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Senatorius siūlo at-'40'M s"s,reika, ...... ‘ vo New Yorkešaukt prohibiciją NEW YORKAS, liepos 1. — 
šiandie sustreikavo 40 tukstan- 

(Čių New Yorko siuvėjų, kurie

F ašistų valdžia apkarpo
J. < 1 šešiolika šimtų siuvyklų palies-Italijos spaudą - ta9 • • ' Streikininkai reikalauja di

desnės algos, minimum trisde
šimt šešių savaičių darbo per 
metus ir keturių dešimčių darbo 
valandų savaitėje.

New Yorke kilo 40,000 orga 
nizuotų siuvėjų streikas

Senatorius proponuoja 
atsaukt prohibiciją

Italijos laikraščiai bus 
labai sudžiūvę

Ivan Kutisker nubaustas 
milionu doleriy

WASHINGTONAS, liepos 1.
New Jersey senatorius Ed- 

wards, demokratas, įnešė rezo
liuciją, kad Aštuonioliktasis 
konstitucijos papildymas (pro- 
hibicijos įstatymas) butų at
šauktai konvencijų, laikytų ne
mažiau kaip trijuose ketvirtda-

ROMA, liepos L — Diktato- 
riąus Mussolinio valdžia, neva 
dėl ekonomijos, nutarė stipriai 
apriboti, leidžiamų krašte laik
raščių skaičių ir jų dydį. Joks 
laikraštis negalės būt didesnis 
kaip šešių puslapių. Isškiriant 
didžiulius miestus, kiekvienoj 
provincijoj tegalės būt tik vie
nas laikraštis. Iš laikraščių bus 
pašalinta visokios sporto, meno, 
literatūros žinios, visokios sen- 
sacinės ir kriminalinės žinios. 
Užsienių žinios bus labai ap- 

Laikraščiai turės

Paskilbęs svindelninkas gauna 
be to dar penkerius metus 
sunkių darbų kalėjimo { Pacific and Atlantic Photo]

Darbo sekretorius Davis su savo šeima Chicagoj birželio 10 d.

Tykojo nužudyt Ispanijos 
karaliy Alfonsą

PARYŽIUS, liepos 1. — Lc 
Matin skelbia, kad, lankanties 
dabar Paryžiuje Ispanijos kara
liui Alfonsui, tapęs susektas 
sąmokslas nužudyti jį.

Sąmokslininkai, kurių esą 
penki, atvykę iš Argentinos. Du 
jų suimta, ir abudu esą prisipa
žinę, kad jie tyčia atvykę iš 
Buenos Aires padaryti karaliui 
Alfonsui galą.

Areštuotieji esą ispanai, “pa- 
skiibę anarčhistai”, Bonaventū
re Duretti i<r Abadia FranCisco 
Ascaro. Pastarasis prisipaži
nęs, jis esąs tas asmuo, kurs 
1923 metų birželio mėnesį nu
žudęs kardinolą Soldevila y Ro- 
mero, Saragosos arkivyskupą.

“Šliachcic” ir “chlop”

Lietuvos žinios
IŠMETĖ Iš ŠPITOLĖS UŽ 

“BEDIEVIŠKĄ” BALSA-
VIMĄ

Savo (rezoliuciją senatorius 
Edwards remia konstitucijos 5 
straipsniu, kur pasakyta, kad 
trijų ketvirtdalių valstijų kon
vencijos, arba trijų ketvirtda
lių valstijų legislaturos gali pa-kairpytos. 
siūlyti papildymo atšaukimą. savo skaitytojams pranešti ži

Jo rezoliucija betgi šioj kon- nių tik apie “konstruktyvius’ 
gtreso sesijoj vargiai begu bus 
svarstoma.

fašistu ir

Potvyniai Jugoslavijoj Meksikos potvyny žuvusiu 
skaičius siekia 524

BERLINAS, liepos 1. — Pa-| 
skilbusį sa\^o suktybėmis rusų1 
pirklį, Ivaną Kutiskerą, kulis 
sugebėjo nušmutyti Prūsų Vals
tybės Banką milionais markių, 
vakar buvo teismo ' nubaustas 
penkeriais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo ir pasimokėti vie
ną milioną dolerių pabaudos pi
nigais.

Duodamas savo nuosprendį Į 
teisėjas pasakė, kad Kutisker 
esąs toks biaurus melagis ir 
sukčius, kad kitą panašų tipą 
istorijoj jis žinąs tik Aleksand
rą Kaliostrą (Aleksandrą Cag- 
liosto), alchemiką ir didžiausį 
švindelninką, kuris prieš 150 
metų apšmutijo daugybę aristo
kratų Europoj.

Ispany kariuomenė apleid 
žia diktatorių Riverą

Sionistai pasmerkia žydų 
kolonizavimą Rusijoj

Arba kaip lenkų karininkas pa
mokė taksi šoferį

Pratrukus Dunojaus upėj tvan
kai vanduo gresia pavojum 
miestams ir kaimams

Jugoslavija
liepos 1. — Nežiūrint inžinie
rių ir tūkstančių savanorių pa
stangų nukreipti nelaimę, tvan
ka Dunojaus upėje ties Apati
ni! pratruko ir Vanduo gresia 
užlieti kitus toj apygardoj mie
stelius ii- kaimus.

Pavojaus gresiant i gyventojai 
Zamboro mieste, 30 mylių nuo 
Apatine, ties Dunojum, skubi
nas kuo greičiau pasišalinti ir 
kiek galint daugiau savo man
tos išsigabenti i saugesnes vie-

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
L — Leono mieste, kuris L 
potvynio sunaikintas, surasta 
dar 151 negyvi kūnai, taip kad 
iki šiol žinomas žuvusių žmo
nių skaičius siekia 524. Dauge
lio vis dar pasigendama.

Iš Guanajuato atvyko į ^lek
sikos miestą 
das iš šimto a 
vaikščioja iš 
renka aukas 
kentėj tįsiems
Raudonasis Kryžius 
reikalui 5(1,000 dolerių.

50 europiečiy užmušta 
Sumatros drebėjime

Pranąšauja, kad greitu laiku 
Ispanijoj turėsią įvykti rimtų 
politinių audrų

Ke-

komitetas, suside- 
moterų. Jos čia 
namų į namus ir 
dėl potvynio nu- 

šelpti. Amerikos 
davė tam

Didžiausias pasauly til 
tas atidaryta

AMSTERDAMAS, Olandija, 
liepos 1. — Pranešimai iš Su- • 
matros sako, kad Olandų Rytų 
Indijose įvyko vėl smaukus že
mės drebėjimas, kuriame daug 
žmonių gyvasčių žitvo. Vien eu
ropiečių esą apie penkiasdešimt 
asmenų užmušta.

PARYŽIUS, liepos L 
leiviai, atvykę iš Francijos-Is- 
panijos sienos, sako, kad ka
riuomenė apleidžianti Ispanijos 
diktatoriaus Primo de Riveros 
valdžią. Pastaroji laikantis tik 
su policijos pagalba.

Jie pranašauja, kad Ispanijoj 
gireitai turėsią įvykti didelių po
litinių audrų. *

Kalėjimuose dabar esą sukiš
ta apie keturi šimtai armijos 
oficierų, o taip pat daug civili
nių asmenų, tarp jų Melquiades 

' Aivai ez, buvęą atstovų buto 
pirmininkas
vadas. Suimta yra ir generolo 
Augustino Luque, buvusio karo 
ministerio ir aukštojo komisa
ro Morokkai, duktė. s Pačiam 
generolui Luque, kurs dabar 
yra Hendaye, buvo įsakyta grį
žti į Madiridą, bet jis atsisakė, 
pranešdamas, kad sergąs ir ne-

. . , 'galįs grįžti.
Aeroplanas rungtynėse j Pranešimai iš Hendaye sako, 

pralenkė balandžius

BUFFALO, N. Y., liepos L— 
Laikomoj čia metinėj Amerikos 
žydų sionistų organizacijų kon
vencijoj, be kitų tarimų sionis
tų judėjimo neikalais, buvo pri
imta rezoliucija, kuria griež
čiausiu budu pasmerkiama žydų 
kolonizavimo Rusijoj projektas. 
Tuo kolonizavimu vyriausiai ru- . 
pinas žinomasai žydų Jo'int Dis- j šoferis 
tribution komitetas, kurs veda suvažinėjęs jį.

VARŠUVA, Lenkija, liepos 1. 
— Varšuvoj, vienos gatvės ker
tėj, stovėjo žvilgančia unifor
ma pasirėdęs karininkas, kapi
tonas Stavilkovskis, stiprūs 
Pilsudskio irėmėjas. Arti pro ša
lį važiavo taksi. Karininkas šo
ko ant mašinos pakopos ir ėmė 
šoferį mušti. Buvęs čia pat 
policininkas suėmė abudu, kari
ninką iiA šoferį. Policijos nuo- 

j vadoj karininkas aiškinosi, kad 
su savo

tai ištobulino aeroplanų bom
boms mėtyti eskadrą, galinčių* 
skristi mažiausiai 1,200 mylių 
su sprogstamųjų bombų krovi
niu. Aeroplanai padarė kele-’ 
tą bandomųjų skridimų į Edin
burgą ir atgal, lėkdami po 100 
mylių per valandą. 1 '

PHILADELPH1A, Pa., liepos 
1. — šiandie čia buvo forma
liai atidarytas tiltas per Dela- 
waire upę, jungiąs Pennsylvani- 
jos valstiją su New Jersey vals
tija. Tai yra didžiausias pa
sauly kabąs tiltas, 9,570 pėdų, 
arba 1 3/4 mylios, ilgumo. Til
tas buvo pradėtas statyti T922 
metais. Vyriausiu tilto staty
to ju-inžinieriu buvo Ralph Mo- 
djeski, garsios savo laiku artis
tės Helenos Modjeskos (Mod- 
rzejevskos) sunūs.

Afi NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Hammondo policijos 
viršininkas sužeistas

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų

LAFAYETTE, Ind., liepos 1. 
— Traukiniui užgavus automo-

skaitytojų ieško bargenų Nau-.bilį netoli nuo Cedar Lake, Ind., 
jienose ir skaito klasifikuotų-.buvo mirtinai sužeistas buvęs 
jų skelbimų puslapius kasdie-įHammondo policijos viršininkas 
ną. Parašykite į Naujienas ką.Peter Augsten, 52 metų.
turit parduoti, o pirkėjų atra
si I greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, 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 30

Trys kiti su juo važiavę as
mens buvo taipjau skaudžiai 
sužeisti. -

DU ASMENS MIRĖ BARS 
KALINĖS ĮKĄSTI

DALIJAS, Tex., liepos 1. — 
Barškalinčs. angies įkasti mirė 
du asmens, 
vaikas. Kiti 
barškalinių 
vo suteikta 
sta.

moteriškė ir vienas 
du asmens, taipjau 
įkąsti, kuriems bū
timi pagalba, sveik-

Lietuvos kunigai, pralaimėję 
rinkimus į Seimą, matyt, bai
siai pyksta ant savo parapijo- 
nų, kad dauguma jų balsavo už 
“bedieviškus” kandidatus. Vie
nas Aleknų kaimo, Raseinių ap
skrities gyventojas, Kazimieras 
Vitkauskis, laiške, rašytam sa
vo giminei į Ameriką (J. Skin
deriu!, Clintone, Ind.) aprašo 
juokingą atsitikimą iš Nemakš
čių parapijos, kur kunigas net 
išmetė už apykaklės davatką iš 
špitolės, patyręs, kad ji balsavo 
už kairiuosius.

Tas laiškas skamba taip:
“O dabar pranešu, kad mes 

jau laimėjome rinkimus į Sei
mą. Jau musų davatkėlės no
sis nuleido. Buvo labai didele 
agitacija, bet nieko negelbėjo 
kunigėliams, nes pačios davat
kos metėsi į kairiąją pusę.

“Buvo šitoks atsitikimas su 
Nemakščių klebonu: Norėda
mas patirti, už ką balsavo jo 
davatkos, jisai nuėjo pas jas ir 
paprašė, kad parodytų balsavi
mų • korteles, kurios pasiliko 
nesuvartotos, nes jam, girdi, 
reikią kokio tai atstovo vardo, 
o jisai neturįs. Davatka, kurią 
klebonas) užtiko špitolėje, neži
nojo, kame dalykas, ir padavė 
jam likusias korteles. Kunigas 
tuoj pamatė, kad davatka su
vartojo kairiųjų sąrašą, tai 
kad griebs už apykaklės biedrią 
davatkėlę ir išdulkino iš špito
lės !

“To dar ne gana. Klebonas 
apskelbė, kad nei pamokslų 
daugiau nesakysiąs, nei ant mi
šių neisiąs... Tai matai, brolau, 
kas do galybė ir tvirtybė musų 
kunigų!”

mašina mažne
Šoferis gynės.

Karininkas.kad tai netiesa, 
rėkdamas, pavadino jį melagiu.
- rTamsta pats melagis, — at
sakė šoferis.

Kap. Stavilkovskis, atsiminęs, 
kad jis yra airmijos oficieras ir 
“šliachcic”, išsitraukė revolverį 

į!ir šoferį ant vietos nudėjo — 
chlopą”, kad 

Į daugiau nebedrįstų pneštaraut 
“šliachcicui”.

kampaniją surinkti 15 milionų 
dolerių žydams rytų Europoj 
šelpti. >

Sionistai sako, kad žydų kolo
nizavimo Rusijoj tikslas esąs 
susilpninti sionistų dairbuotę ir 
trukdyti Palestinos atsteigimą.

Amerikos sionistų organizaci-.
ir rvspublikininkų jos pirmininku išrinkta Louis pamokyti, vage, 

Lipski.

pusdoleriai su preziden
to Coolidgeo feisu Lenkijoj šulėriai parda

vinėja vizas po $1,000
Šmeižikai nubausti

kad grafas Romanones, buvęs 
j Ispanijos premjeras, esąs ten 

-' pasislėpęs, idaųt išvengus areš-AUBURN, N. Y., liepos L
Vakar įvyko lenktynės taup to ryšy su pastaruoju kariškių 
aeroplano ir balandžių, ir lenk- bruzdėjimu prieš Primo de Ei
tynes laimėjo aeroplanas. veros valdžią.tynęs laimėjo aeroplanas.

Aeroplanas, N. Mummerto pi
lotuojamas, išlėkęs iš Ham- 
mondsporto į Auburną, 62 my
lias tolumo, atskrido per 48 
minutes. Iš paleistų gi kartu 
balandžių, piemutinis pasiekė 
Auburną tris minutes vėliau. 1

WASHINGTONAS, liepos 1. 
— Pusantro šimto metų Nepri
klausomybės sukaktuvėms ‘pa
žymėti, išleista nauji sidabriniai 
pusdoleriai, su Jurgio Washing- 
tono ir dabartinio prezidento 
Coolidgeo atvaizdais. Tokių
pusdolerinių monetų nulieta 
pusė miliono. Jie bus Sesųtri- 
centenial parodos komiteto par
davinėjami po dolerį.

9 asmens linčiuoti 
per 6 mėnesius

Streikininkų riaušės 
Kantone

NEW YORKAS, liepos L — 
Ellis Island saloj sulaikyta at
vykusių trylika lenkų imigran
tų, idant ištyrus jų vizų tikiu- 
ma.

Konsularinai agentai Lenki
joj mat pranešė imigracijos vy
riausybei, kad ten susekta ne
tikrų vizų dirbėjų sąmokslas, 
imąs iš norinčių patekti Ameri
kon emigrantų po 1,000 dolerių 
už padirbtą vizą,.

KAUNAS. Gegužės 29 d. 
Mažeikių Taikos Eeisėjas nu
baudė kalėjimu buvusį agitato
rių Staponauską už šmeižimą 
Seimo nario Radžio.

je byloje buvo kaltinamas Juo
zas Dubauskas (federantas), 
kuris viešai atšaukė šmeižtus 
ir pasižadėjo bėgyje 30 d. pa
skelbti atvirą laišką spaudoj, 
kad jisai atšaukia paleistus 
šmeižtus.

TUSKEGEE, Ala., liepos 1.— 
Tuskegee Instituto pranešimu, 
per pirmus šešis šių metų mė- 

, į nesiūs Jungtinėse Valstijose
Granatos sprogimo ne- buvo riulinčiuoti devyni asmens.

gyvy aukų 46
KOVELtS, Voluinė, Lenkija, 

liepos 1. — Iš sprogusios vakar 
karo laikų granatos sužeistų 
kareivių jau aŠtuoni mirė, taip 
kad iki šio! žuvusių skaičius 
siekia 46. Vietoje užmuštų bu
vo 38. Ligoninėj yra arti penkių 
dešimčių sužeistų kareivių.

Nulinčiuotų šeši buvo negrai, 
du balti ir vienas indėnas.

KANTONAS, Kinai, liepos 
1. — šiandie čia įvyko aštrių 
kautynių tarp sbieikuojančių 
prieš anglus kiniečių darbinin
kų ir laivininkų. , Daug buvo 
sužeista. Keletas muštynių da
lyvių suimta.

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Lloyd George padarys 
vizitų Rusijai v

LONDONAS, liepos L. — Su
žinota, kad ateinantį 
Lloyd George, buvęs 
premjeras, žada padaryti 
sovietų Rusijai.

rudenį
Britų 
vizitą

MELBURNAS, Australija, 
birž. 30. — Atstovų butas at
metė. pasiūlymą, kad visoms 
importuojamoms krutamu jų 
paveikslų filmoms, išskiriant 
Anglijos, bUtų padidintas mui
tas.

FRĄNCISCO, Cal., lie- 
— Kalifornijoj keliose 
kilo vėl girių gaisrai.

Žemės drebėjimo Egip
te 110 žmonių užmuštą

Girių gaisrai Kt^ifornijoj
SAN 

pos 1.
t vietose
I Vienas žmogus žuvo ugny, ant
ras skaudžiai apdegė.

O R R S;.
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
spėja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir peirkunijų; nedidelė 
temperatyros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar .temperatura siekd mi
nimum 57°, maksimum 79° F. 

I Šiandie saulė teka 5:18, lei
džiasi 8:29 valandą.

LONDONAS, liepos 1. — Iš 
Kairo praneša, kad per įvykusį 
praeitą šeštadienį žemės drebė
jimą Egipte šimtas ir dešimt 
žmonių buvo užmušta ir arti 
septyniasdešimt sužeista. Viso 
4,238 namai buvo sugriauti ar
ba skaudžiai gadinti.

Mae Murray — kunigaikštienė
LOS ANGELES, Cal., birž. 

30. —žinoma filmų aktorė Mae 
Murry ištekėjo už vieno gruzi
nų kunigaikščid, Davido Divani. 
Ji turėjo jau tris Vyrus, su 
kuriais vėl pasimetė.

ROMA, Italija, liepos 1. — 
M misterių kabinetas autoriza
vo 2,000,000 lirų fondą italų 
rašytojams remti.

• 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!

Telegrąfuokit pinigub 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
Chicago, 1111739 So. Halsted St

' '.W
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NAUJIENOS, UEIcagu, JJL'

^MBALL
Grojikliai Pianai

MTTtKHMK

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 specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa-
rinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Amerikos Pavyzdinis

NEGALIT JO VIRŠYTI 
Parduodamas visose krautuvėse

Strictly Union Made

Sani-Flush
IŠVALO 
CLOSETO 
B0WLSFor . 

ChanmJl

Ody SUNKAUS 
TRINIMO 
IR 
VALYMO

Nusipirk Sani-Flush savo groser- 
nėj, vaistinyčioj arba hardware 
krautuvėj, arba prisiųsk 25c už 
pilnos mitros keną.
The Hygienic Products Company 
'i 30 N. VVelIs S t r., Franklin 1676

!
 MII) Y

Greitai sušvel- 
k nina s k a u s - 
1 mingą nusišla- 
I pi n imą. Sau- 
I gokis paineg- 
I džiojimų. Pa- 
r stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

B. Kanne’s Fair
HARDVVARE IR NAMU PAPUO- 

' ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Lanąų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

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

rui .......................................... 6J4e
Elekinės buleliams kepuraitės 

svarui .... ...........................
3345-49 So. Halsted St
Phone Boukvard 7022

>>zkŪDIKIv^\.
uEROVės skYRIUo
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS 183

Baudimas

Auklėjant kūdikį reikia vengti žiau
raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
neirto kas gera, kas bloga. Kūdikis 
še k a savo palinkimus, ir jei jie neve-i 
da jj geron linkmėn, tai tėvų pareiga 
yra parodyti gerą. Perdaug tėvų yra 
apimti taip vadinamo “nedaryk” 
įpročio. Jei tokie pašvęstų tik puse 
tiek laiko parodini ui kaip nukreipti 
kūdikio noringą domę į kurį nors 
sveiką ir normališką kelią, tai turėtų 
kur kas linksmesnius vaikus. Kūdi
kis yra opus tvarinys ir turi visus 
supai inkimai nuolatos yra draudžia
mi, tai jis verstinai turės ieškoti ko
kio nors negeistino kelio ir išeigos.

i 
Pagrindai Prižiūrint Stargšntį Kūdikį

< 
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

būti tuoj guldomas į lovą vėsiame ra
miame ir gerai išvėdintame kamba
ry. Reikia jam leisti ilsėtis ir miego
ti kiek tik nori. Kūdikis, kurs nėra- I 
mus, piktas, turi kokį nors skaudulį, 
bet be karščio, irgi taip pat lai da
ro.

/ __________

Sergančio kambarį nereikia paver
sti j susirinkimų ruimą kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirgtų j 
limpama liga, bet geriausia reikia jį Į 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažj- I 
stama. Sekant šitą atsargą bus gali-1 
ma išvengti daugelio limpamų ligų I 
plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis veikia? Ar ner- 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip, tai vei
kiausia jo maistas jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 
neauga iš krūtų pieno, duok jam 
Borden’s Eagle Pieną, — pieną ku
ris laimingai išauklėjo šimtus tūk
stančių kūdikių. Lengvai pagamini
mas — tik tamiešk virintu vandeniu 
kaip mokinama. Per 65 metus moti
nos davė Eagle Pieną kaip vieną mil
žinišką sveikatos dovaną savo val
kams. J j gydytojai rekomenduoja kū
dikiams, kurie menki ir sirguliuojan
ti, nes jis lengvai suvirškomas ir tei
kia pilno maistingumo.

Beto kad tinka kūdikiui jis dar ge- 
liausis maistas nedapenėtam vaikui. 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos vai- j 
kų tarpe, rodo, kad vaikai maitinami 
Eagle Pienu padidėjo abelnai imant 
septyniais svarais daugiau, negu tie, 
kuiie penėti paprastu bonkų pienu. 
Sek savo valią atydžiai. Pasverk daž
nai. Atmink, kad nedasycriąs vaikas 
yra nedapenimas. Jaunas vaikas turi 
Rauti du šaukštu Eagle Pieno kas
dien atmieštu trimis ketvirtadaliais I 
puodelio šalto vandens. ‘Duok pary- I 
čiais ir po pietų. Senesni vaikai daž- I 
nai jj labiau mėgsta su ginger ale, Į 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir I 
skanskoniu.

Sk lityk šiuos straipsnius kas savai 
tę ir pasidėk ateičiai.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd Stn Chicago 
Phone Canal 2591

Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos

Jau yra galima gauti skaniau
sių ir gerinusių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje,

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidą.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co.
3311 S Halsted St. Chicago

Tel. Y ardu 6062

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

LIETUVIŲ ATGIMTIES TAUTOS VYRŲ
IR MOTERĮ! DRAUGIJA

RENGIA NAKTINI IR DIENINI PIKNIKĄ

: Mioje nuo 4 iki 5 dienos, Liepos-July, 1926
JUSTICE PARK
Prieš Tautiškas Kapines

Užkandžiai bus duodamos 12 valandą naktyje; bus skanių val
giu ir saldžių gėrimų. Taipgi* duodamos dovanos tiems, kurie galės 
gr iriausia liėgti. Trekas išeis Nedėlięi, 9 valandą iš ryto po nume
riu 830 W. 36th St. Kviečiame senus ir jaunus, moteris ir vyrus at
silankyti j musų išvažiavimą, kuris jvyks prie geros muzikos.

Y Kviečia KOMITETAS

Daug lietuvių baigė aukš 
tesniąsias mokyklas

(Tęsinys)

Tilden Technical High School 
/šiemet keturių metų abelnų 
mokslų kursą baigė šie lietu- 
viai-aitės:

Joseph P. Baldamas 
Walter M. Mirauski 
Edward V. Mockus 
Michael C. Pavilonis 
George C. Sereikas 
Louis B. Statkus 
Leo C. Strumil.
Dviejų metų “vocational” kur

są toje mokykloje baigė:
Frank Dziobas 
Walter Gumulauskas 
John F. Kozuball 
Budolph P. Miehelis 
Frank J. Steponaitis.
Kitose augštesnėse mokyklo

se jau daug mažiau lietuvių yra, 
todėl ten ir baigušių tas mokyk
las lietuvių skaičius yra daug 
mažesnis.

Flower Technical High School 
dviejų metų “vocational” kur
są baigė:

Stephanie is. tiaidarnavice,
Mary Lucas

S. Budinus*

Lane Technical High School 
keturių metų abelnų mokslų 
kursą Laigė:

William
.John G. Baptis.
Marshall High School ketu

rių metų kursą a bige:
Harold J. Bary s
Medill High School keturių 

metų kursą baigė:
Ardell Plackaitis.
Morgan Park High School 

keturių metų kursą baigė:
John J. Shomaitis.
Parker High School

metų kursą baigė:
Edgar Burtis.

Schurz High School 
metų kursą baigė:

keturių

keturių

Lidik'evisz

keturių

metų “vocational” i

Auna L. Mikužis
Chester B. Prehis“
Elizabeth Bechtoris.
Tuley High School 

metų kursą baigė:
A. B. N.
Louis M.
Dviejų

kursą haigė:-
(reorge Shimkovitz
Frances C» Stungis.

Lietuvės mokytojos
Tarp baigusių mokytojų kur

sus, Chicago Normai College,' 
šiemet yra ir keletas lietuvai-' 
čių. Jos visos yra baigusios 
di’nių mokyklų mokytojų 
sus:

Anne Aūskalnis
Irene Gruzalski

pra- 
kur-

les mo- 
pateko 
tikrojo 

mokyk- 
tik pa-

kyklas lietuvių sąrašą 
lik labai nežymi dalis 
skaičiaus baigusių tas 
las lietuvių, nes imta
vardes, kurios yra neabejotinai, 
ar mažai abejotinai, lietuvių. 
Bet dar daug didesnis skaičius 
lietuvi ų-aičių savo pavardes 
trumpina ir “amerikonina”, 
taip kad jas jokiu budu negali
ma atskirti nuo amerikiečių ar 
kitų tautų ir todėl tokie bai
gusieji augštesnes mokyklas 
lietuviai ir lietuvaitės Į šį są
rašą nepateko. Taigi šis sąra
šas dar toli 
skaičiaus
mokyklas Chicagos 
jaunuolių.

neparodo tikrojo 
baigusių augštesnes 

lietuvių

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius Nortlv 
SidSje. Parduodu auksinius daile- 
tuH, tuiHiiu li*ikro<lCl lūs ir 
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometri^tas,
1850 W. North Avė.. Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kuri.o plauktų 
tiek naudingų žinių, 
taip Naujienos.

SkeU)imai Naujienose 
duoda naudu dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laika nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
geriausi kūdikiams maistą patruly,

Ar Jus Duodat Savo-Kūdikiui 
Tinkama Maista?

4 l i

Gamtos, tikslas yra, kad kūdikiai 
gyventų, bet jo išlikimas nėra viena
tinis dalykas apie kurį reikia galvoti. 
Kad tinkamai tarpti ir. išaugti į 
stiprius ir sveikus vyrus ir moteris, 
kūdikiai turi turėti tinkamą maistą, 
tinkamus rubus ir gerą priežiūrą. Jie 
visuomet turi būt užlaikomi gražiai, 
švariai ir suteikti jiems užtektinai 
šviežio oro.

Kūdikiai penimi su Borden’s Eagle 
Pienu, paprastai yra tvirtesni ir turi 
geresnį fizinį išsivystymą, negu pe
nimi kitu* kokiu pavaduotoju gam
tinio maisto. Suteikit progą kūdikiui 
gyventi, būti sveiku ir linksmu, taip 
kad jis galėtų džiaugtis sveikata, būti 
linksmu ir prižiūrėti pats save, o 
vėliau galbūt, prižiūrėti savo tėvą ir 
motiną.

Borden’s Eagle Pienas yra grynas 
pienas ir grynas cukrus, naturalis 
maistas kuomet negauna motinos

pieno. Gydytojai užrašo ir rekomen
duoja jį motinoms kuomet jos negali 
savo krūtimis peneti kūdikių. Bor- 
den’s Eagle Pienas yra vartojamas 
daugiau negu visi kiti kūdikių 
maistai sujungti daiktan, nes jis 
lengvai^virškinamas, grynas, atsa
kantis ir yra suteikęs sveikatą ir 
laimę tiems kurie vartojo jį.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kutis reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siūskite kuponą šiandien.

’̂ įGLE brk^

r KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai pamoktattnus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiūskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas

Adresas

EACLE BBAND
-_____  CONDENSED M ILK.

Naujiena Brighton Park Lietuviam
Man labai malonu pranešti savo gerbiamiems rėmė
jams, kurie mane rėmė visokiose bizniose, o daugiausia 
Real Estate biznyje per paskutinius kelius metus. 1 
Už tą gerbiamos visuomenės simpatingumą ir parartą, 
stengiuos ir toliau maloniai ir teisingai patarnau
ti, todėl dėl patogesnio patarnavimo atidariau Real 
Estate ofisą nuosavam name, katras bus labai paran
kus Brighton Parko Lietuviams. Tame ofise bus atlie
kami visokie reikalai kaip tai: perkant ar parduodant 
sąvastis, padarom kontraktus ir peržiurim popieras

* greitai ir teisingai.
Turim didelį pasirinkimą namų visose dalyse Chicagos. 
Kainų pritaikom pagal pirkėjo išgalės. Duodam pirmus 
morgečius be komišino tiems, kurie per musų ofisų per
ka ir duodam antrus už mažų nuošimtį.
Musų ofise randasi NAUJIENŲ AGENTŪRA per kat
rų galima pinigus, siųsti Lietuvon. Priimam visokius 
apgarsinimus perkant ar parduodant namus, rakandus, 
a,LLtorriotoiliu.s. Apdraudžiam nuo ugnies ir išrendavojam 
flatus. Su visokiais reikalais meldžiu kreiptis prįe manęs

P. M. SMITH, REAL ESTATE OFISAS
4457 So. Talman Avė. Tel. Lafayette 0455

Garsinkities “NAUJIENOSE

Lithuanian 6

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

t- •

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C* < "7 C 
nakvinei ...................... I ■ ■ w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

I Tel. Boulevard 4552

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

*

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOM ETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Kampas 18-tos Gailia 
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 Nedėliomįs.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visad 
patarnauju kuopei jaus;.ii.

3228 W. 38lh Street, < hieago. UI.
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JŪSŲ PINIGAI SAUGUS DEPOSITORIU 
MORGECIUŪSE IR BONDSUOSE
IEPOS mėnuo yra tas laikas kada rei
kia pamąstyti apie investavimą savo 
perviršiaus. Taupymo nuošimčiai ir dau

gelis kuponų bus išmokėta Liepos 1 d.

Peržiūrėk savo pinigus ir pasilikdamas ma
žą sumą taupymo sąskaitoje, investuok liku
sius Depositors 6' ■< morįečiuose.

Nesvarbu ar jus turite $100.00 ar $10,000 in
vestuoti, jus atrasite saugumą ir busite ramus 
savo investmente.

Ateik Bankan ir gauk kopiją musų išleistos, 
su paveikslais knygos, “Depositors Mort- 
gages”.

DEPOSITORS STATE BANK
'ČMembcr Federal 
Veserve Systemat41th Street

K

J1

K Nužemintos Kainos antLedaunių H

h

M 
N 
M

Ir vėl tik ką aplaikėme porą Karliodų Geriausios 
rųšies ledaunių ir dėl nepatogaus oro turėjome 
didelę progą nupirkti už Ir.bai žemą kainą. — Todėl 
kiekvienas reikalaujantis ledaunes turės proga

vėso. — Ant išpardavimo Subatoje, Panedėlyje 
Utarninke.

ir

NAUJIENOS, Chicago, III 3

KORESPONDENCIJOS

N. S. Pittsburgh, Pa.

važiavimas buvo ramus.
kart mes vis einame prie 
huno ir santaikos#

Laike pietų atstovai
trumpas prakalbėles.. Papieta-

Kas 
rini-

sakė

vus gi buvo kviesti i 100 kuo
pos pikniką, kur vėl vaišinta ir 
linksminta svečiai iki sutemai. 
Oras pasitaikė gražus ir 100 
kuopai liks dar ir pelno.

M. Kasparaitis.

DR. HERZMAN™

Pasimirė Juozas Platakis

M
M 
M
M 
M

M
M

H

M 
M

i!

Kiekviena ledaunė yra geriausio padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki
mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės

►<

M

M
H
N
M
M 
N

H
H 
H

M

Gegužes 27 d. pasimirė pin
čiai pittsburgiiiečiams žinomas 
kaipo muzikantas ir muzikos 
mylėtojas Juozas Platakis, pa
likdamas didžiausiam nuliūdi
me moterį Barborą ir dvi duk
teris, Gertrūdą* ir* Martą. Ve
lionis Juozas Platakis sirgo apie 
7 mėnesius.

Juozas Platakis pittsburghie- 
čiams muzikos ir dailės padan
gėje buvo Ino žmogum, kokiu 
yra chicagiečiains J. Grušas. 
Ne. tik kad pats su savo orkest
ru grajindavo lietuvių parengi
muose, piknikuose 
netik Pittsburghe, 
linkėję, bet ir jo 
mylimiausia užeiga 
kos mylėtojų. Ir savo vyresnią
ją dukterį Gertrūdą leido j 
aukštąją mokyklą ir lavino mu
zikoj ant smuiko ir vis saky
davo, kad jei jis sveikas bu
siąs, tai jis stengsis dukters 
muzikalius gabumus ištobulin
ti, bet likimo buvo kitaip skir
ta —. negalėjo savo planų įvy- 
dyti. Ačiū velionio pastangoms 
jaunoji Gertrūda jau yra gra
žiai pasirodžius lietuvių paren
gimuose kaijx) smuikininkė.

Velionis Juozas Platakis pa
ėjo iš Telšių apskrities, Var
naičių sodžiaus . ir yra senas 
Pittsburgho gyventojas.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai, kurie kviesdavo j savo 
parengimus Platakių orkestrą, 
lai kreipiasi ir dabar tuo pa
čiu adresu, nes Platakių duktė 
Gertrūda užima* mirusio tėvo 
vietą ir sudaro orkestrą po se- 

| novei, ir tiek pat gerą, kaip ir 
pirmiau buvo. Kartu Gertrūda 
turės* paramos ir ant toliau lan
kyli aukštąją mokyklą ir tobu
lintis

šiai iš laboratorijoa.

BERRY & SO. 5th

Antra Valanda Ryte • • .w
Gillini miegant ramiu mie

geli... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir Atai I — kūdiki.
pradeda t verkti.,.

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mčilun* 

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio, ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimu.

Kūdikiai mėgsta ji I Net 
prato daugiau !

35c. artimiausioje vaisti-
. • nėję. Arba užsisakykite tie- 

Paaiunėlame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
STS. / BROOKLYN, N. Y.

ir baliuose, 
ale ir apy- 

namai buvo 
visų inuzi-

muzikoj. —S. Bakanas.

Racine, Wisc.
Iš SLA 10-to apskričio 

suvažiavimo

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
' Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard, 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną-vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedeiioinia nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St„ Koom 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.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

+

JOHN MINSKAS
LAWYER 

Lietuvis ,Advokatas 
2221 W. 22 St.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. yVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hydo Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 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.

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

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų paąal 
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 0 iki 7;30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal 

H10. Naktj 
Drexei 0950 
ulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

k

Tel. Blvd. 3138
M. kievica-

BAN1S

AMUAERKA
Putekmingai pa- 
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Telefonai:

I’RITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaR ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 S'o. State St. 

Kampas Congress St., 2 fl. 
Valandos: Panedėly, Seredoj

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

ir

LIETUVIAI DAKTARAI
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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

«■ 1 —■

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

J

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
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.

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

i Tel. Kenwood 5107 
rz i j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
r alanaos į nuo jį; g va|. vakare

arti lAjavitt St.
Telefonas Canal 2552 ,

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9. iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 530 
Tel. Central 0390

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

Birželio 20 d., Lietuvių sve
tainėje jvyko pusmetinis 10-to 
apskričio suvažiavimas, pradė
tas 10 vai. ryto, baigtas 2 vai. 
po pietą. Suvažiavime dalyvavo 
5 kuopos su 28 atstovais.

Iš svarbesnių tarimą yra šie. 
Nutarta rudeniop ruošti kon
certas su perstatymu ir šokiais. 
Kenosha Dailės Ratelis išpildys 
teatrinę dalį programo, suloš- 
damas veikalą “Blinda“. Mil- 
vvaukee 171 kuopa koncertinę 
dalį išpildys. Kitos kuopos taip
jau prisidės prie programo. Nu
tarta aukoti iš iždo $10 į Naš
lių ir Našlaičių Fondų ir tų au
ką siųsti drauge su pasveikini
mu į SLA seimą. Sekantis su
važiavimas bus laikomas Keno
sha, Wis.

Užbaigus suvažiavimą, 1(M) 
kuopa teikė svečiartis pietus, 
kuriuos pagamino ir vietą su
teikė ponai Klapatauskai savo 
išpuoštame paimu sodne.

v Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

PėtnyČios.
■ ■■■■—■.......... . .................................

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.

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

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 6353

—n m .................

Gydytoju 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.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonai Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Tel. Brunswick 9243
Kazimieras S., Wiczas

Lietuvis Advokatas
204 Fiat Iron Building

1579 Milwaukee Avė., Chicago, 111.
Vedu provas visuose . teismuose 

ir darau popieras prie nam\j pir
kimo ir pardavimo.

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

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

su 2 durim, po ...........

3 durim, dabar ...
3 durim, didesnės

S9.65 
SI 7.50 
S22.50 

$38 ledaunės su 3 durim, dar didesnės .... 527.50 
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

$24 ledaunės
$30 ledaunės

su
SU

Matykite minėtus bargenus paskirtose diėnose, nes 
turite progą sučėdyti.

) IW0 LARGESto^.

ruaunURf ro“H 
M 
M, 
M 
M 
M 
M 
H

4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. N ak ros is, Vedėjas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ™
Tel. Kedzie 8902 #

■.’ŽZnv

h

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL. v •’

Garsinkities “Naujienose”

H

EPAIDTO

PRESENTF^R RE 
UNITED PROFIT'
ŠEN

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis*

Vienas skaitytoji'3 f r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.jJ-jL. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama Tar
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

. ................      Atkirp čia
Data: Liepos 2, 1926

Siųskit Naujienas 
Lietuvon tai bus 
brandi dovana.

■(caYa i oįV» m Ai LJLO rstipM

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

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
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

Garsinkite: Naujienose

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia- 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini-’ 
mo plaukų. < ,

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su-- 

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

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Pašalink Kosulį, Šalti/ Gal- 
vagčle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visos. aptlekoM—ISc tr *Sc puoduitaa ir 
dud.14. CbUdaen*. Mu.t.rol. (lan*v*a> 

n6 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster,
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Vhv L.thu >ui&n Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
by t ha Ldthuanian Daily Nawa Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1738 Soath Halated

Ckicafo, 111.
Telephone Koosevelt 8MB

Subscription Rateai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per yaar outaida of Chicago.
$8.08 per year in Chicago.

3c. per copy.

$8.00

4.00 
$100 
1.80 

.. .76

8c 
18c 
76c

Entered as Second Class Matter 
M are h 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidiia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
111. — Telefonas: Koosevalt 8500.

Chkagoje — paltu: •
Metams .............. ... ........ .....

U išimo kojini o kainai
Pusei metų--------------------
Trima mtaealama_______
Dviem miaeaiama_______
Vienam mlneclui

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Minėsi ui _________ __ __

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams -- -----------------------   $7.00
Pusei metų _________________ 8.50
Trims minesiams_________ - 1.75
Dyiem minesiam ___________  1.25
Vienam minėsiu! ....._______   .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ----- $8.08
Pusei metų ______________  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su utsakymu.

BUV. ILLINOIS GUBERNATORIUS GIRIA 
DANIJOS KOOPERACIJAS

DAN1JOS ŪKININKAS IR AMERIKOS FARMERIS

LIETUVOS ŪKININKAI IRGI MOKINASI Iš DANŲ

milionų. Taigi jos apyvartai reikėtų bent keturis kartus ’čiam savo nutarime, kur jie gi- 
daugiaus pinigų, negu yra dabar. Bet leisti apyvarton riasi savo . pavaldinybe jie 
daugiaus litų tuo tarpu negalima, nes inflhj pulti lito kur-.^““jndpo” pripažinom" 'kai 

, a. pi UlvifjU pi ipa&imniu, lYcln
sas- žibi ta per demokratybė, kur vietoje

------------------ | piliečių yra tik pavaldiniai” ?
Šita stoka reikalingų apyvartai pinigų pareina nuo j Mes nenorėtume manyt, kad 

to, kad'klerikalų valdžia, per šešetą metų šeimininkauda- sandariečiuose dar butų tiek 
ma Lietuvoje, baisiai eikvojo jos turtus ir nesirūpino eko
nominių krašto pajėgų stiprinimu. Klerikalai leido viso
kiems Purickiams varyti šųiugelj, rėmė Vailokaičio ir ki
tų spekuliantų, biznius, penėjo valstybės pinigais gaujas 
dykaduonių kunigų, skyrė dideles sumas pinigų pasiun
tinybių namams pirkti užsieniuose; bet' jie visai nesirū
pino naujakuriais ir kitais neturtingais visuomenės sluok
sniais. Del Vailokaičio intrygų buvo net atmesta Anglijo
je gautoji stambi paskola geležinkelių statymui.

Šiandie, kuomet valstybės iždas yra išsemtas iki pa
ties dugno ir kuomet nėra pinigų nei taisymams, nei nau
jiems statybos darbams, ^Lietuvai bus be galo sunku eko
nomiškai pakilti. Jos -laimė dar, kad žmonės šį pavasarį 
savo balsavimu pašalino nuo valstybės vairo klerikalus; 
jei ne, tai Lietuva gal butų neužilgio susilaukusi tokios 
pat suirutėj, kaip Lenkija. Prie naujosios valdžios, reikia 
tikėtis, Lietuvos gyvenimas įeis į geresnes vėžes.

daug monarchiškos dvasios, 
kiek išreikšta tame jų nutarime. 
Veikiausia tai bus paprastas 
politinės ignorancijos vaisius. 
Bet kad Sandara nepasidarytų 
sau sarmatos, ji privalo tą “pa- 
valdinybę” be jokių ceremonijų 
braukti iš savo statuto.

nuoširdžiai priešinosi
— O tamstos argi jas

Klad Farrer. Vertė Leonas Vitkauskas

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

* ■'!

(Tęsinys)

tiesa! Ko-

PINIGŲ STOKA LIETUVOJE

KLERIKALAI KĄ-TIK NENUGYVENDINO 
LIETUVOS Apžvalga

Buvęs Illinois valstijos gubernatorius Lowden važi
nėja po Europą, tyrinėdamas ūkininkų padėtį. Išrodo, kad 
jisai rengiasi 1928 metais vėl statyti savo kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezidentus ir nori tuo tikslu pasiga
minti medžiagos agitacijai tarpe Amerikos farmerių.

Nors p. Lowdeno simpatijos yra stambiųjų kapita
listų pusėje, bet jisai, kaip matyt iš pranešimų apie jo ty
rinėjimus Europoje, rado, kad privatinis kapitalas nega
li duoti išganymo ūkininkams. Atidžiai pastudijavęs ko- 
operatyvį judėjimą Danijoje, jisai pareiškė, kad Ameri
kos farmerių gerbūviui yra reikalingos kooperacijos.

____ __________________________ i

“MISERY LOVES COMPANY ’.

Danija, palyginti su Amerikos Jungtinėmis Valstijo
mis, yra visai mažiukė šalis. Tačiaus jos ūkininkai gyve
na ne blogiau, kaip Amerikos farmeriai; o rytojaus už
tikrinimo atžvilgiu, tų ūkininkų padėtis yra net geresnė, 
nes jie nebreda vis į didesnes ir didesnes skolas, kaip dau
gelis Amerikos farmerių; jų ūkiai nėra pardavinėjami už 
“morgičius”.

Kas padeda tiems Danijos ūkininkams išvengti pra
siskolinimo ir bankruto? Kooperacijos!

• Su kooperacijų pagalba ūkininkai nusiperka ūkio 
mašinas ir įveda visokius pagerinimus savo ūkiuose; su 
jų pagalba jie apdirba arba priruošta rinkai savo ūkio pro
duktus ir suorganizuoja jų eksportą į tas vietas, kur yra 
gaunamos geriausios kainos. Tuo budu žemės ūkis Dani
joje nuolatos kyla, ir šiandie jau jisai yra pasiekęs tokio 
laipsnio, kad žmonės iš kitų šalių tenai važiuoja mokin
tis ūkininkauti.

O Amerikoje, kur viskas yra paremta vadinama “pri
vatine iniciatyva”, žemės ūkis skursta. Bankuose ir pra
monėje susikoncentravęs privatinis kapitalas čia yra vi
siškai prislėgęs farmerius. Vienas tiktai privatinio kapi
talo kontroliuojamas transportas (geležinkeliai ir t. t.) 
čia tiek paima iš farmerio, kad jam beveik nebelieka at
lyginimo už darbą. O kur trobų užlaikymas, kur apdrau- 
da, mokesniai, rūbai ir šimtai kitų išlaidų?

Atsispirti prieš šitą ekonominį slėgimą Amerikos far- 
meriai galėtų tiktai sujungtomis pajėgomis, susiorgani
zuodami į kooperacijas. Bet, deja, kooperacijos idėja tarp 
jų iki šiol randa mažai pritarimo, o dar mažiaus — žino
jimo, kaip ją gyvenime pritaikyti.

Prieš užbaigą SLA. seime įvy
ko juokingas incidentas.

Seimas, kaip žinia, nutarė 
pravesti Skundų komisijai ištir
ti Mizaros ir Andriulio bylą, 
kuriuodu yra kaltinami dėl są
mokslo prieš Susivienijimo vir
šininkus. Bolševikai, matyda
mi, kad šitiem dviem jų lyde- 
riukam bus riesta, sumanė 
jtrauti į savo mizerną kompani
ją ir Dr. Graičuną.

Vienas bolševikiškas delega
tas (rodos, Čaplikas iš San 
Francisco) atsistoja seimo salė
je ir klausia, kodėl seimas užve
dė bylą tiktai prieš Andriulį su 
Mizarą, o nieko nedaro su Grai- 
čunu, kuris užpuldinėjo Pildo
mąją Tarybą net aršiaus, kaip 
bolševikai! • Tuomet vienas iš 
seimo narių padavė įnešimą, kad 
Graičuno “keisą” taip pat reikią 
pavesti Skundų komisijai. Įne
šimas tapo paremtas ir, balsuo
jant jį, bolševikiški delegatai 
pakėlė rankas už jį.' Tuo budu 
“smarkusis” 36 kuopos narys 
tapo pasodintas į vieną suolą su 
Mizara ir Andriuliu.

Taigi dabar anglišką patarlę 
“Misery ioves company” (var
gas mėgsta draugystę) galima 
versti taip: Mizara mėgsta Grai
čuną. »

Bolševikų meilė Graičunui pa
sireiškė seime pirmiausia tuo, 
kad jie atsivežė iš Chicagos į 
Brooklyną jo'specialiai išleistus 
šmeižiančius lapelius prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą. Tuos lape
lius bolševikiški delegatai dali
no žmonėms prie seimo salės 
durų. Ir jie buvo svarbiausiai 
pamątas Graičuno apkaltinimui.

Pagaliaus, patys bolševikai ii 
pareikalavo, kad Graičunas bu
tų apkaltintas!

kią išvyti iš Susivienijimo, 
ypatingai tokius, kaip An
driulį ir Mizarą, ir t. t. Pa
sipila šauksmai ‘sėskis’ ir pa
skandina pOno Jurgelionio 
balsą. Ponai Gegužis, Vitai- 
tis ir Jurgeliutė dreba, persi
gandę. Ponas Jurgelionis pa
balo, kaip drobė. Susikėlė 
tokią audrą, kuri gali nušluoti 
visus ponus! Ir nesiliauja ta 
audra. Ponas Jurgelionis 
tampa nušvilptas, nuuitas...”
Suprantama, kad tie vaizdin

gi sakiniai “dreba, persigandę”, 
“pabalo, kaip drobė”, “nušluoti 
visus ponus”, “nušvilptas, nuui
tas” — tai tiktai savo rųšies po
ezija. Bdt iš šitos poezijos gali
ma numanyt, kuo bolševikai no
rėjo SLA. seimą paversti.

Jeigu jie butų turėję galią 
seime!... Bet, anot to posakio: 
“striuka buvo — pepriteko.”

—Tas tiesa! Tas 
kia reta laimė mano draugui, 
jog jis rado tokioj jaunoj ypa- 
toj tokią puikią page'lbininkę! 
Neprotestuok tamsta! Nesikuk- 
link! Kuklumas ? užsitarnauja 
pagyrimų, bet teisybę reikia 
gerbti. Ir mano draugas man 
pats pasakojo apie viską, ką 
tamsta darai dėl jo, ir kokį ne
įkainuojamą žemčiūgą jis užlai
ko po savo stogu...

Jisai šypsojosi, 
mas savo sausom 
labai ilgais |iagais.

' Jos vadinosi sulig amžiaus: 
Ona, Ninet ir Ninon. Kaip ma
tote, didysis H’u turėjo sim
patijų * prie didžiosios valsty
bės — globėjos!

—Taip, žinoma, aš juos my
liu!
Mimi
nemėgstate ?

—O! mes, — slaptingai ta
rė Ona, — tai neturi reikšmės... 
Bet aš maniau, jog mėgsta ry
žius vietos gyventojai tiktai...

Ko Mi neužsiiminėjo mokini
mus! būdų, ir visgi žodžiai “vie
tos gyventojai” lupose jaunos 
mergaitės geriausios indo-ky- 
nų draugijos jąją nustebino. 
Netikėtai jinai pajuto, jog ji
nai lajai Onai artiemsnė, negu 
“vietos gyventoja”...

Tuo tarpu Ona, Ninet ir Ni
non vilkėjo annamitų rubus, 
kurie joms, tiesa, tiko labiaus 
už bikurį Paryžiaus rūbą.

(Bus daugiau)

SANDARIEČIŲ “PAVAL- 
DINYBĖ”.

Maža, bet gerai susitvarkiusi šalis, pasirodo, gali su
teikti patogesnes gyvenimo sąlygas savo žmonėms, negu 
didelė ir turtinga šalis, — jeigu tie turtai nėra tinkamu 
budu tvarkomi.

Lietuvos ūkininkai šiandie taip pat pradeda mokin
tis iš danų. Danijoje yra baigę mokslus keletas Lietuvos 
agronomų, ir į Daniją jau ne kartą važinėjo Lietuvos 
ūkininkų ekskursijos. Tame uolume, su kuriuo Lietuvo
je pastaraisiais metais steigiama įvairių rųšių koopera
cijos, irgi reiškiasi gera Danijos įtaka į Lietuvos ūkį.

Kuomet Lietuvos ūkininkai pasivys Danijos ūkinin
kus (o jie tikisi to pasiekti!), tai jiems nebebus reikalo 
pavydėti savo giminėms, gyvenantiems Dėdės Šamo “auk
so žemėje”.

JEIGU JIE BUTŲ TURĖJĘ 
DAUGUMĄ!

*
“Vienybė” ilgu rėkiančiu edi- 

torialu pažymėjo vieną A. L. T. 
Sandaros seimo nutarimą, bū
tent, tą, kad sandariečiai priva
lą būt ištikimi Lietuvos ir Ame
rikos “pavaldiniai”. Ji rašė, kad 
tuo savo nutarimu Sandara įsto
jusi j “valstybingumo kelią” ir 
davusi .puikų pavyzdį visoms 
Amerikos lietuvių organizaci
joms.

TeČiaus didžiausioji Am. lie
tuvių organizacija, SLA., kurio 
seime p. Sirvydas mėgino prave
sti panašų nutarimą, Sandaroj 
pavyzdžiu atsisakė eiti. Už įne
šimą, kad į SLA. įstatus butų 
įrašyta “ištikimybė Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos”, seime bal
savo, rodos, viso tiktai vienas 
delegatas!

“Vienybės” išreklamuotasis 
Sandaros “žinksnis į valstybin
gumo kelią” yra tokio turinio:

“ALTS. nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis bei lietuvė, 
pripaž|stanti demokratybės 
principą ir pilną pavaldinybg 
Lietuvos ir Amerikos respub
likos.”

laik-

Žemės ūkis sudaro viso Lietuvos ekonominio gyveni
mo pagrindą. Bet reikia neužmiršti, kad/ jisai visgi yra 
tiktai krašto ūkio dalis. Be žemės ūkio kraštas dar turi 
turėti pramonę ir prekybą. Jeigu šitos krašto ūkio šakos 
bus apleistos, tai ir ūkininkai negalės tarpti. Pagaliau, 
kaip ūkininkams, taip pramoninkams ir pirkliams reikia, 
kad butų geroje tvarkoje krašto finansai. Be pinigų šio
je gadynėje negalima nieko pradėti.

Finansų gi atžvilgiu Lietuva šiandie kenčia didelį 
vargą. Jos apyvartoje dabar, rodos, tėra tiktai apie 80 
milionų litų, kuomet jai reikia mažų-mažiausia kokių 300

Brooklyno komunistų 
raštis su dideliu pasigėrėjimu 
aprašo SLA. seimo ketvirtadie
nio popietinę sesiją, kurioje ko
munistai padarė kone “revoliu
ciją”. Karšti ginčai toje sesi
joje prasidėjo dėl viršininkų al
gų padidinimo klausimo, kutą 
iškėlė (rodos, su nieku nepasi
taręs) adv. Kl. Jurgelionis, re
feruodamas apie 
mus.

štai, kaip tą 
piešia raudonųjų 
ganas:

t
“...Baisus pasipiktinimas 

užverda delegatuose. Net ir 
galerija sujunda. Jau prote
stuoja ir tie, kurie iki šiolei 
aklai balsavo už Gegužio-t 
Vitaičio mašiną. Bet Jurge
lionis drožia spyčių. Niekina, 
kolioja delegatus. Kurie 
priešingi algų pakėlimui, tie 
esą ‘pavydelninkai’, nieko ne
išmaną apie biznį, tuos rei-

kuopų įneši-

“revoliuciją” 
biznierių or-

Toks punktas busiąs įdėtas į 
naująją Sandaros konstituciją.

Sandariečiai, vadinasi, nuta
rė, kad jie yrą “pavaldiniai”. Ne 
piliečiai, bet pavaldiniai!

Kas yra pavaldinys?
Pavaldinys (arba valdinys) 

yra žmogus, kurį kas nors val
do. Rusų kalboje toks žmogus 
vadinasi “poddanny”, anglų kal
boje — “subject”. Pavaldiniais 
(valdiniais) vadinasi monarchiš- 
kų valstybių gyventojai, kurie 
neturi politinių teisių.

Demokratinių gi šalių gyven
tojai vadinasi piliečiais (citiz- 
ens), nes jie yra laįsvi žmonės, 
kurie ne valdžiai turi tarnauti, 
bet kurie patys sau renka val
džią ir atstato ją, jeigu ji nėra 
jiems gera.

Keista tat, kodėl muši# sanda- 
riečiaii užsimanė būt “pavaldi
niai” — lyg kad jie butų po ko
kio caro arba kaizerio valdžia!

Ir, kaip ant juoko, tam pa-

/

mosikuoda- 
rankom su 

Kai taip 
sugabus, kad skaityti tose mirk
sinčiose akyse arba šypsenoje 
tojo keisto veido? Ko Mi apie 
tai ir negalvojo. Bet Pfu uždą- 
vė naują, visai nelauktą klausi
mą:

—štai jau greit gerasis lai
kas sausojo laikotarpio. .. Bet 
Tonkine jau darosi šaižu, la
bai šaižu, išticsų... Aš tai ži
nau, todėl kad gyvenau kadai
se Tonkine... Ir, be abejo, 
mano draugas neužvilkins tam
sią išvežti ten delei tamstos 
sveikatos. Reikalingas .įprati
mas, kad pernešti keletą laiko
tarpių iš eilės musų beveik tro-

Ko Mi nustebinta pažiurėjo 
i ji:.

M-r Diburgąs nickumet ne
kalbėjo apie važiavimą Į Ten
kiną... ir paskui.. . aš puikiai 
jaučiuosi...

Ngujanas VanuChok patvirti
no.

—Puiku, ištikro! Aš. apie tai 
galvojau, gerėdarągsi tamsta!.... 
Negalima būti daugiaus tvirta 
prie tokio/ aiškumo... Ir, tiesa, 
m-r Diburgas nickumet nie
kam nesakė apie važiavimą į 
Tenkiną, niekam... Bet jis ga
lėjo tamstai vienai...— Jis nie
ko nekalbėjo.

Ko Mi kaž kodėl jautė iš
gąstį. Tfu pastebėjo tai ir per
traukė klausinėjimus.

—O! Pagaliaus! Štai mano 
dukterys, kurios nori ^tamstai 
išreikšti savo pagarbą... Aš 
prašau tamstos būti link jų 
nuolankia. Ir atleisk tamsta 
plepėjimą žmogaus, kuris ne
užsitarnauja, kad jį vadintų 
senu, ir kuris neša po tamstos 
kojų savo nužemintą pagarbą...

Ko Mi, gyvendama tarpe 
Azijos žmonių^ jau išmoko 
puošnios kynų mandagumo kal
bos, būtinos kiekvienam, gyve
nančiam anojZ pusėj itlalakkos.

M-r Ngujanai Van-Chok, aš 
taip jaunrf, jog tamsta tūkstan
tį kartų daugia'u turi teisę juok
tis iš manęs, tamsta toks gar
bingas senelis! Bet tamsta man 
suteikej tokią garbę, teikdama- 
si su manimi taip ilgai kalbė
tis, jog aš to tūr būt neužmir
šiu. Aš nepamiršiu pakartoti 
m-r Diburgui visus pagyrimus, 
kuriais tamsta teikeisi v apiber
ti jo vardą...

Pfu Ngujanas Van-Chok pri
ėmė Ko Mi svetainėje Viešiems 
priėmimams. Ir tos svetainės 
buvo trys išėjimai. Jos stogas 
viršijo stogus likusių jameno 
pristatymų dantuotais pagra
žinimais;

Visas jamenas buvo iš be- 
skaitlinio daugio koridorių ir 
vidujinių kiemų. Vieni buvo 
grįsti, kiti apsodinti tankiais 
medeliais ir daugybe gėlių. Tik
rai, iš svetainės buvo; ne trys 
išėjimai, jinai tiesiog darėsi į 
tris puses, šoninių sienų be
veik nebuvo; gi užpakalinė sie-| 
na buvo iš tamsaus vaškuoto,i 
beveik juodo, medžio, išmargin-' 
to perlam u Iru, kuris žibėjo vi-į 
somis laumės juostos varsomis.!

Ir tos svetainės

Toje apystovoje Ko M i pui
kiai save jautė, sėdėdama ant 
vienos iš dviejų žemų kėdelių 
su tiesia atrama ir su sėdyne 
iš juodo medžio ir dramblio 
kaulo Tai buvo ypatinga gar
bė, jęigu Pfu siūlė svečiui to
kią pat kėdę, kaip toji, kuri 
tarnavo jam.

Kuomet audencija buvo baig
ta, tarpe stulpų, sulig pirmo 
Pfu skambučio, , pasirodė jo 
dukterys. Apleidus iškilmingą
ją svetainę ir perėjus eilę skir
tingų galerijų ir kiemų, Ko Mi ..... 
ilsėjosi tarpe šilkinių pogalvių,| ilgai laukiamą ir pageidaujamą 
išdėstytų kambaryje Pfu duk
terų.

Ko 
žino, 
mija 
su įvairiomis užkandomis.

Senasis Pfu, nors ir laikėsi 
visų ] 
bet nieko neturėjo prieš tai, 
kad jo dukterys gyventų euro- 
pejiškai.

Ko M i valgė sendvičius, kiau
šinius ir jai pačiai prisiėjo pa
prašyti rytų duonos ryšių.

—O tamsta juos tikrai mėgs
ti? — truputį su neužsitikėji- 
mu užklausė viena iš dukterų, 
Ninon.

NAUJASAI SIX-80 MODELIS 
JAU ČIA

Peerless Motor Car Kompa
nija jau pradėjo pristatynėli

Mi, neragindama, prisipa- 
jog ji alkana, ir visa ar

iamų pasirodė prieš jų

“body” styliaus Six-80 modelis 
nupiginta kaina, štai yra “road
steris”, kuris parduodama dirb
tuvės kaina už $1495, bet Ku
ris šavo išveizda ir gražumu 
lygsta didesniems karams, to
kiems kaip Peerless Six-72 ir

papročių savo protėvių,1 90’ V-Modelis Eight.

itiiiiiiiinnii!i:rriiiiiiii'nri'«iiii!i'Mi.iiii'mlin!»!r
GULBRANSEN PIANAI

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

• v
1S-

JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
IHIilIMM

šie roadsteriai, kaip sako 
karų žinovai, yra vieni gražiau
sių karų, kada nors pagamintų 
Amerikos automobilių manu
faktūroje.

Savo ‘ gražumu šis Six-80 
roadsteris užkariaus sau daug 
draugų tarpe tų, kurie apkai- 
nuoja artistiškumą.

tarpt' kito, didelio skai- 
autoniobilių savininkų, 
pirm visko reikalauja 

ir tvirtumą, šis modelis 
irgi bus maloniai priimtas.

Visose patikrinimose, dary
tuose pereitais metais, modelis 
Six-80 motoras pasirodė ne tik 
pasitikėtinu, ištvermingu ir 

‘langstu, kaip kad Peerless ka
rai yra žinomi ta ypatybe, bet 
kartu ir labai ekonomingu.

Mėginimuose, darytuose visai 
paprastu budu be jokių specia
lių važinėjimo štukų, dauginus 
kaip 20 mylių važiuota vienu 
galionu gazolino. Viename at
sitikime net nuvažiuota dau- 
giaus kaip 21 ir >/2 mylios. Sek- 
madienyj ant labai automobi
liais susikimšusio kelio arti 
San Francisco, Washingtone, 
D. C. Six-80 gavo naujus pa- 
girimus, niekuomet pirmiaus 
negautus per jokią automobi
lių kompaniją, t. yz tarpe dau
gelių kitų atsižymėjimų _ yra 
vienas, kur Six-80 lengvai už- 
Važiavo ant 35-tos gatvės kal
no Georgetown, lituką kurią 
daugelis laikė už negalimą, ir 
kurią dar niekas nėra padaręs, 
pakol įiebuvo pasirodęs mo
delis Six-80 sėdau, kuris pada
rė šį drąsų žygį.

(Apskelbimais)

čiaus 
kurie

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznib dienoje, nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Real 
Estate Paskolų departmentą jeina augštos rųšies iiv 
dustrinlai, public utility, geležinkelių ir munkipF 
liai bonai taipgi pirmi teisčti morgičiai ant (reng
tų Chicagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pasportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes i vi- 

x sas dalis pasaulio.

Frank O. VVetmorc, čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Savastis šerininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dcarborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

»**( ** * ' 
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dirbtuvę ' jieluviii Kaleliuose

Inžinieriai užbaigė 
streiką

Miesto inžinierių streikas jau 
užsibaigė. Streikas tęsėsi tik 
vienų dienų, bet jis atkreipė 
domę miesto tarybos^ ir priver
tė ją pasvarstyti algų pakėli
mo klausimą.

Miesto tarybos finansų ko
misija atsisakė pakelti inžinie
riams algą ir inžinieriai su
streikavo. Bet tą pačią dieną 
turėjo įvykti miesto tarybos 
susirinkimas, kuris turėjo pri
imti papildomąjį biudžetą. Jei
gu nebūtų buvę streiko, tai 
miesto taryba gal ir nebūtų 
svarsčiusi pakėlimą algų, bet 
esant streikui, turėjo tai svars
tyti ir svarstyti gana ilgai. Pa
pildomasis biudžetas, sulig įs
tatymų, turėjo Imti priimtas 
prieš 12 vai. nakties. Bet atė
jo 12 vai., o aldermanai vis 
dar tebesipcšč tarp savęs, ne
galėdami susitaikinti dėl algų 
kalinio. Prisiėjo sustabdyti laik
rodį miesto taryboj, kad pa
skui galima butų įrašyti į pro
tokolą, jog biudžetas' priimtas 
dar prieš 12 vai. nakties. Bet 
apie 3:30 vai. nakties prieita 
prie susitaikymo ir atitraukiant 
iš kitų departamentų, algų pa
kėlimui paskirta $75,000. lai 
palies ne vien inžinierius, bet 
ir kitus darbininkus, kurie yra 
reikalavę pakėlimo algų. Ka
dangi toli neištenka pinigų iš
pildyti visus reikalavimus, tai 
dėl kiekvieno reikalavimo pri- 
seis daryti kompromisą. Strei
kuojantys inžinieriai irgi neži
no kiek jiems bus pakelta alga, 
bot vistiek nutarė atšaukti strei
ką ir grįžti i darbą.

Iš miesto džiovininkų 
sanatorijos

Birž. 17 d. Chicagos miesto 
džiovininkų /sanatoriją aplanr 
kė daug svečių. Ta dieną sana
torijos prieglaudos vaikučiai 
davė spektakli užbaigimui pra
dinės mokyklos. Prieglaudoj yra 
68 berniukai ir apie tiek pat 
mergaičių; baigė gi mokyklą 
keturi berniukai ir trys mergai
tės. \ isi prieglaudoj esantys 
yra neturtingų sergančių darbi
ninkų vaikučiai.

Svečių prisirinko pilna audi
torija, daugiausia moterų. Po 
vaidinimo visi pasiskirstė į gru
pes ir ėjo aplankyti visas sa
natorijos įstaigas, pradedant 
nuo ligoninės, kurioj guli silp
ni ligoniai; tolinus — cottages, 
kuriose telpa stipresni ligoniai. 
Aplankė ir mokyklas, kurių čia 
randasi kelios*: teplioryslės, ste
nografijos, typewritin‘jK» teleg- 
ralyslės, dailydystės ir bar bė
ry s t ės.

Pastarojoj mokykloj turėjo
me ir du lietuvius, bet vieną jų 
nelaboji mirtis išplėšė iš musų 
tarpo dar tik pora savaičių at
gal. Ta mirtis užgavo širdį ne
tik kiekvieno ligonio, bet ir pri- 
žiuiėtojų. Jis buvo išbuvęs sa
natorijoj jau porą metų; pir
miau pardavinėjo laikraščius, 
bet paskui pradėjo mokintis 
bai berystės; jau buvo išmokęs 
ir manė gryšti prie savųjų, kaip 
urnai jį miškinė baisioji mirtis, 
dar jaunutį, tik apie 30 metų 
amžiaus. Buvusieji draugai nu
pirko puikų gėlių vainiką ir 
sudėjo pas jo karstą. Miręs yra 
Juozapas Benet, turbut Benai- 
tis.

Tie patys vaikučiai, birž 18 
d. pakartojo tą veikalą ir dėl 
sanatorijos ligonių. Vaidino ga
na gerai. —Petras S.

Akmuo užmušė vaiką
Andrew Mandis, 4 m., 840 

Blue Island Avė., liko užmuš
tas žaidžiant gatvėje netoli sa
vo namų. Užmušė jį akmenu
kas, kurį pakėlė pravažiuojan
čio automobilio ratai. Akmenu
kas taip stipriai vaikui užgavo 
j krutinę, kad išrodė tarsi kuli 
kos krūtinė butų perverta.

Įspūdžiai iš Naujienų 
pikniko

Prohibicijos agentai vakar 
prie Kirkpatrick ir Grand gat
vių rado labai didelę munšai
no dirbtuvę, kokios dar niekad 
nebuvo pasisekę rasti. Dirbtu
vė buyo labai gerai įrengta ir Į Kad matyčiau visą pikniką 
galėjo pagaminti apie 18,000 ga- nuo pradžios iki galo, nuvykau 
lionų gryno spirito į savaitę. Chernausko daržan apie 10 va
jos įrengimas galėjo kainuoti landą ryto. Jau radau darže bų- 
apie $200,000, o pats namas relj žmonių ir komitetus, 
kainavęs apie $130,(MM). Suimta 
ir 12 žmonių, daugiausia paty-, 
rusių degtinės distlernių darbi
ninkų. Rekordai rodo, kad tą 
munšaino dirbtuvę rėmė 
giausia Peoria kapitalas ir 
miesto distilernių ekspertai.

I Olas labai puikus: saulė skai
sčiai šviečia padangėse ir me
džiai pasipuošę žaliais lapeliais 

kvapu, 
triu- 
prie

- dttU.' kvėpuoja gaivinančiu
I ‘Komitetas ir darbininkai 

sias, tvarkosi ir rengiasi 
didelės iškilmės. /

Dėl munšaino
1248

pasikvietė j
John Erickson, 41 m., 

W. Madison St., ] 
savo namus porą draugų ir pra
dėjo su jais gerti munšainą. Gė-( 
•rė tol, kol visi tiek prisigėrė,] 
kad nebenusimanė ką daro ir. 
tada pradėjo peštis. Muštynėse 
Erickson tapo tiek supiausty- 
tas peiliu, kad neužilgo pasimi
rė nuo kraujo nubėgimo. (lai 
ir galima buvo jo gyvastį išgel
bėti, bet kad nebuvo kam gel
bėti. nes v i.s i jęirti buvo. ŽmoR- 
žudys 'suimtas, bet jis sakosi, 
kad jis buvęs tiek girtas, kad 
nežinąs kas atsitiko ir kaip jis 
Ericksoną užmušė.

1,400 siuvėjų sustrei
kavo

pub- 
rinktis dideliais bu- 

važiuoja

and Atlantic Photo]

Peter Augustus Jay, Ameri
kos ambasadorius Argentinai, 
kuris sunkiai serga.

Biznis

'Prie puikios publikos buvo 
puikus ir biznis. Visur publika

Vos spėjus apsidairyti, 
lika ėmė 
riais. Vieni važiuoja puikiais apstojusi keliomis eilėmis barą 
automobiliais, kiti rtrytkariais, 'geria alų, gerinusį kokį tik šiais 

t ir plaukia nelygi- sunkiais laikais' galima gauti;
Baltiko jūres, kitur šaltakošę valgo, lietuviš- 

Daržas jkus ^dainius kramto papsu 
s J užsigerdami; kitur susėdę prie 

tai nebūtų stalų pietauja, sotinusi gardžio- 
neturėtų pu i- mis namų darbo dešromis

nant Nemunas į
Chernauskų

Chernauskai, 
Chernauskai, kad
kaus daržo. Tai ištikrųjų graži, (Jųršio ir Kundratavičiaus dar- 
vieta! Puikus, dideli medžiai, bo) su kopūstais, su skoniu 
tartum tiksliai žmogaus ranko- pagamintais užkandžiais ir 
mis susodinti, idant duoti pa-j“hot dogs”, ir prie to, kava nu
kankamai daiiią išvaizdą dide- sigarduoja; dar toliaus kitokie 
liam sodui, kuriame turi susi- Kerniai eina ir visur pilna pab
rinkti garbingi naujieniečiai ir likos, pilna puikaus svetelio. 
Naujienų svečiai. Medžių tar
puose žaliuoja pievutės pasipuo
šusios puikia veja.

Daržo budinkų budavojimas 
dar nepabaigtas. Vietomis su
pilta krūvos grūstų akmenų, 
cemento maišai, sukrauti, len-

Vakar reikalaudami pakėlimo tos, medžio balkiai; vietomis iš- 
algos ir sutrumpinimo darbo kasinėti ravai kanalizacijos tik- 
savaitės iki II valandų sustrei- slams, o tuose ravuose storos 
kavo 1,100 siuvėjų. Iš jų 800 pervados suguldytos. Ant kalno 
yra kailinių siuvėjai, priklau- pastatytas milžiniško dydžio 
santys Cbicago I'urriers unijai budinkas, tai šokių pavilionas. 
ir 600 kepurių siuvėjų, priklau- Visur dar nauja, visur nepa-

Magikas čekanavičius

Nedaugelis kas iš susirinku
sių buvo matę šį didelį magiką 
ir nedaugelis tegalėjo jį pama
tyt, bet kurie matė, tie užganė
dinti yra jo trumpu, bet gyvu 
programų. Ppnas čekanavičius 
savo štukomis ir monais nuste
bino apie porą tūkstančių žmo
nių ir, nėra abejonės, jog* ta 
minia su nekantrumu lauks jo 
pasirodant tinkamesnėj tam 
vietoj ir aplinkybėje.

santys* United Cloth Hat and baigta, bet dailu ir jauku. Ką sako apie pikniką Naujienų
Gap Makers unijai. Ponas Chernauskas patenkin- Į

tas ir smagus klauso instrukci-j J- šmotelis, Naujienų biznio 
jų iš Naujienų komiteto ir duo vedėjas, kuris su kunti ir siela 
da tvirtus pasižadėjimus, jog yra atsidavęs Naujienoms, sa- 

Metodistai dabar Chicagoje viskas bus išpildyta kaip rei- ko, kad tai buvęs tikras pikni- 
laiko savo konvenciją, kurioj kiant. Ponia Chernauskienė irgi kas, tik jam gaila esą, kad per- 
dalyvauja labai daug vyskupų, smagi ir užganėdinta. Ir kaip mažai turėjęs aptarnautojų ir 
Bet metodistų konvencijoj vi- nebus užganėdinti, kad jie da- asmeniškai negalėjęs pamylėti 
sai nėra tų triukšmingų apei- bar turi tokį puikų daržą, ko- svečių. Kitą sykį, sako bus.ge- 
gų, kokios buvo Ihike nesenai kio niekas kitas neturi. O jie riau apsirokuota ir pasirūpinta, 
įvykusio eucharistinio “kong- jau senai norėjo daržo ir, kad nė vienas-neišeitų iš pikni- 
reso”. Didžiuma vyskupų net ir atsimenu, ponia Chernauskienė ko nepatenkintas.
savo kunigiškų drabužių nene- sakydavo: “Nebusiu be daržo,1 “Niekas nepriduoda man tiek

Smulkios Žinios

šioja, bet rėdosi kaip paprasti 
civiliai.

Vos spėjęs atidaryti K &. K 
aptieką, 1601 \V. Garfield Blvd. 
ir tuoj susilaukęs du kostumie- 
rius, Charles King labai apsi
džiaugė. Bet už poros minučių 
tų kostumierių labai gailėjosi, 
nes jie privertė jį atidaryti sei
fą, iš kurio jie pasiėmę $1,000 
pabėgo.

šeši plėšikai nakties laiku 
įsilaužė į chemikalų E. II. Sar- 
gent & Co. raštinę, 155 E. Su- 
perior St., ir į penkias valan
das išsprogdino keturis seifus, 
iš kurių jie paėmė apie $1,000 
pinigais ir už $2,000 platino.

Aklas karo veteranas ir pa
liegusi mergaitė išgelbėjo dau
giai! kaip 20 žmonių, kurie ga
lėjo žūti gaisre trijuose namuo
se prie 5222, 5224 ir 5226 So. 
Albany Avė.

Aklas Ilanry Driskei! paju
tęs durnus pažadino kitus na
mo gyventojus, kurie pašaukė 
ugniagesius ir šoko -gelbėti ki
tus žmones. Kitame name pa
liegusi mergaitė pabudo nuo du
rnų ir prižadino visus kitus na
mo gyventojus, kuomet namas 
jau liepsnojosi. z

Vincent Domak, 9 m., 643 W.1 
14 PI., prigėrė Stanford parko 
tvenkiny, kur jis bandė išgel
bėti “skęstantį’’ vėžį. Jis su ki
tais dviem vaikais rado apie 
Manelių vėžį ir nuėjo prie 
tvenkinio pažiūrėti kaip vėžys 
plaukia. įmetus j vandenį vė
žys betgi pradėjo skęsti ir Do
mak šoko jį gelbėti, pats pra
žudydamas savo gyvastį. Tven
kinys tuo laiku buvo dar užda
rytas ir prie jo nebuvo gelbė
tojo. /

nebusiu be daržo!“ ir dabar jie 
turi'daržą, o garbingi naujienie
čiai, visu savo skaistumu pas 
juos į svečius it Nemunas plau
kia.

Lietuvių automobiliai
i

Lietuvių turtingumą ir skai
stumą labiausiai tik ir galimą 
pamatyt Naujienų piknikuose. 
Suvažiuoja jie čia pasipuošę 
puikiais rūbais ir gražiausiais 
automobiliais. Vargiai yra Ame
rikoje kita tauta, kuri, kaipo 
veneta, turėtų tiek daug turto 
sudėjusi į automobilius.

Į Automobilių privažiavo iš vi
so apie du tūkstančiai, ir tai 
ne bile kokie “ski’epai”, ale pui
kus, nauji sedanai geriausių fir
mų. Mažų mažiausiai šiame 
piknike buvo suvesta į Chernau
sko daržą $1,500,000.00 vien 
automobiliais!

Publika

Nors piknike buvo nei>apras- 
tai įvairi publika, bet visi kuo- 
geriausiai tarp savęs sugyveno. 

į Visi smagus, visi svetingi ir 
, vaišingi, čia jautėsi gerai so
cialistas, užganėdintas buvo 
tautininkas — sandarietis, jau
tėsi laisvas ir gerame upe kata
likas, tykus ir nuoširdus buvo 

j klerikalas, — net ir bolševikas 
tikrai civilizuotu žmogum at
rodė!

Musų biznieriai, finansieriai, 
profesionalai, inteligentai juo
kavo šenkučiavo ir vaišinosi 
su paprastais darbininkais, 
kaip brolis su broliu, lygus su 
lygiu. Musų real estatininkai 
susibūrę į Lietuvių Real Estate 
Tarybą net parašais apsikaišę 
automobilius atvyko.

Puiki Naujienų pubhka, sve
tinga, taiki ir • turtinga, taip, 
kaip i/ pačios Naujienos.

Ką publika kalba
Kiek teko kalbėti ir girdėti, 

visi buvo užganėdinti, visi jau
tėsi, jog dalyvauja lyg kokiame 
tai kongrese ar suvažiavime, 
kuriame pranyksta visokie kla
sių, lomų ir pažvalgų skirtu
mai. Naujienų piknikas, tai 
didelė lietuvių šventė.

— Vienas iŠ daugelio.

Iš Birutės
“Birutės” dramos skyriaus 

darbas pradėtas. Pereitą penle- 
tadienį įvyko dramos skyriaus 
posėdis, į kurį atsilankė kele
tas ilgų metų scenos vaidylos, 
būtent J. Gulbinienė, P. Mile
rienė, K. Širvys, J. Auryla ir 
kiti.

Viršminėti asmenys pasiža
dėjo dirbti prie dramos sky
riaus . Prie dramos skyriaus 
bus kviečiamos Chicagos ge
riausios spėkos, taipgi bus pro
ga ir musų jauniems ąrtistanis 
daugiau praąilavinti lošime, nes 
rezizierius S. Pilka žada atida
ryti dramos studiją.

Režisierius S. Pilka pareiš
kė, kad rugsėjo mėn. bus sta
toma komedija “žemės Rojus“. 
Kad tinkamai pastačius veika
lų. turime išanksto ruoštis. I?a- 
sjrodo, kad S. Pilka yra tikrai 
pasiryžęs sunkiai dirbti.

— Katriutė.

daug smagumo, — sako p., šmo
telis — kaip besidauginąs skai
tlius Naujienų skaitytojų ir rė
mėjų. Naujienos yra vieninte
lis lietuvių dienraštis, kuris rū
pinasi visų žmonių reikalais, o 
ne vienos partijos ar grupes. 
Mes teikiame ir esame pasiry
žę teikti visokeriopą patarnavi
mą visai musų visuomenei, net 
daugiau, negu kas įsivaizduoja, 
arba musų patarnavimu naudo
jasi.

“Susirinkę musų piknikan 
Naujienų • skaitytojai, biznie
riai, rėmėjai ir visi svečiai, aiš-* 
kiai parodė, kad Naujienos yrą. 
jiems artimos, čia, kiek aš pa
stebėjau, viešpatavo puiki 
draugingumo dvasia. Tai yra 
labiausia džiuginantis reiškinys, 
žodžiu, piknikas pilnai pavyko 
ir aš reiškiu savo didelį dėkin
gumą visiems piknike dalyva

vusiems, kaip už atsilankymą, 
taip ir už svietingumą ir drau- 

1 gingumą.“
I 

Ką sako apie pikniką ponai 
Chernauskai

“Musų šis daržas, — sako 
ponas Chernauskas, — ikišiol 
buvo nepašventintas, ir tas 
man labai irupėjo. Dabar tas 
darbas atlikta^: susirinkę nau
jieniečiai ir visa geroji garbin
goji Chicagos lietuvių publika, 

! birželio 27-tą dieną atliko pa
šventinimo ceremonijas, kokių 
mes net nesitikėjome. Dabar 
esame be baimės ir be rūpes
čio. Už tą didelį darbą, atliktą 
per Naujienas, mes esame labai 
dėkingi. Dėkingi esame ir ■ vi
siems musų draugams ir se
niems pažystamiems, kurie po 
ilgo nesimatymo, teikėsi aplan 
kyįi mus. Dėkingi taipgi esa
me visiems pikniko dalyviams 
už tokį puikų ir pavyzdingą 
užsilaikymą.“

Bridgeport
Jaunoji Birutė.

Prasidėjus vasaros 'sezonui, 
persimainė ir Jaunosios Birutės

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

veikimas. Nors damų pamokos LIETUVIS AKIŲ f®PE<tIALls.ruS. ... . , ,, , . | Palengvins akių įtempimą, kuriitebesitęsia, bet vaikams suteikia csti priežastimi galvos okaudėjimo, 
ma daugiau progos pabėgioti, svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

pažaisti gražiam parkuty. At- kreiva8 akis, nuima kataraktą, ati- 
šihis orui, žadama padaryt ke- taiso trumparegystę ir toliregystę. 
lAtn ifivnžinvimn i ln..kna ir f n r. ’• Prire.n?A ^iu«. VlsUO-lėtą išvažiavimų į laukus ir far- 
mas. Išvažiavimai prasidės lie
pos mėnesy.

Kraujo, odos, chroniškas

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas <<u elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Puhne Boulevard 7539

Jaunoji Birutė
Serijų platinimas

Jaunoji Birutė yra išleidusi 
serijų, kurias platina josios na
riai. Viskas eina gana pasek
mingai. Jau surinkta didelis 
skaičius laimėjimų. Ponas P. 
Sarpalius paskyrė gerą smuiką, 
kuria jis pats grajino ir taipgi 
kitokių dalykų. Kiekvienas įsi- 
gyjęs bilietuką turės daug pro
gų. Tiems vaikams, kurie išpla
tins daugiausia serijų bus ski
riamos specialės dovanos.

Kviečiami nauji nariai
Tėvai, kaip Bridgeporte taip 

ir kitos^ kolonijose turi įsitė- 
myt, kad geriausia vieta vai
kams praleisti keletą liuosų va
landų yra Jaunoji Birutėj Jo
sios susirinkimai įvyksta parko 
svetainėj. Po ir prieš pamokų
vaikai turi laiko pakviepuoti 
grynu oru, pabėgioti ir tt. Dai
nų pamokos irgi suteikia nema
žai naudos. Jos švelnina vaikų 
sielą, teikia meną ir supažindi
na arčiau su lietuvių dvasia ir 
kalba.

— Organizatorius.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4t30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
lioj nuo ^:30 iki 4:30 po pietų

RĘZIDENCIJA: 
2226 Marshall Biru.

TELEFONAS CRAWFoftD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuciame visą savo darbą, ir 
žemas musą k;<:nas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

ANTANAS SABASTIJONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 1 dieną, 8 valandą ryto, 
1926 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus; gimęs Jukniškiai kaimo, 
Kelmės valsčiaus, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius ir mylinčius brolius 
Vincą ir Domininką, Amerikoj, 
o Lietuvoj senus tėvelius. Kū
nas pašarvotas, randasi 710 W. 
18th St., graboriaus Butkaus 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 3 dieną, 2 valandą po 
pietų iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano Sabastijo- 
no giminės, draugai ir pažįsta; 
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
r. Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- E 
borius Butkus, Tel. Canal 31G1.

• Sekamomis ligomis:
1 Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsŲankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastj, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko- _ 
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.

Mest Side
L. T. Draugystė Vienybė gy

vuoja jau 19 metų. Pirmiab bu
vo gana veikli ir neatsiliko ne- 
parėmusi pinigiškai nė vieno 
svarbesnio reikalo ir ypač šel
pė streikuojančius darbininkus 
Taipgi yra prisidėjusi paskola 
ir gausiomis aukomis prie Liet 
Taut. Kapinių. Tečiaus užėjus 
sunkiai karo audrai, kada daug 
jaunuolių likosi paimta į ka
riuomenę, draugystė buvo nu
stojusi veikti. Tečiaus dabar 
užėmus vietą gabesnei valdy
bai, dr-ja pradeda kiek veikti 
ir galima tikėtis, kad ji vėl pa
taps veiklia dr-ja.

Priešmetiniame susirinkime 
likosi nutarta surengti balių su 
programų prieš Naujus Metus,! 
M. Meldažio svetainėj. Taipgi 
|iko nutarta paskolinti $2,000 
ant pirmo moręičip ant 6 nuoš.

Tame pačiame susirinkime li
ko nutarta per ateinančius še
šis mėnesius priimti jaunuolius 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus j 
draugijų be jokio įstojimo. 
Tad jaunuoliai pasinaudokite 
proga įstoti į gerą draugiją.! 
Susirinkimai yra laikęmi kas 
pirmą šeštadienį po 15 d? kiek
vieno mėnesio. M. Meldažio sve 
tainėj, 2244 W. 23 PI.

A. Dervaitis.1

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
pusipirk typewriterj.

Per trįsdešimtj metų Dr. Ross spe
cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstų ligas 
ir daugel} kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

n m n kraujo ar-B. M. Ross, M. D i)a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus tu|*it savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė. \

Trisdešimties Metų 
Praktikos 

Atsilankykit pas jj, jis 
paaiškins jums visai dykai, 
galit išsigydyti nuo vyriško 
yimo. Šitą pasekmingą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymų, 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną hžsitikėjimą j Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M..Ross
35 South Dearbom St.

kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Pancdėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name
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/-■
Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Aubum Avė.
Cbicago, III.

................................ . ..............................

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrubų direktorias 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakt|

1646 W. 46th SU Cbicago

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

maloniai 
kaip jus 
nusilpnė- 
gydymą

G E R B, Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Naujų dainų!

Rosąjand. — A. Z. L. P. T. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas atsibus Pėt- 
nyčioj, Liepos 2 d), 7:30 vai. vak., 
K. Strumilo svet. Visi nariai neatbū
tinai bukite susirinkime. Bus komi
sijų raportai ir nuveiktų darbų per 
6 mėnesius ir daug kitų svarbių rei
kalų. Atsiveskite naujų narių prira
šyt prie kliubo.

— J. Kirkus, Sekr.

PASIRENDAVOJA kambarys. 4345
So. Fairfield Avė., 2-ros lubos.

(VAIRUS SKELBIMAI

NAUJIENOS, Chieago, D1

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS antrarankis beke- 
ris prie juodos duonos ir biskėtų. At
sišaukite: 3339 So. Morgan St.

f PARDAVIMUI NMI-2EME
Penktadienis, Liepos 2, 1926

NAMAI-2EME
PIGIAI parsiduoda apavų taisymo 

įstaiga (shoe repair shop).
1445 So. 50th Avė., Cicero

150 NAUJŲ 14AMŲ
Greitai augančioj sekcijoj, N. W 

Slde, mokyklos, krautuvės ir trans- 
portacija.

Parvykęs atostogų, komp. A. 
Vanagaitis, “pagimdė” keletą 
naujų dainų. Rudenį, “Biru
tės” sezono atidarymo koncerte, 
klausysimės naujos kūrybos. 
Komp. Vanagaičio dainos labai 
gražios ir visų mėgiamos. Iš
važiavus p. Vanagaičiui, “Bi-
su p. P. Sarpalium. N.

Humboldt P«rk Lietuvių Politikos 
i Kliubns rengia naktini išvažiavimą 
ant dviejų naktų, prasidės Subatoj, 
Liepos 3 dieną iki Liepos 4, 4 vai.

i vakare iš F. Lenkarto svetainės, 3310 
i Evergrcen Avė. ir viaj sykiu važiuos 

j St. Charląs, III. Kelias Roosevelt
1 Road ligi Genevos miestuko, iš Ge- 
Įuevos iki St. Charles per St. Charles 
ant Elgin 5-kios mylios, ant vartų 
bus Lietuviška vėliava. Meldžiu visų 
dulyvuuti.

— Komitetas

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 85% 

Mes parduodame visiems olsalio 
kainomis

Levinthsl Plumbinj Sapply Co^ 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

REIKALINGAS bučerys.
1980 Cąnalport Avė.

N AM AI-2EMF

Dzimdžių dainos lekorduose,

Ix. Vanagaitis gavo užsaky
mą iš Colitmbia, pagaminti 4 
rekordus. Buvodamas prie pro
gos New Yorke, jis kartu su 
art. J. Olšausku, įdainuos kele
tą dainų. Kalėdoms susilauk
sime naujų rekordų su numylė
toms dzimdžių dainoms. — R.

G irsatiH Vardo Lietuvaičiu Draugi
ja turės susirinkimą Liepos 2, 7 vai. 

' vak., Davis Sųuare Parko svetainėje. 
; Per vasarą nutarta mitingus laikyti 
kas pirmą penktadienį. Draugės ma
lonėkite neatbūtinai atsilankyti, nes 
yra daug reikalų. Taipgi yra nutai- 

i ta pikniką rengti ir reikia rinkti dar
bininkus. — D. B., Rašt.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244 

'Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laidom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS, Prez,

Vaidybos Choras.

REIKIA vyrų. Ateikite prisirengę 
darban. Western Felt Works, 4115 
Ogden Avė., arti 22nd ir Crawford.

BRIGHTON PARK 
DIDELIS BARGENAS

flatų 2-5, 2-4 kambariai, ant ce-

AUTOMOBILIAI
4 

mentinio pamato, namas labai gera
me stovyj, įtaisymai vėliausios ma
dos. Neša gerą nuošimtį. Galima pirk
ti su mažai pinigų, $3,500, o likusius 
ant lengvų išmokėjimų.

Kampinis namas su bučerne ir gro- 
serne, biznis eina gerai. Beveik visas 
cash. Priežastis pardavimo nesveika
ta. Turi būti parduota arba iimainy-

Muro namas, naujus 2-5 kambarių. 
Ir su lotu ir 3 karų garadžium, par
siduoda pigiai arba iSsimaino ant 
bungalow. Turi būti apie Vienuoly
ną.

$100
įmokėjus galėsit gyvent 4-5 arba 6 
kambarių mediniame arba mūriniame 
bungalovv.

KAINOS NUO $2800 IKI $6200 
$100 CASH

Tai viskas ko jums reikia — tas ir 
reiškia, ką mes sakom — kitus mo
kėkit lengvais 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 lenjęva 
tūpti r>fxmu savininku. >

SAVVIAK. & CO.
7181 W. Grand A v. 

6407-6537 Irving Park Blvd.
Col umbus 9552

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
CHICAGO J

Didelis Buildingo lotas už $390
Geriausiame residencijos distrikte 

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

Union Bank of Chieago Trustee 
Title Guaranteed Chieago Title 

and Trust Co.
Rašykite

WM. GREENEBAUM
2048 Strauss Bldg.

310 So. Michigan Avė.
Harrison 9660—,1-2-3

1/KftS

yra

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trekų patarnavimas Cbicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę

Lietuvių Keistučio Pašelpinio Kliu-I unijos darbininkai samdomi. J. J. 
bo pusmetinis susirinkimas bus Ne- Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
dėlio.i, Liepos 4 d., 1926, lygiai 1 vai. | Avė. Phcr.e Lawndale 0114. 
po piet, McKiniey Parko svetainėj. 
Visi nariai prašomi atsilankyti pa
skirtu laiku. Z

— Anton Jusa/į Rašt.

Simono Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą Nedėlioj, Lie
pos 4 dieną, 1926, 1-mą vai. po pietų, 

išmokt i ' Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted gatvė. Todėl nariai malone- 

dainuoti, ųjĮp laiku susirinkti, nes yra svar- 
rilgsėjo. bus susirinkimas, yra zdaug reikalų 

’ 1 apsvarstymui.mąrginų ,
Bus priimami tik ■

prie “Bi-

K., Nut. Rašt.

Sekančiam sezonui, 
rutės” steigiama 
Choras. Kas norės 
gražiai vaidinti, šokti, 
gals užsirašyti nuo 1 
Pageidaujama jaunų 
ir vaikinų.
gerais balsais ir tie, kurie gai
das pažysta. Pamokos bus du 
kartu savaitėj. Kitos žinios bus 
suteiktos vėliau. Kreipkitės 
prie birutiečių.

— Vaidybos Studija.

i Pirmyn Mišraus Choro nariai su- 
, sirinkit Utarninke. Liepos 6 d., 7:30 

vakaro, p. K. Nurkaičio laikrod- 
ir auksų daiktų krautuvėj, 1850 
North Avė. Pažiūrėsite paveik- 

Taipgi kurie dar nesugrąžinote 
Socialistų Partijos Presus 
tikietų, tai juos atneškit ir

žiu 
w. : 
sius, 
likusių 
pikniko 
priduokit.

— A. Vilią
A. OLŠAUSKAS APIE

Žinomas Chicr4»os lietuvių 
veikėjas p. A. Olšauskas nese
nai sugryžo iš Lietuvos ir 
sios okupuotos dalies, 
žįstamiems ir šiaip 
suotiems asmenims 
koja apie graudingą 
padėtį. Skurdo ir 
ten neti’uksta.
glaudes ir mokyklėlės kenčia 
neapsakomai.

Amerikiečiai, ypač Chicagos 
lietuviai, turėtų sutrupinti, 
šelpimu vilniečių. — V.

Roseland. — Liepos 5 d., Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimas neįvyks iš priežas
ties nesant svarbių reikalų. Direkai- 

Gių susirinkimai įvyksta kiekvieną 
.mėnesį paskutiniame* ketverge. Jeigu

jo- šėrininkai turite svarbų reikalą, c-.
Savo pa- '••te atsilankyti j direktorių su<..n- 

¥. k kimus.uzintere-
jis pasa- 
vilniečių

badavimo

— J. Tamašauskas, Sek r.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, Liepos-July 3 dieną, 8 valan-

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
, Grosernių, Bu- 

černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

pecialumus Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam {vairius spaudos dar

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

BRIDGEŲORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chieago, III.
Tel. Yards 6751

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas. - /

Lietuvių prie-Idą vakare, Chicagos Lietuvių Audi- 
I torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Visi kliubiečiai esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

— A. J. Lazdauskas, Seki.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.

Naujienų Spaustuvė
yra Unijinė Spaustuvė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Kultūros Ratelio Susirinkimas įvyks 
Penktadienyj, Liepos 2 d., ‘1:00 vai. 
po pietų, 1354 N. Kcdzie Avė. Visos 
narės yra prašomos atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba

Atgimdęs Lietuvių Tau- 
Moterų draugija laikys 

susirinkimą 
1926 m

Draugystė 
tos Vyrų ir 
savo pusmetinį susirinkimą Pėtny- 
čioj, Liepos 2 dieną, 1926 m., Lietu
vių Tautos Parapijos Svetainėj, 3501 
So. Union Avė., 7:30 valandą vaka
re. Draugai ir draugės malonėkite 
atsilankyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarimui. Kviečia

— B. Dubnickienė, Sekr.
3613 So. Parnell Avė.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
185-ta kuopa, Indiana Harbor, Ind., 
pusmetinis susirinkimas įvyks Liepos 
2 d., 7:00 vai. vakare, Ketharine 
House svetainėje, 3801 Deodar gat. 
Visi nariai yra kviečiami atsilanky
ti į susirinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų. Bus išduoti raportai iš 
34-to metinio ir 7-to dvimetinio SLA. 
Seimo. Prašome atsivesti ir naujų 
narių prirašyti prie SLA. 185-tos 
kuopos.

— Valdyba

S’. L. A. 109 kp. susirinkimas įvyks 
Penktadienį, Liepos 2 d., Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23rd PI., lygiai 
7:30 vai. vakaro. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

— Valdyba

Roseland, III. — Draugystė švento 
Petro ir Povilo, gerai žinomo visiems 
Roselando ir apielinkių lietuviams, 
šiais metais apvaikščioja 20 metų sa
vo gyvavimo Jubiliejų ir todėl yra 
nupigintas įstojimas. Visi nauji na
riai iki 35 metų mokės tik $1.00; 
senesni — pagal konstituciją. Drau
gystės nariai gauna pašelpą ligoje ir 
posmertine.

Norintys įstoti nauji nariai, kvie
čiami atsilankyti į susirinkimus, ku
rie yra laikomi kas mėnuo Nedėlio
ję po 8-tos, Visų šventų Parapijos 
SveL, 10806 So. Wabash Avė.

— Raštininkas

ISRENDAVOJIMUI
NAMŲ STATYTOJAI

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

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas '- kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar niainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

D.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

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

PILNAI ATNAUJINTI 
AUTOMOBILIAI

Oldsinohile 1921 
Oldsmohile 1923 
Buick Roarsteris , 
Fordas Sedanas 1923 
Chevrolet Sedanas 1924 
Darant Sporto modelis 1924
Sterling 1921
Jevvett Touring modelis 1-924 
Davis Sporto Touring 1923. 
Visi viršminėti karai pilnai at

naujinti, naujai numaliavoti ir pri
rengti kelionei. Sąlygomis prieina
momis tamstos uždarbiui.

3251 W. Chieago Avė.

HAYNES Sporto modelis, mainy
siu ant gero loto, bo karas gerame 
stovyje, kaip naujas. 4205 N. St. 
Louis Avė., 2-ras augštas.

RAKANDAI

ISRENDAVOJIMUI ofisas, 
tinkamas lietuviui daktarui, 
švarus kambariai, prie kampo, 
lietuvių -centre Chicagoj. Vie
ta yri priešais švento Antano 
bažnyčią, viršui lietuviškos ap
tiekęs. Kreipkitės:

1446 So. 49 Ct., Cicero, 111.
Tel. Cicero 2573

PA RENDA VOJIMUI 3 kambariai 
arti McKiniey Parko, tik $16.00 į mė- 

i nesj. 4030 So. Artesian St.

3 ruimai rendai, 2 lubos užpakalyj, 
gazas ir elektra. Tel. Blvd. 2469. .

ĮIEŠKO KAMBARIO
PAJIEŠKAU kambario.' Esu mote

ris su vaiku. Vaikas gražiai u 
komas, ir tykus, septynių metų 
žiaus. Jeigu kas turite kambarį 
lonėkite pranešti

NAUJIENŲ SKYRIUN 
3210 So. Halsted St. 

F. P.

ijslai- 
am- 
ma-

BEIKAL1NGAS ruimas vai
kinui ant Bridgeporto. Praneš- 
kit į Naujienų skyrių.

J1EŠKAU kambario su valgiu 
Brighton Parke arba arti 63-čios gat
vės. Geistina, kad butų kampinis na
mas su garadžium. Atsiliepkite tuo
jaus.

ANTON LIPSKIS 1
4552 So. Francisco Avė. \ 

Tel. Lafayette 7825 k I

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario dėl vieno vy

ro North Sidėje,' prie blaivos, šva
rios šeimynos. 1739 So. Halsted St., 
Box 8Q8.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

4155 Archer Avė
CHICAGO

NORIU praleisti porą mėnesių va- 
kacijų lietuviškame resorte arba far- 
moje (prie vandens) kur galėčiau 
padirbti 3-4 valandas j dieną, dėl su
mažinimo išlaidų.

MRS. B. LIUTKUS
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Box 806

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA virėja. Turi turėti 
patyrimą. Gera mokestis. Nedėldie- 
niais nereikia dirbti.

4169 So. Halsted Street

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVĖJAMS PROGA*

Algos, Bonus ir Koinišenas

ši įstaiga niekados dar nesigarsi- 
no jokiame lietuvių laikraštyje jieš- 
kodama pagelbos, bet kadangi musų 
biznis lietuvių tarpe išaugo, mes tu
rime'' gauti penkius saresmenus tuo
jaus, kad galėjus aprūpinti savo kos- 
tumierius. - K

Mes prairsime su algos Bonusais 
ir Komišenu

Musų Westchester “L” prapertė 
randasi prie pirmos 'stoties naujojo 
elevatoriaus ir turi tiesioginį susi- 
nešimą su vidurmiesčiu. Visi požemi
niai įtaisymai įvesti ir 15 naujų 
apartmentų 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

REIKALINGI du vyrai dirbti prie 
Real Estate biznio. Geras nuošimtis. 
Nei namų, nei pirkėjų nereikės jieš-RENDAI moderniškas kambarys, Nei namų, nei pirkėjų nereikės jies- 

dldelis, Šviesus, vienam ar dviem koti. Gausite musų ofise visas infor- 
vaikinam. Matyti tik vakarais, 709 
VV. 34 St. 3 lubos frontas.

RENDA1 ruimas dėl vieno ar dvie
jų vyrų ar merginų. Naujas namas, 
maudynė. 827 W. 34th PI., 1 užpakaly.

macijas.
dirbti

Atsišaukite katrie 
tame biznyje.

P. M. SMITH
Real Estate ofisas 

4457 So. Talman Avė.

noriteZ

ANT MAINO
Muro namas ant plataus loto 

37’/jxl25, labai gražioj vietoj, neto
li Lietuviškos Bažnyčios ir mokyklų. 
Namas cash, priimsiu namą su mor- 
gečiais ne didesnį kaip 2-5 kamba
riais. Turi būti su beizmentu.

ANT MAINO
Naujas muro namas, 2-6 kamba

rių, su bungalow stogu, karštu van
deniu apšildomas. Mainysiu ant ma
žesnio.

Visi viršminėti bargenai randasi 
Brighton Parke. Atsišaukite

P. M. SMITH
Real Estate Ofisas 

4457 So. Talman Avė.

$390
DEL bulvaro namo didum 

Iptas 33x150 pėdų, Calume 
distrikte, netoli bažnyčios; mo 
kykla skersai gatvės. Yra vis 
geri patogumai; gatvekariai 
busai ir traukiniai. Title garan 
tuota per Chieago Title Trus 
Co.

Kas pirmas, tai laimes
P. AntlrekuH ifi Penlwater, Mieli., 

bus Chicagoje, Liepos-July, 1| 2 ir 3 
d. Kurie norite pirkti ar mainyti ge
rą ūkį, tuoj matykite mane, tai $1,000 
bus jūsų kišenėj, tuomet nedėlios ry
tą sykiu galėsiva važiuoti automo- 
bilium. Turiu labai gerų farmų ir pi
giai.

Adresas:
P. D. ANDREKUS 

4531 So. Mozart St.
Chieago, 111.

WM. tJREENEBAUM
2046 Straus Bldg. 
Tel. Harrison 9660

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
4 kambarių medinis namas, elektra, 
vanos ir kiti paskutinės mados {tai
symai. Frontus apsodintas medžiais. 
llz2 blokų nuo strytkarių linijos ir 
1 % nuo bulvaro. Parduosiu už $3300. 
Mažas cash ir kitus lengvais išmo
kėjimais. 6134 So. Karlov Avė., Tel. 
Hemlock 5181. JOK VALENTAS.

Paaukavimo išpardavimas
Del subankrutnvimo ir foreclo- 

sure mes galime pasiūlyti nuosn- 
vybę ant 3417 ir 3421 S. Halsted 
str. pastebėtinai žema kaina 

NAUDOKITĖS' PROGA I tai, kuri turi cash ir supranta
Kurie norite pirkti bizniavų lotų i bą šios apielinkės.

ant Archer Avė. ir Cravvford Avė.J Mūrinė biznio prapertė, 7 
čia yra proga padarvti daug pinigų. I senumo, augštų su miiriniu 
šiuo reikalu kreipkitės pas A. GRI- | i

ypa- 
svar-

metų 
beis- 

šiuo reikalu kreipkitės pas A. GRI- Į mentu, su krautuvėm (dviguba ir 
GAS, 3114 So. Halsted St., Telefo- pavieni) 2—6 kambarių fintai, 2—2 
nas Boulevard 4899. karų nniriniai garadžiai. Namas 90

2 flatų namas, mainysiu ant biz-j pėdų gitus. Garu apšildytas. Geram 
nio. padėjime. .

Atsišaukite pas ’ Priimsiu mortgage popierius, ar-
A. GRIGAS ba gryną prapertę kaip dalinį mo-

3114 So. HaislM St.jkesji.(,n & f() 

2603 S. Halsted St.
Victory G590DIDELIS BARGENAS

$10,000 cash, likusius lengvais iš
mokėjimais nupirks naujos mados. v .
biznio prapertę, North Kast kampas | Tušti apartmento arba biznio 
26-tos gatvės Emerald Avė., 2 krau
tuvės, 13 flatų, garų šildomas. Ren- 
(os $8500’. Pirmos kiesos stovy j. Pri
imsiu mažą prapertę arba gerą tuš
čią lotą kaipo dalinj mokestį.

JOSEPH STRESKA
2310 So. Central Park Avė. 

Rockwell 9505

vieta
šiaur-vakarinis kampas, 140 pė

dų, Garfield boulevaro ir So. May 
Street su 75 pėdų frontu į Racine 
Avė., į šiaurę nuo gazo.- stoties.

Mes esame įgalioti padaryti 10% 
paaukavimą ant šios nuosavybės. 
Priimsime $10,000 kaip įmokėjimą, 

, likusius pagal sutarties.
PARSIDUODA 2 ąugštų namas, 1 KOCH & CO. EXCH. AGENTAI

augštas krautuve ir 6 kambariai, I 2603 S. Halsted St.
antras augštas 6 ir 4 kambariai, ga-1 Victory 6590
radžius 1 mašinai.

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

parsiduoda valgomojo kaniba-’pakalyj mažas medinis

PARDAVIMUI furničiai, labai pi
giai. Turi būt greitai parduoti — va
žiuoju Lietuvon. 3349 'Aulnirn Avė.

DIDELIS bargenas, $500 rakan-

rio setas, drešeris, counsul viktro- 
la, library setas ir lempa, 3 šmo
tų parlor setas, viskas inahoni. 
Parduodu už $150. Reliable Furhi- 
ture Store, 3614 So. Halsted St. At
dara vakarais. ______________

PARDAVIMUI
PARSIDUODA player pianas su 

125 rolėm ir benčium arba kede 
$115 garantuojame. A N 
Imsiu cash arba mainysiu į bile 
ką su gerais žmonėmis.

MRS. KRENZ 1 
6512 So. Halsted St.

lis ir uz- i SUVIENYTŲ Vaktijų valdžia tik 
namelis, 31 dabar išleido $250,000,000 patai

soms Musele Shoals. Pirk ten kur 
valdžia užinteresuota ir padvigu
bink savo pinigus mažu invertinen- 
tu. Lotas $500 iki $5000. U įmo
kėti. Likusius išmokėjimais taip 
žemai, kaip $10 j mėnesį. Box 804, 

SAVININKAS parduoda bargeną | Naujienos.________________________
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.

Kedzie Avė. Komišenas brokeriams. 
Pašauk

Prospect 8588

kambariai ir 
1408 

Savininkas 
1410

daržine.
So. Union

So. Union
2 augštas

Avė.

Avė.
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I stovyje, j irgi 3008 W. 59th St. Taipgi 5621 S.

NESVEIKATOS dėlei turiu par
duoti savo grosernę. Geroj apielin
kėj. 2252 W. 54th PI.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Turi būt parduota j trumpą 
laiką. Gera pelninga vieta. Nemo
kančius išmokinsiu darbą. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon.

1967 Canalport Avė.
Roosevelt 4395

TURIU PAAUKAUTI, BARGENĄ
Pirmos kiesos grosernė ir bučernė. 

įsteigta 14 metų. Labai geras biznis. 
Geras lysas. Pigi renda. Savininkas 
apleidžia biznj. Parduosiu namą ir 
krautuvę.

5511 So. Robey Street 
Prospect 3954

PARSIDUODA Ice Cream parlor 
arba mainysiu ant automobiliaus. 

31)28 So. Halsted Street
PARSIDUODA gazolino ir grysinl- 

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 j ki
tą miestą. 7259 So. Western Avė., 
Tel. Hemlock 4365.

PARSIDUODA grosernė, biz
nis eina gerai, apgyventa viso
kių tautų. Parduosiu atskirai 
arba su naniu. Priežastis par
davimo — turiu du bizniu. At- 
sišaukit 7322 S. Robey St.

PARSIDUODA grosernė, yra 
5 ruimai dėl pragyvenimo. Ly
sas ilgas, renda pigi. Priežastį 
pardavimo patirsite ant viefos.

4522 S. Honore St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, biznis geroj vietoj ir gerai i 
išdirbtas per 4 metus. Prležast|^par 
davimo sužinosite ant vietos. 
parduoti j trumpą laiką.

Kreipkitės.
10507 Edbrooke Avė. 

Tel. Pullman 4097

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.

GERIAUSIA vieta, kampinis 2 
augštų mūrinis biznio namas, 70 pė
dų lotas, grosernė ir bučernė. Sena? 
išdirbta. Daro gerą biznį. Parduodą- 
me, nes partneriai nesutinka.

5129 Archer Avenue 
Kampas Kildare 
Lafayette 0392

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

ZIGMONTAS GEDVILAS
11748 So. Peoria St. 

West Pullman, III.
Phone Pullman 5805

Farma ant ežero kranto
Parsiduoda labai pigiai; įmokėti 

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

C. P. Suromskis & Co.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

TIKRAS BARGENAS

su 
tik 
ži-

EXTRA
ESU priverstas greitai ir pigiai 

parduoti 5 kambarių gražiai ir 
naujai pabudavotą bungalow; įtai
sytas kuoparankiausiai. Parduosiu 
už septynius tuksiančius aštuonis 
šimtus ($7,800). Kreipkitės pas sa
vininką subatomis po pietų ir ne- 
dėliomis 7248 S. Maplevvood Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Jūsų įmokėti $1,500 pabudavos 2 

flatų namą apielinkėj Milwaukee Ate. 
ir Division Street.

. Labai prieinama kaina
J. S. KOBRZYNSKI & CO.

1241 N. Paulina St. 
Brunswick 5274

5 kambarių medinė cottage, aržuo- 
lo baigtas. Pečių šildomas. Gatvė bru
kuota. Namas be skolų. Kaina $5,250, 
cash $2,000. 5248 So. Trumbull Avė.

SH1VELY & WHITE 
Išskirtini agentai

3044 W. 68rd Street 
Prospect 1616

PARENDAVOJIMUI bizniavas na
mas su 7 kambariais, apielinkė apgy
venta lietuvių. Gera proga lietuviš
kam1 daktarui ir vaistinei, lllth St. 
ir Hcrrian'Ave., Mount Greenwood, 
III. Savininkas

1331 So. Jefferson St.
Tel. Roosevelt 8164

TURIU parduoti lotą arti 
I^awrence Avė. 30X125. Bar
genas, $200 įmokėti, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Naujienos Box B09, 
1739 S. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktui.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ava^ 

Lafayette 6788
t

$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

i

BARGENAS
Parsiduoda pigiai mūrinis na

mas, 4 pagyvenimų, 2—5, 2—4. 
Visi kambariai šviesus. Mūrinis 
garadžius 2 karam. Namas ran
dasi 3207 S. Ix>we Avė. Parduo
da savininkas. Pamatyk j j ap
link šių namą po šiuo antrašu: 

716 West 31 Street 
2 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA 2 flatų muro na
mas 5 ir 6 kambariai ir beizmentas. 
Karštu vandeniu šildomas. 2855 So.
Hamjin Avė. »

PARSIDUODA 2 namai, hardware 
ir dažų krautuvės. 1842-1844 West 
47th Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage. Karštu vandeniu šildoma, 
elektra, maudynė. 3635 So. Union 
Avė., Yards 6432.

Puikus 2 flatų muro namas, 5 ir 5 
ruimų, šiltu vandeniu., apšildomas, 
mūrinis garažas dėl automobilių, 
puikiausia vieta Brighton Parke, ar
ti dviejų strytkarių linijų. Savinin
kas turi parduoti trumpu laiku už 
geriausį pasiūlymą. Kaina $^2,950;

palie-
geriausį pasiūlymą.
įmokėti reikia $5,000, likusius 
ka ant mortgage.

Atsišaukite:
J. N. ZEWERT CO.

4377 Archer Avė.

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui kampinis lotas ant 

Archer Avė., 72x127 pėdų. Gera vie
ta dėl gazolino stoties. Savininkas 
parduodaxpigiai, ir ant lengvų išmo
kėjimų. Turime daugiau bizniavų lo
tų ant Harlem ir Archer Avės. Ge
riausios vietos dėl investmentų kur 
galima daug uždirbti pinigų.

Atsišaukite:
J. N. ZEWERT CO. 

4377 Archer Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino, 7 
kambarių rezidencija, nelabai toli nuo 
Chicagos. Parsiduoda labai pigiai. Sa
vininkas mainys ant Chicagos namo,i V1IUI1K.UH maiiiyn uiiv viuvaguN iiuiiic

BARGENAS. Pardavimiii 5 ruimų Įlotų, famos arba_ bile kokio biznio, 
cottage. Savininkas turi parduoti 
greitu laiku. Kaina $3,800; $1,000 
mokėti, o likusius ant lengvų išmo
kėjimų. Atsišaukite prie 

J. BYKOWSKI 
stjKpar-' Archer Avė. «

Turiu Ofisas atdaras Nedėlioj visą dieną.

C. P. SUROMSKIS & CO.
8352 So. Halsted St. 

Boulevard 9641

LOTAS ant pardavimo, 36x125 ant 
So. Rockwell St. ir W. 69th St. ar
ti Marųuette Park ir Šv. Kazimiero 
Vienuolyno. Gatvės ištaisytos. įdubai 

IŠSIMAINO 2 flatų'su Storu na-graži vieta dėl norinčių budavoti. 
arba Pašauk savininką

Tel. Fairfax 8977
mas. Mainysiu ant 2 flatų 
cottage. Phone Michigan 0764.

Paskola namų savininkams nuo $200 
iki $2000. Užmokėjimui taksų, spe
cialių assessmentų, pataisymui, už
mokėjimui skolų arba dėl title. Mė. 
nesiniais 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
VYRAI išmokit1 barberystės. Mes 

tnokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGG, 651- 
>72 W. MadUon Street.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augšte.snį 'mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
nadėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos,
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chieago, III.


