiiiŲ ig priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikiu 
Laxative.

Mus. Winslow’s 
Syrup

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai <

CHICAGO MEDICAL*
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 D 
Valandos: Panedėly, Sered

Sukatoj nuo 9 iki 6 vaka.» 
delioj nuo 9 iki 12 dieną.

Matai Kas Dedasi? >

4 ir
jnose

“Save” reiškia gelb? 
bėti; išganyti; paliuc . . 
saugoti; nedaleisti; QR. Pini‘ 
ti; Čiedyti — bet šit1 mus 
kime reiškia ne daug 
žiau, kaip: taupyti Isted St.
doti. 47th St.

Taupyk kuponus r<J? 
iŠ Naujienų kasdieną' *•1 1 
daugink juos atnešdam. 
jų skaitytojų.



NAUJIENOS, CHeago, ffl.
Kraujo, odos, chroniškas

pradės

Burnside

Boulevard 4189

Atsiimkit laiškus iš Pašto

LIETUVIS

Smulkios Žinios

Eucharistinis Kongresas

Lietuvių Rateliuose

1271

Babies Love It Matai Kas Dedasi?UNIVERSAL STATE BANKRusiškos ir Turkiškos Vanos

3252 South Halsted Street

BILLY'SiUNCLE

2U001ER.!

ORIGINAIIMPERFECT

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

TKfcE. VOU > 
TKE POUkJb

bet iki 
sužinoti

Patikrins republikonų 
primary balsavimus

3514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Taupyk kuponus ii 
iš Naujienų kasdieną 
daugink juos atnešd; 
jų skaitytojų.

mano 
užga.

“Save” reiškia gelto 
bėti; išganyti; paliuij 
saugoti 
ti; Čiedyti 
kime reiškia ne daug 
žiau, kaip: taupyti 
doti.

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Sergėkite savo 
sveikatai.
reet

nedaleisti;
bet Siti

• šie laiškai 
ropos. Kam jie priklauso, tegu esąs pasiryžęs 
nueina

—P. Žadeikis, 
Lietuvos Konsulas Chicagoj

Žodis visuomenei dėl 
Salanty gaisro

Matas Yusas baigė inži 
nierystės mokslą

/ 1 GUESS ’Vt>.
/ <iG ’&fKCV X.

HOKAB. OUT
SOME UJAY TO 3<\\t MY 
POOR. L\t‘ PUP OliTk 
JML. — -WLV*U.
ęUOGT VX\kA TOhAOPJtOUJ
S —X. KUOtc!

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

METROPOLITAN ■ 
ELECTRIC SHOP1 

šviesos ir dratų suvedimas.! 
Fikčeriai ir elektros reikmeny. 

2215 W. 22nd St.. Chicago 
Phone Canal 2591

18th St.
įvyks Penktadie

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tk St., Chicago

atsitikus nelaimei 
gauti kokį centą 
raudonieji biznie- 
nepaiso, bile jųjų

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP

Mas. W1N8LOVS 
Syrup

HICGOS 
ŽINIOS

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Del skilvio ir vidurių nesma- 
J priežasties dantų 

oresnio 
udikių

Reikalaukite šio 
Naujo

HEMORAIDAI
(pilės)

BV COLl-Y N-----
/ I SA C.OMK1A. COCOUiU > 

Aki' see ujuat
bOG PO OKI b 1OOKS BVLE.

T'IX. G^T ,
AT

v-HOUj bO T- VCKIOU)* .

tai iš jo dar 
tikėtis, žmonės 
gali daug nu-

žEBRAUSKIENfc
su šiuo pasauliu 
Birželio 28 dieną, 
po pietų, 1926 m., 

metų amžiaus; gi- 
Austrijoje, palikdama di- 

nuliudime savo myli- 
ir mylinčius dukterį 

žentą Adolfą 
Adeliną ir

darže. Delei didelio lie
tai ir piknikas ne kokis 
o da ir muzikantai irgi

A. MASALSKIS
Graborius

Kadangi jo mylimoji 
tuojaus už jo tekėti,

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuoto jas 
2314 W. 23rd Place g| . .g < 

Chicago, UI.
Patarnauja laido- 

tuv5.se kuopigiausia || 
Reikale meldžiu at- BaMba- 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

kad p. Yu- 
energijos 

s. Jis savo 
sau kelią, 

is naktimis 
mokyklą lan- 
tegalėtų tai 

Yusui ne tik

Graborius ir Balsamuotojas

1911 Canalport Avė.
Patarnauju simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

pakakdavo laiko atlikti mokyk
los darbą, bet dar ir sportu už
siimti. Jis yra geras golfinin- 
kas ir L. S. J. Lygos tennis 
čempionas.

Kadangi p. Yusas tebėra gan 
jaunas žmogus, 
galima daug 
su jo energija 
veikti. — K.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pio- 
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelj išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

Išegzaminavimafl ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE k 
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2
Valandos: 1‘anedely, St iedJ| 

Subatoj nuo 9 iki <i vaka^B''7/' 
Uolioj nuo 9 iki 12 dieną.

Mary Weglarz 
W. l>ivision St., 
kų, begindama savo vyri) 
sumušimo, 
gai sužeidė 
Bison, kuris susibarė 
vyrU ir jau rengėsi jį

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina Akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi \3plv08 skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aidų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

gumų iš [ 
augimo, nieko nėra 
kaip šis saugus 
Lazative.

Policistai manydami, kad tai apie 150 kiemų, sudegė 300 tro- 
yra automobilių plėšikas, ties besiu, apie 250 šeimynų liko be 
1,631 S. Lawndale Avė. pašovė pastoges, apdaro ir maisto, 

(Vargas didelis. Padegėliams 
šelpti susidarė ant vietos ko- 

1 initetas, kuris renka iš visųo- 
Ghicagiečiai yra 

— nė prašomi ištiesti pagelbos ranką, 
nukrito Aukos, nors jos butų ir mažiau

sios, bus priimamos su gilia 
padėka. Aukas skubiai prašo
ma siųsti per laikraščių redak- 

per savo draugijas; Lie-

tarinių mokslų studijuoti 
Keikia pasakyti, 

sas yra nepaprastos 
ir ištvermės žmogų: 
jėgomis prasimušė 
Per keletą metų 
dirbo, o dienomis 
kė. Ketas kuris 
padaryti. Bet p.

Richard To\vnseud
2429 Fullerton Avė., iškrito iš menės aukas 
trečio augšto lango ir 
kiek nesusižeidė. Jis 
ant sukastos daržui žemės

KOTRYNA
Persiskyrė 

Pirmadienvj, 
2:45 valandą 
sulaukęs 65 
muši 
deliame 
muosius 
Mary Butku 
Butkų, dvi anūkes 
Violetą. Kūnas pašarvotas, ran 
dasi 710 W.

Laidotuves 
nyj, Liepos 2 dieną, 8:30 valan
dą ryte iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kotrynos Žebraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Anūkės

Tel. Canal 3161

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas 
dantis, kad nekenktų jusi 

1545 West 47th I
Netoli Ashland Avė.

ne kokie buvo; tokis piknikas 
įvyko da pirmą kartą kaip tos 
draugijos gyvuoja Burnsidėje.

Minėtos draugijos buvo nu
tarusios priimti naujus* narius 
be įstojimo mokesties, 
šiam laikui neteko 
kiek anų gavo.

Raudonieji biznieriai 
jau ir draugijų pinigus eikvo
ti. štai Apšvietos ir Dailės 
dr-jos susirinkime birželio 3 
dieną nutarė pirkti “Vilnies” 
Šerų. Ką jus manote, nariai? 
.Jus visi mokate mėnesines mo
kestis, kad 
butų galima 
pašelpos. O 
riai to visai

.578 techniniai inžinieriai, 
dirbantys miestui, grūmojo pa
skelbti streiką, jei miestas ne
pakels jiems algos 30 nuoš. Jie 
padavė mayorui jau galutiną 
reikalavimą ir šįryt^uurto ta
ryba turi priimti ar atmesti jų 
reikalavimą.

atsisakė 
Stanley

Sihva pašovė ir lengvai sužei
dė savo mylimąją, Mrs. Agnės Yusai 
Igielski, pašovė ir sunkiai 
žeidė kitą lenką, kuris 
laja baudi

TEOFILfi ŠALT1EN6
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienyj, Birželio 29 dieną, 
7:20 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukusi 45 metų amžiaus; gi
musi Lietuvoj, Telšių mieste, 
palikdama dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Justiną ir pusseserę Emi
liją Skaldikienę. Kūnas pašar
votas, randasi 1448 So. Millard 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Kctvirta- 
dienyj, Liepos 1 dieną, 9 valan
dą ryto iš namų į šv. Antano 
Parapijos Bažnyčią, Cicero, Ilk, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Teofilės Šakienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas.

Dviejų draugijų pirmas pik
nikas, Apšvietos ir Dailės drau
gijos ir Šv. Jono Krikštytojo 
fir-jos įvyko birželio 13 d., Kriš
čiūno 
taus* 
buvo,

Win 
lobėj nuo Adams gat 

pasakant laiško NUME- 
kaip kad šiame sąraše pa

žymėta. laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

7 Krazuitei Jendratai
9 Navalinckas Bronislava 

31 Jonas Vismantas
35 Jorkus Kili
36 Jucius Antanas
43 Kukta Karol
45 Laukini Petrui
49 LupkevicienC Kekseda 
53 Mironas Dominik 
58 ?4ureika Adam
61 Petravicaite Alena
62 Petrulevicus Jobu 
65 Plunge Antanas 
69 Kayspis Mario
89 Virbalas Augustas

nėja aukas; aukautojų sąrašai 
sykiu su aukomis bus persiųsti 

, 36 m., 1337 į Lietuvą nukentejusiems.
motina 7 vai-

nuo
pašovė, ir pavojin-

savo brolį Frank 
su jos 

numušti.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 0464

Bandant išnaujo suskaityti 
balsus paduotus niekuriose vie
tose republikonų primary bal
savimuose pereitą pavasarį, su
sekta tiek daug suktybių, kad 
pavieto teisėjas Jarecki įsakė 
išnaujo |XT*skaityti balsus pa
duotus už visus primary daly
vavusius- republikonų kandida
tus. Už nominacijas labai var
žėsi dvi didelės republikonų 
frakcijos — Crowe-Barret ir 
Deneen ir kaip išrodo, jos abi 
padarė laike balsavimų ir pa
skui skaitant balsus didelių su
ktybių.

Demokratai irgi skundžiasi, 
kad ir pas juos buvę suktybių, 
bet mažiau. Tečiaus gal išnau
jo suskaitys ir demokratų bal
sus, jei bus gauta daugiau skun-

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
laidotuvėse patar-

I1F\ nauju geriau ir pi- 
| IPau negu kiti, to- k priklausau

®/v f Pr*e Krabų išdirby- 
■pfcf atės.
E® OFISAS: ' 
E/ 668 W. 18th St 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Blvd. 4063

Slaugė Nora Kenvvick, 31 m 
nušovė senyvą Norman Kailey cijas, 
I levvitt iš Lake Forest ir paskui tuvosi Konsulatas, 608 So. Dear 
pati nusišovė. Spėjama, kad born St., Chicago, taipgi priimi 
tarp jų buvo meilės prietikių

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Katalikai Amerikoje yra viena iš daugybes tikybinių grupių, neskaitlin- 
giausi, tečiaus sutraukus savo vienminčius iš visų pasaulio dalių, daug savo 
diduomenės, surengė milžinišką demonstraciją, kuri atkreipė į savę visų žmo
nių domesį.

Demonstracijos turi pasiįarsinimo reikšmės ir jų reali vertė yra tik tuo
met kada yra kas garsinti.

Svarbesniu negu demonstracijos yra tautos susipratimas ir suglaudimas 
savo jiegų ekonominiėms ir kulturiniems tikslams.

Lietuviai! prisidėję prie papuošimo Eucharistinio Kongreso Chicagoj, 
dėkitės dabar prie padidinimo lietuvių finansinės tvirtovėj—Universal State 
Lank, ir parodykit pasauliui musų tautišką susipratimą ir galybę!

Visi tie kurie turite bankines knygeles kitų bankų, atneškite jas į 
Universal State Bank, iškolektavimui visos sumos ir procento, ir atidarymui 
taupymo sąskaitos tame grynai lietuvių banke, Universal State Bank.

Knygelės kitų bankų čią dabar paliktos bus pasiųstos kitoms bankoms 
tuoj po Liepos 1-mos, taip, kad nesugadinus nuošimčio. Nuošimtis musų ban- 
koj skaitysis nuo Liepos 1-mos dienos.

Universal State Bank yra lietuvių gerbūvio, susipratimo ir garbės reiš
kėju. Jis teikia geriausj patarnavimą visais reikalais. Todėl, visi dėkitės 
prie savojo,'

šviesus, Tamsus 
Tonikas

— Visur! Pirkit jj pa* 
Kru»ernink)» — delikateaen 
arba telefonuokit

C^b

HALb! v m just

' OTTLB- PeoeVA <

sT^er hole 7 
x M\GKT» -rr^^

Lietuvos laikraščiai pranešė 
ir Chicagos spauda pakartojo 

žinias* apie skaudžią nelaimę iš
tikusi Salantų miestelio gyven
tojus (kurie susideda iš lietu
vių ir žydų daugumoje). Vidur
nakty iš 7 į 8 birželio š. m.

I gaisras iš 197 kiemų sunaikino

Praeitą ketvirtadienį Matas 
baigė Lewis Instituto 

pašovė ir sunkiai su- elektros inžinierystės skyrių, 
lenką, kuris pašau- gaudamas mokslo bakalauro lai- 
gelbėti ir paskui psnį. Tą patį vakarą susirinko 

pats nusižudė, kada atvyko po- būrys jo draugų pas ponus Bu- 
licija ir pamatė, kad jis nega- činskus, kur buvo surengta lin- 
lės pabėgti ar prasimušti per ksma vakarienė naujam inžinie

riui pagerbti. Visi sveikino p. 
lYusą, linkėdami jam kuoge- 
'riausios kloties. Atsakydamas į 
I pasveikinimus, p. Yusas pareiš- 
i kė, jog diplomo gavimui jis toli 

atėję iš Eu- gražu nemano pasitenkinti. Jis 
toliau moky- 

_____ t vyriausjjį paštą (Clark tis. Per vasarą pasilsėjęs, jis 
ir Adams gatvių) atsiimti. Re! ;vėl stosiąs į mokyklą humani- 
kia klausti prie langelio, 
padėta iškaba “Advertised 
iow 
/ės,

Pereiti nominacijų balsavi- |gs pabėgti 
mai buvo tiek skandalingi ir policijos eik 
republikonai tiek tarp savęs pe
šėsi ir pridarė visokių sukty
bių, kad reikėjo net specialinį 
grand jiiry šaukti nuodugniau 
ištirti tuos visus skandalus. Te
čiaus, kaip išrodo, grand jury 
greičiau stengsis nubaltinti 
Crowe-Barrett frakciją, negu 
ką nors tikro ištirti ir išnešti 
apkaltinimus. Jau kalbama apie 
paleidimą grand jury, nors jis 
dar nieko nenuveikė, o kiek
vienas pripažysta, kad balsavi
mai buvo.vieni iš skandalingiau
sių Chicagos istorijoj.

7l Casa of Good 
\Judgment y

tuv5.se
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Lieiuoiį Rateliuose. ATSISVEIKINIMAS

(Tąsa nuo 5 pusi.)

No. 2652. Pavasarinė jaunai mer
gaitei suknelė. Tinka iš bile kokios 
materijos. Galima gauti 6, 8, 10, 12 
Ir II metų. 8 metų mergaitei rei
kia 1 ‘h yardų materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau nrš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėli mier* ir 
aiškiai parašyti savo valdę, pavardę 
tr adresu. Kiekvieno pavyzdžio kuiną 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k r aso s ženkleliais kartu su už
sakymu. (.aiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

kišeniuje doleriai butų ir galė
tų dykaduonius ilgiaus palaiky
ti. Jau buvo atsitikimų, kac 
nariams susirgus buvo daro
mos iš tų raudonųjų biznierių 
pusės kliūtys, kad tiktai neiš
mokėjus pašelpos nariams, bet 
kad saviems t'rentams šutau- 
pinus ant šėrų. Ar jus visi na
riai miegosite ir duosite ke
lioms ypatoms už nosies ve- 
džioties ir leisite savo sunkiai 
uždirbtus centus kitiems su
naudoti. Jau ši kova eina dve
ji metai. Tai peršant organą, tai 
kitokiais budais siekiant dr-ją 
išnaudoti, buvo atmušti, bet ir 
vėl atgijo su savo Šėrais. Kad 
tokie dalykai butų palaidoti 
ant visados, turite visi nariai 
sukrusti ir gelbėti draugiją nuo 
raudonojo biznio pavojaus, ku
ris taiso visokias kilpas.

Apšvietus ir Dailesnei r augi jos 
susirinkimas įvyks liepos 1 d. 
paprastoje svet. Visi nariai bu
kite gelbėti draugiją ir turtą 
nuo

Rytoj, kaip 11 vai. nakties 
(Chicagos laiku) iš 
Dearborn stoties, 
Chicagą ir vykdamas Lietuvon, 
neturėdamas galimybės su vi
sais pasimatyti ir asmeniniai 
atsisveikinti, visiems savo drau
gams ir pažystamiems, ypač 
tverėčiniams (Švenčionių apsk.) 
šiuo tariu sudie. ■

Petras Umbražtinas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDA1 ruimas dėl dviejų vaiki-

I OIK ana nų. Ruimas šviesus, nėra vaikų. Be V* 1 * . t • a > 1 4 > t 17 _ J —valgio. 3612 So. Halsted St. Kreip
kitės pas siuvėją, _______

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys vienam vaikinui. Gera 
transportacija. 6515 So. Tai man Av., 
Prospect 10210.

ĮVAIRUS skelbimai

pražuties. —Narys.

Cicero

Pranešimai
PIRKIT PLUMBING4 PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal I’lumbing Snpply Co., 

1637 VVest Division SU 
netoli Marshfieid

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA Jauna mergaitė pri
žiūrėt! vienų metų vaiką; turi kal
bėti angliškai. Telephone Kenel- 
worth 1052. Mrs. Pcter.
rĮi iĮmiL-'J 'J 1!LI ■ ijl- I I LR ine" . u —

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVĖJAMS PROGA

Algos, Bonus ir Komišenas

NAMAI-ŽEME NAMA1-ZEKE
150 NAUJŲ NAMŲ

Greitai augančioj sekcijoj, N. \V 
Side, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti tr.an pavyzdį No.... —___
Mierue ............... ......  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir valat.)

“OREMUS”

pasek- 
ligas, 
lašai 
labai 
isgy-

Chemical Lahoratory
Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduoles, ku
rios greitai ir labai 
m ingai gydo sekamas 
kaip ve: 1) “Oremus
mirt pilvelio ligų, kurie 
greitai ir užtikrinančiai 

salėjusias pilvelio li
gas, kaip ve: užkietėjimą vi
durių (Dyspepsia), nes pilve
lis tada pradeda virškinti ii 
prašalina skausmus iš vidu
rių. Kaina bonkutei 75c su 
■^siuntimu 85c. 2) “Oremus“ 
VL nuo Pilkio lig1),

^io užsišaldymo vidurių 
ir nuo “asų, kurio 
žmogaus viduriuo- 

^Mutio, kanlieninių musų 
^Viu, greitai ir užtikrinan- 

Wpr;isalma gasus ir skaus- 
K iš vidurių. Bonkutė kai- 

Broja 75c su prisiuntimu 85c. 
Fie vaistai yra išdirbami

Tu r būt visiems žinoma, kad 
j IJuosybės Namo Bendrivės iš- 
i važiavimas, kuris įvyko 13 bir- 

i želio tapo beveik kuone paskan
dintas lietaus. Del tos priežas- 
!|tiesi ir serijų laimėjimas buvo 

negalimas. 23 d. birželio lx)ard- 
• direktorių susirinkime tapo nu
karta serijų laimėjimą atidėti 
i iki pusmetinio šerininkų Susi
rinkimo, kuris įvyks 21 liepos. 
Tokiu budu patys šerininkai 

l nutarta kada ir kur bus laimė
jimai. Todėl visi, kurie turite 
tų serijų, nepameskite jų.

Tam pačiam boarl-direktorių 
susirinkime fa po nutarta duoti 
atsakymas ant žinutės tilpusios 
Naujienose 144 numery. Toje 
žinutėje sakoma, kad serijų lai
mėjimas neįvyko dėlto, kad 
komitetai nepribuvo su serijo
mis iki 5 vai. vakaro. Tai ne
tiesa, nes visiems gerai žinoma, 
kad laimėjimas neįvyko dėl 
lietaus, kuris paplukdė , visą 
daržą. Komitetas darbavosi 
nuo

Komitetas
1 vai. po pietų.

—B-vės Koresp. K. Zix.

North Side
Važiuoja sodžiun

Oremus Chemical 
ahoratorijoj (Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street

Chicago, III.

AINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

Šios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
■kdviejų dalių: mišriems cho- 

Li ir vyrų chorams. Joje tel- 
B (lamos su įvairiomis gai- 

" 'ui Tvit lais au-

R s OI Viena šių dainų 
i d r -u-', I ' aria ta:

I" 'H' Hll!' ,1

f llll-l' I !■ I.l otinu . 
I n -

l '■ l'l I I i I 1' i. H

dvasios nupuo- 
L- padainuok ir su- 
liu, dainoje rasi tik
sią savo draugę. SI 
Igi yra didelis pa
ktams. Kaina su pri

I I E N O S 
K So. Halsted St. 

Chicago, III.

ir

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 on» *yk jr 
$6.0° į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šį*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt luos j hanką ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba po1 
$6.00 gryno pelyo ant kiekvieno' 
$100jl0 — pninlslyk kiek jūsų, 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

au sekretorių 
o nuo , 

dautf* nsis

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

su-

Prisidėkite ,į šių draugiją 
(’hieagos Lietuvių Draugija 

yra didžiausia savišclpos <
_i S. P. 

organiza
cija Chicagoje — priklauso net 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,0(10. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 melų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chlcagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją į Chi- 
cagds Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Hmnboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks Sere- 
doj, Birželio 31) dieną, 1926, 7:30 vai. 
vakare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go, III. Nariai malonėkite būti laiku 
ir dar atstiveskit naujų draugų, nes 
bus svarbus susirinkimas.

‘ — A. VV^Iskis, Sekr.

Birutės choro dainininkai-kės visi 
susirinkit į dainų pamokas Liepos- 
July 1 d., 8 vai. vak., Mark VVhite 
Sųuare Parko svet., Halsted ir 30th 
St. Bus pradėta mokinti naujos dai
nos, ką tik naujai parašytos A. Va
nagaičio. Dabar yra priimami nauji 
dainininkai, mylinti dailę esate kvie
čiami į Birutę prisidėti ir visi seni 
nariai privalote būti pamokose.

— Birutės Valdyba

LIETUVIŲ SPAUSTUV®
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programas, plakatus, tikietua ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Te). Yards 6751

Ši įstaiga niekados dar nesigarsl- 
no jokiame lietuvių laikraštyje jieš- 
kodama pagelbos, bet kadangi mušt 
biznis lietuvių tarpe išaugo,‘mes tu
rime gauti penkiuR salesmenus tuo- 
JftUR. kad galėjus aprūpinti savo kos- 
tumierius. .
Mes pradėsime su algos Bonusais 

ir Komišenu

$106
Įmokėjus galėsit gyvęnt 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba, mūriniame 
bungalow,

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvnis mėnesiniais išmokėji
mais, taip kaip rendą. Tas olselio 
namų programas yra jūsų proga įsi
gyti vieną tų puikių namų tiesiai nuo 
savininko, išmokėjimais ką kiekvie
nas darbininkas gali lengvai pa
daryti.

ATVAŽIUOKITE ŠIANDIEN 
Daleiskit parodyti kaip lengva yra 
tapti namų savininku.

SAWIAK & ŲO.
7181 W. Grand Av. 

6407-6537 ^rving Park Elvd.
Columbus 9552

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGO J

Didelis Buildingo lotas už $390
Geriausiame residencijos distrikte 

ant South Shore. Arti Illinois Cent
ral brukavotos gatvės, apmokėtos. 
Proga padaryti didelį pelną, arba pa
statysiu ir finansuosiu Jūsų namus.

Union Bank of Chicšgo Trustee 
Title Guaranteed Chicago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM 
2048 Strauss Bldg.

310 So. Miehigan Avė. 
Harrison 9660-4-2-8

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir Jrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir var- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

Musų Westchoster “L” prapertė 
randasi prie pirmos stoties naujojo 
elevatoriaus ir turi tiesioginį susi
nėsimą su vidurmiesčiu. Visi požemi
niai įtaisymai įvesti ir 15 naujų 
upartmentų jau statoma ant šios že
mės. Štai parodo didelį augimą ir 
gerą pardavėjams progą. Gabus vy
rai te atsišaukia.

SHEKLETON BROTHERS
160 N. La Šalie .Street

Room 416

$390
DEL bulvaro namo didum 

lotas 33X150 pėdų, Calumc 
distrikte, netoli Imžnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra vis 
geri patogumai; gittvekariai 
busai ir traukiniai. garan 
tuota per Chicago Title & Trus

IŠSIMAINO puiki 5 kamba
rių rezidencija, gražioj apie- 
linkėj, lotas platumo 90x150. 
Mainysiu ant 2 flatų namo.

Kreipkitės pas
F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5107

WM. GREENEBAUM
2046 Straus Bldg. 
Tel. Harrison 9660

PARSIDUODA 2 augštų namas, 1 
augštas krautuvė ir 6 kambariai, 
antras augštas 6 ir 4 kambariai, ga- 
radžius 1 mašinai.

1408 So. Union Avė.
4 FLATŲ po 4 kambarius ir už

pakalyj „mažas medinis 
kambariai ir

1408
Savininkas

1410

daržinė.
So. Union

So. Union
2 augštas «

namelis, 3

Avė.

Avė.

STOČDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago) ir 
apieiinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir .geriausia stogų den
gimo įstaiga Chlcagoj, Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Ląwnaalc 0114.

REIKALINGAS patyręs boileris 
skudųyų šapoje dirbti.

2633 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
rys. Darbas ant visados. Atsišaukite 
tuojaus. 3346 So. Halsted St.

REIKALINGAS indų plovėjas. Ne- 
dėlpieniais nėra darbo. Olson and 
Hatch, 4169 So. Halsted St.

Tol. Lafayette 8705—8706 AUTOMOBILIAI
ROBIN BROS.

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
. Grosernių, Bu- 

Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kefnių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

Studebaker automobi
liai yra vieni iš tvirčiausių 
ir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga
mina. Tokiu budu Stude-

ir yra užvadintas 'tone profit 
Niekas kito pelno negauna

jake r 
car”.
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitu kompanijų.-Tai
gi kas manot pirkti ai- mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Paaukavimo išpardavimas
Del subankrutavimo ir foreclo- 

sure mes galime pasiūlyti nuosa
vybę ant 3417 ir 3421 S. Halsted 

ypa- 
svar-v

str. pastebėtinai žema kaina 
tai, kuri turi cash ir supranta 
bą šios apielinkčs.

Mūrinė biznio* prapertė, 7 
senumo, augštų su mūriniu 
mentu, su krautuvėm (dviguba ir 
pavieni) 2—6 kambarių flatai, 2—2 
karų mūriniai garadžiai. Namas 90 
pėdų gilus. Garu ąpšildytas. Geram 
padėjime.

Priimsiu mortgage popierius, ar
ba gryną prapertę kaip dalinį mo
kestį.

KOCH & CO. EXC. AGENTAI 
2603 S. Halsted St.

Victory 6590

metų 
bcis-

SAVININKAS parduoda barbeną 
tiems, kurie supranta bargeną, kuo
met jį pamato.

4-5 kambarių flatas 6328-30 South 
Albany Avė.; 3241 W. 62nd St.; 
Krautuvė ir flatas, .3514 W. 59th St. 
irgi 3008 W. 59th St. Taipgi 5621 S. 
Kedzie Avė. Komišenas brokeriams. 
Pašauk

Prospect 8588

2 AKRAI žemes už $1050.00, 
35 minutės važiavimo iki Chi- 
cagos. Netoli mokyklos, bažny
čios ir gelžkelio stoties. Parduo
siu už $189.00 įmokėti ir $10 
menesiui. Taipgi pabudavosiu, 
pirkėjo patogumui. Ši žemė 
turi 100 pėdų frontage, ant 
Valstybinio kelio ir gali būti pa
dalinta į 2 lotus su geru 
nu.

NAUDOKITĖS PROGA
Kurie norite pirkti bizniavų lotų 

ant Archer Avė. ir Cravvford- Avė., 
čia yra proga padarvti daug pinigų. 
Šiuo reikalu kreipkitės pas A. GRI
GAS, 3114 So. Halsted St., Telefo
nas Boulevard 4899.

2 flatų namas, mainysiu ant biz
nio.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS

3114 So. Hdsted St.

pel-

DIDELIS BARGENAS
$10,01)0 cash, likusius lengvais iš

mokėjimais nupirks naujos mados 
biznio prapertę, North East kampas 
26-tos gatvės Emerald Avė., 2 krau
tuvės, 13 flatų, garų šildomas. Ren- 
dos $8500. Pirmos klesos stovyj. Pri
imsiu mažą prapertę arba gerų tuš
čią lotą kaipo dalinį mokestį.

JOgEPH STRESKA
2310 So. Central. Park Avė.

Rockwell 9505 /

MORTGECIAI-PASKOLUSMilda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
). Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

W. H. DARR 
225 So. Homan Avė. 
Tel. Van Buren 7841Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARSIDUODA vieno tono, Panel 
Body, Ford trokas. Vartotas vieną 
mėnesį. 3328į So. Halsted St.

ANTRI MORG1CIAI
Suteikiami ant 6% palukaną.
Taipgi perkame Trečius Morgičiuz 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave^ 

* Lafayette 6788

Farma ant ežero kranto
Parsiduoda labai pigiai; įmokėti 

$1,500. Savininkas mainys ant na
mo, priims lotus už pirmą įinokė- 
jimą. Farma randasi Miehigan val
stijoj. Geriausi namai išstatyti, 
gyvuliais ir mašinomis, kas 
reikalinga ant ūkės. Platesnių 
nių

AUTOMOBILIUS parsiduoda tour- 
ing Premier, 7 pasažierių, arba mai
nysiu j bile kokj biznį. Kaina pigi. 
Šaukit Hemlock 4127. 

su 
tik 
ži-

Lietuvių Rytinės žvaigždės Kliubas 
laikys mėnesinį susirinkimą Liepos- 
July 1 dieną, Kliubruime 1652 No. 
Robey St., 8 vaL vak. Draugai kliu- 
biečiai malonėkite susirinkti. Nesivė- 
luokite, nes yra daug svarbių reika
lų apsvarstyti.

— Chepul, Rašt.

Huinboldt Parko Lietuvių
litinis Kliubas Jungtinių Valsti
jų neprigulmybės šventėms pra-

i leisti išvažiuoja į Kitingo ūkį, 
j Fox River. Ateinantį šeštadie-
I nį, liepos 3 dienų, turintieji au- 
; tomobilius kliubiečiai suvažiuos
i prie Lenkinto buto, 3310 Evtr- IIU1 uvsuminyu i m ^usnn
| green Avė., o iš čia apie 4 vai. delegatai sugryže iš S. L. 
i po pietų žada pradėti kelionę.
' Kliubiečiai
ekskursijos
nužymėtu
Lenkartus.

Po-

ir norintieji prie jų 
prisidėti prašomi 

laiku atvykti 
—Reporteris.

Vieša Padėka

pas

Tariu nuoširdų ačiū Naujie
nų Bendrovei už siuntinėjimą 
man dykai dienraštį; taipgi drg. 
E. Stanislovaičiui už paaukoji
mą naujo siuto, kuris man bu
vo labai reikalingas; tai ne pir
ma jo auka: kiek pirmiau ap
dovanojo jis penkiais dol. Taip
gi tariu ačiū SLA 2-ro apskr. 
delegatams, kurie jau antrą' 
kartą mano šeiminą sušelpė; 
per M. (roberį aplaikiau $25.30. 
Mielieji draugai, tariu nuošir
dų ačiū visiems ikišiol mane 
rėmusiems, nes tas man davė 
daug energijos ir padėjo su
stiprinti mano nusilpusią svei
katą, kuri žymiai pagerėjo; bet' 
daktarai dar neleidžia gryžti 
namo, o ir draugai pataria dar 
pasilikti sanatorijoj.

Dar karių ačiū visiems 
jams ir lankytojams, 
ačiū K. P. Deveikiui už 
“Gyvenimas Dumble”,
dideliu žingeidumu perskaičiau 
ir radau joj daug 
kurčių ir saldžių dienų.

—Petras Stankaitis.

remė- 
tajpgi 
knygų

Roseland, III. — S. L. A. 189-tos 
kuopos pusmetinis susirinkimas jvyks 
Liepos 1 d., Strumilos svetainėj, kaip 
7:30 vai. vakare. Malonėkite visi na
riai atsilankyti į šj susirinkimą, nes 

.A. Šeinio ' 
išduos raportą. Kviečia

— J. Slančauskas, Sek?.

Pranešimas Tovvn of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
uunėtame apskrityje aprūpinu lie-1 
tuvius “Naujienomis”, perint kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že-( 
miau pažymėtu adresu, o aš regu-, 
liariai atnešiu jums “Naujienas”, 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau-t 
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sa. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

APSIVEUIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 

Suvalkų arba Vilniaus radybos, ku
rios yra vargo matę. Man nusibodo 
vienam gyventi ir namus užlaikyti. 
Esu blaivas, mokytas, 45 metų.. Pra
šau tikros teisybės su paveikslu ap
rašyti. GEORGE DŲDORIUS, P. O. 
Gen. Del., Detroit, Midi.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas j bar- 

bernę, turi būti barberis. 1120 West 
Madison St.

ISRENŪAVOJIMIJI
PASIRENDAVOJA atsakanti krau

tuvė arti Lietuviškos Auditorium. 
: Del informacijų pašauk Dorchester 
1 10285. /

RENDON 4 kambariai, šviesus ir 
gražiai ištaisyti; yra elektra 

pergyventų sas; rendos. $13.00 į mėnesį, 
j Šaukit tik maža šeimynų.
• 3717 So. Parnell Avė.

ir ga-
Atsl-

VASARINIS RESORTAS
MICHIGANE arti St. Joseph upės. 

Graži viela, gera maudymosi, spe
cialus nameliai miegojimui. Geras 
lietuviškas valgis, švieži vaisiai. 
Pigiai. Informacijų delei rašykile: 

ANTON ŠOVA, 
Sodus, Miehigan

Te). Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Lxjdas
Olselio ir Retail Anglių Jardai 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnes
4913-19 So. Paulina St.

Netoli 49th Street

ATSIŠAUKIMAS
Amerikos lietuviai, kurie turėjote 

pasidėję savo pinigus Lietuvos Ban
kuose laike įvedimo Lietuvoje litų, 
malonėkite priduoti savo adresus, pa
rašykit kokiame Banke ir kiek pini
gų turėjote ir paduokite aiškiai sa
vo adresą. 'MR. KASTANTAS ANU- 
SZEJUS, 157 Nanticok St., Breslau. 
Wilkes-Barre, Pa.

PASIMETĖ Boston terrior, rudas 
ir baltas šuva, nedėlios vakare, var
du Buster. Geras atlyginimas. Pasi
metė šioj apielinkėj. 2509 W. Mar- 
quette Rd., Prospect 7500.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų į dirbtuves, reg- 
taurantus, hotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milwaukee Avė.

REIKIA DARBININKU

RAKANDAI
6 RUIMŲ nauji rakandai parsiduo

da. 3209 Aubum Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA player pianas su 

125 rolėm ir benčiuni arba kede 
$115 garantuojame. A I stovyje. 
Imsiu cash arba mainysiu į 
ką su gerais žmonėmis.

MRS. KRENZ
6512 So. Halsted St.

Bile

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
restauracija. Geras biznis, 20 metų 
kaip įsteigtas, arba mainysiu ant lo
tu. Box 805, Naujienos, 17.39 South 
Halsted St.

NESVEIKATOS dėlei. turiu par
duoti savo grosernę. Geroj apielin- 
kej. Telefonuok Prospect 2525.

t I ■ f ’

PARSIDUODA Malt & Hop kraur 
tuvS. Iždirbta vieta per 7 metus. Sa
vininkas apleidžia miestą. 782 West 
31st St., Boulevard 9013.
"PARSIDUODA kendžių ir cigarų 

Storas, gražus, gražioj ir bizniavpj 
vietoj. Pardavimo ’-riežastis: likau 
našlė ir viena neapsidirbu. Parduo
siu arba mainysiu į Rooming House.

EMMA PORMALIS 
657 W. 18th St.

Tel. Roosevelt 3982
PARDAVIMUI bučemė ir groser- 

nė. Lysas ir ruimai pagyvenimui. 
Naujienų Skyrių, Box 57, 3210 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA gazolino ir grysini- 
mo stotis ir garažas dėl taisymo ka
rų ant didžiausio biznio kelio Chica
goje. Biznis geras dėl gero žmogaus. 
5 metų lysas, pigi renda, labai žema 
kaina, nes savininkas išvažiuoja i ki
tą miestą. 7259 So. Western Avė., 
Tel. Hemlock 4365. .

NAMAI-ŽEME
FARMOS

Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 
nepamatysite mumis ir musų koloni
ją. Rašykit mums, o mes prisiusime 

REIKALINGA patyrusių moterų jums šių metų katalogą. (-)
sortavimui skudurų. LOUIS DRAY, I PHILIPS & MATTIS 
1416 Blue Island Avė. R. 2, B. 83 S'cottville, Mich.

MOTERŲ

kreipkitės:
C. P. Suromškis & Co.

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

$500 įmokėjus nupirks 4533 
S. Union Av. 2 flatų namą, beiz- 
mentas ir barnė, 1445 ar 1447 
W. Ohio St. vieną ar 2 flatų, ar 
ja dar kitą 6 kambarių reziden
ciją. 117 N. Dearborn St., Room 
319.

SUVIENYTŲ Vaktijų valdžia tik 
dabar išleido $250,000,000 patai
soms Musele Shonls. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu investmen- 
tu. Lotas $500 iki $5000. Įmo
kėti. Likusius išmokėjimais taip 
žemai, kaip $10 į mėnesį. Box 804, 
Naujienos.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St. Box 799.

BARGENAS. Parsiduoda 5 kam
barių naujas bungalovv., Cementuotas 
skiepas, didelios viškos, dvieji por- 
čiai, $4,800. Cash mažai tereikia.

ZIGMONTAS GEDVILAS
11748 So. Peoria St.

West Pullman, 111.
Phone Pullman 5805

FARMOS! FARMOS
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolioni- 
Joj yra daug gražiu farmų ant parda
vimo, reikalaukit ūkių surašo, J. A. 
Žemaitis, R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI namas, 7 fin
tai ir 1 krautuve, $13,000, 4 fla
tų, 2 karų garažas, $8,000, ce
mentinis pamatas, gasas, elek
tra, gatvė ir elė cementinė, nė
ra morgičių, reikia pusę cash. 
Savininkas

4356 So. Ilonore St.
2 fl front

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Paskola namu savininkams nuo $200 
iki $2000. Ulmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė_ 
tiesiniais išmokėjimais.

RELIANCE REALTY
& MORTGAGE CO.

30 N. LaSalle St. Franklin 1808

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 798.

MOKYKLOS
Jaunuoliams Pamokos

Su ateinančiu Liepos mėnesiu 
prasidės lietuvių kalbos pamokos. 
Mokslas tęsis kasdien po penkias 
valandas per dešimts savaičių. Tė
vai, kurie norite kad jūsų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, rašybos, 
ir susipažintų su Lietuvos istori
ja, teikitės įrašyti berniukus ir 
mergaites ligi Liepos pirmai die
nai.

Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S'. Halsted St., Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
cbanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką pj i žiūrėj imą 
iųsų išmoksite j kelias savaib' i, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINE ERING 

1507 West Madison St.

me- 
pasi- 

naują

MesVYRAI išmokit barberystės. 
mokinant dienomis ir vakarai . At 
sišaukit 
TIONAL BARBEI! COLLEGI 
672 W. Madison Street x

INTEBNA

; IMPERFECT IN ORIGINAL


