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Politinis sumišimas 
Lenkijoj didėja

Užsienis kaltas Amerikai 
$25,000,000,000

Ispanija nori, kad visi T. S. ta
rybos nariai butų renkami

Politinis sumišimas
Lenkijoj didėja'

Socialistų vadas plaka Pilsuds- 
kj. kurs darė revoliuciją, ne
turėdamas jokio programo.

VARŠUVA, liepos 8. — Poli-

Amerika virto viso pasau
lio bankininku

Jos paskolos svetimoms valsty
bėms ir investmentai svetur 
siekia $25,000,000,000

VVASHINGTONAS, liepos 8.
—Prekybos departamento skait
menimis, per pilimis šešis šių 
metų mėnesius Jungtinės Vals
tijos papylė užsieny arti pusės 
biliono dolerių naujo kapitalo, 
tuo savo duotas paskolas ir 
padarytus investmentus sve
tur padidindama bendrai iki 
beveik 25,000,000,000 (25 bilio- 
nų) dolerių.

Karo paskolos

tinis sumišimas Lenkijoj eina 
vis didyn ir dėl to, išskiriant 
komunistus, visuose lenkų sluo
ksniuose pasireiškia didžiausio 
susirūpinimo ir baimės. Del 
maršalo Pilsudskio nenorėjimo 
ar nesugebėjimo iki šiol išaiš
kinti savo programo, didėja ne
tvarka vasltybės tarnyboj, silp
nėja politine 
kraštai gresia 
mie ir, gal būt, 
su užsieniais.

Aplamai I/'nkijos |
šiandie tokia, kad ji gresia rim-J svetimoms valstybėms, 
tu pavojum ir jos pačios atei-.cijoms, miestams ir 
čiai, ir Europos taikai.

Iš vienos pusės bijoma, kad 
Pilsudskio legijonai nepradėtų 
naujų smurto žygių, iš antros 
— stiprėjančios bolševikų pro
pagandos.

Ignas Daszynskis, Lenkų sei
mo vicepirmininkas ir socialis
tų vadas, pasikalbėjime su už
sienio spaudos atstovu, pasakė:

“Kad netvarka lenkuose didė
ja, tai visai natūralūs daiktas. 
Pilsudskis, ar jis dabar turi 
kokį nors programą, ar ne, nė
ra žinios, lx?t kad jis savo 

neturėda- 
tai yra 
pakėlė

sužino- 
patyrė

ir

Ix?nkų vienybė, 
neramumai na- Karo paskolos svetimoms 

komplikacijos valstybėms ir užaugę nuošim
čiai sudaro tik $11,000,000,000. 

padėtis Amerikiečių privatinės paskolos 
i . i - , provin-

pramonūs 
į koncernams bendrai sudaro vėl 
apie $11,000,000,000. Likusieji 
apie $3,000,000,000 sudaro in- 
vestmentus amerikiečiams pri
klausomose pramonės įstaigose 
visuose' pasaulio kraštuose.

Tuo budu Jungtinės Valstijos 
virto viso pasaulio bankininku. 
Ir tasai milžiniškas plaukimas 
Amerikos kapitalo į užsienį įvy
ko per pastaruosius vienuolika 
metų.

Per pirmą šių metų pusmetį 
Amerikos publikai buvo parduo
ta 109 paskolų bonai, svetimų 
valstybių išleisti.revoliuciją pradėjo 

mas nė jokio programo, 
tikra. Savo maištą jis 
tuomet dėl to, kšd buvo 
jęs, jogei senoji valdžia
apie kai kuriuos jo planus 
įsakė daugelį senųjų Pilsudskio 
legionų oficierų areštuoti.

“Pilsudskis sumanė žygiuoti 
ant Varšuvos. Jis negalėjo pa
duoti tam jokių teigiamų ar 
konstruktingų priežasčių, nes 
nė jokių neturėjo. Jis sakėsi Į"7 
einąs prieš administracijos ko
rupciją ir neteisybę. Kas gi 
prieš tai neina? Tai tik bendras 
pasakymas.”

Apie seimą Daszynskis pasa
kė:

“Morališkai seimas susmuko 
dėl tos priežasties, kad jis nesu
gebėjo ar nenorėjo ginti val
džios, ir dėl to, kad jis, akivaiz
doje j ė gos pasidavė.”

Srity angliakasių vadas 
tarias su rusais

BERUNAS, liepos 8. — Bri
tų angliakasių federacijos sek
retorius A. J. Cook dabar yra 
Berline, kur jis veda pert rak ta
lijas su Rusk kasyklų 
ninku sąjungos atstovu.

Cook sako, kad Britų 
kasiai gerumu niekados 
imsią astuonių valandų 
dienos. Kitos Anglijos 
ninku unijos remiančios strei- 

•kininkus pinigais, • ir jis esąs 
įsitikinęs, kad transporto dar
bininkai neleis gabenti iš svetur 
anglių į Angliją.

darbi-

anglia-
nepri- 
cfarbo 
darbi-

Skerdynės Morokkoje 
nesiliauja

Italijos liros eksportas 
aštriai užginta

-----------  | KOMA, Italija, liepoš 8. — 
PARYŽIUS, liepos 8. — Iš Valdžia išleido naują dekretą, 

Rabato, Franouzų Morokkos, Į kuriuo aštriai užginama visoks 
praneša, kad maištingų rifka-’liros eksportas. Kiekvienas 

bandymas vežti svetur Italijos 
pinigus bus baudžiamas pinigi
nėmis pabaudomis, ir bandyti 
eksportuoti pinigai konfiskuo
jami. Asmenims, kurie rmZ 
šias ilgoms kelionėms svetur, 
leista imtis su savim daugių 
daugiausiai 10,000 lirų/

bylų būrys Targuisto krašte

kusioj dėl to kovoj buvo užmuš
ta keturiasdešimt ispanų karei
vių ir nesenai pasidavusių rif 
kablių.

Perkunas užmušė farmerį

liepos 8. 
pos 8. — Farmoje, netoli nuo — Prezidentas Pangalos pakvie- 
VVinchester, perkūnas užmušė 4tė Zavitsianosą, Korfo politiką, 
turtingą farmerį, Charles Youn 
#4-

JACKSONVILLE, III., lie- ATĖNAI, Graiki

- [sudaryti naują Graikijos kabi
'netą. / . ■
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[Pacific and Atlantic Photo]
IiTkaires į dešinę: prekybos sekretorius Hįrbert . Hoover, Georgetown universiteto preziden

tas ir §ir Esme lloward, britų ambasadorius, upi versiteto iškilmėse. Hoover gavo garbes teisių 
daktaro laipsnį.

Ispanijos sąlyga pasilikti 
Jauty Sąjungoj

T. Sąjungos taryboj turi būt 
tik viena narių klasė; visi 
nariai Sąjungos renkami

New Yorko “subway” 
streikas plečiasi .

Prie streikininkų prisidėjo jau 
ir ankšlutiniųjų geležinkelių 
vrot mncivii

Raudonąją geležinkeliečiu 
streikas Meksikoj /—

Meksikos Darbo Federacija, 
streikui nepritardama, pade
da valdžiai jį nulaužyti

No. 160457

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
8. — ispanų Tautų Sąjungos 
draugijai paklausus, koks yra 
galutinas valdžios nusistaty
mas Tautų Sąjungai, Ispanijos 
delegatas Sąjungai, senor Yan- 
guas, atshkė, kad valdžia nusi
stačius pasitraukti iš jos, bet 
klausimas galįs būti dar pa
keistas.

“Jei Sąjungoj viešpatautų 
tikra lygybes dvasia, tai atei
nantį rudeni įvyksiančiame Są- 
’ungos susirinkime Ispanija 
galės pakelti vėl klausimą dėl 
bendradarbiavimo,” sako Yan- 
guas. “Jei kitos valstybės su
tiks padaryti lygybės kvotą, 
būtent, kad Sąjungos taryboj 
butų tik viena klasė narių, Są
jungos susirinkimo renkamų, 
vietoj dabartinių dviejų klasių, 
Nuolatinės ir laikinės, tai Ispa
nija savo rezignaciją iš Tautų 
Sąjungos jštrauks.”

NEW YORKAS, liepos 8. — 
Požeminių (subway) traukinių 
motormenų ir svičmenų strei
kas, prasidėjęs praeitą antra
dienį, plečiasi. Prie streikinin
kų prisidėjo jau ir Interbo- 
rough Rapid Transit kompani
jos aukštutiniųjų (elevated) 
traukinių motortnenai ir svič- 
menai. Del tos piicžasties susi
siekimas stipiiai sutrukdytas, 
nors streikininkų vietas šau
dytojai stengias užpildyti parsi
gabentais iš kitų miestu streik
laužiais.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos 
8. — Del geležinkeliečių, pri
klausančių raudonajai darbinin
kų unijai, streiko, susisiekimas 
Pan-Amerikoš, Sąsmauvos ir Ve 
ra Cruzo ir Sąsmaugos geležin
keliais stipriai sutrukdytas.

Meksikos Darlx> • Federacija ' 
tam raudonųjų streikui neprita-i 
ria, o todėl, valdžiai padėdama,! 
streikininkų»vietoms užimti ‘pa
siuntė kitus žmones. IX?] tos 
priežasties kai kuriose vietose 
jau įvyko susikirtimų tarp rau-1 
donųjų ir federacijos darbinin-Į 
kų. ' *

Katastrofinei žemės slin 
kiniai Japonijoj

20 streikininką simpati- 
zuotojy areštuota

INDIANAI’OLIS, Ind„ liepos 
8. — Policija areštavo dvide
šimt streikuojančių strytkarių 
darbininkų simpatizuoto jų, kal
tinamų dėl puolimo- streiklau-; 
žiu operuojamų strytkarių.

Streikuojantieji

TOKIO, Japonija, liepos 8.— 
Del smarkių lietų, Hirošimos, 
Jamaguši ir Vakajamos pre- 
’ekturose įvyko žemės nuo kai-1 kariais, ir tuo budu 
nų slinkimai, kurie sugriovė 
daug namų' ir. pasak praneši
mų, užmušė, apie trisdešimt 
žmonių.

Vakarinėj Japonijos daly se
nai nebuvo tokių smarkių lietų, 
<urie dabar užtvindė ūkius, na
mus, išnešė tiltus ir šiaip daug

Planuoja oro liniją tarp 
Hamburgo ir New 

Yorko

KOPENHAGA, Danija, liepos 
8. — J Reikjaviką, Islandijoj, 
atvykę iš Hamburgo, Danmeye- 
ris ir Georgi ištirti oro sąly
goms. Projektuojama mat įs
teigti susisiekimo oru liniją iš 
Hamburgo į Faroe salas, Islan
diją, Grenlandiją ir New Vei
ka. c

cincagai ir apiemiKei 
ralinią oro biuras šiai 
spėju:

Nenusistoję soras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; vešiau; 
stiprokas, daugiausiai žiemių 
vakarų vejas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimom 71n, maksimum 91° F.

šiandie saule teka 5:22, lei
džiasi 8:28 valandą.

Ispanijoj areštuota 
United Press kores

pondentas

. Italija atsisakė išduot 
Amerikai žmogžudy

ROMA, Italija, liepos 8. — 
Michele Sogliano, naturalizuo- 
tas Amerikos pilietis, 1925 me
tų Vasario mėn. užmušė Ro- 
chestery, Pa., du asmeniu, vy
rą ir moteriškę. Padaręs tai, 
žmogžuda pabėgo į Italiją.

Jungtinių Valstijų vyriausy
bė' pareikalavo, kad Italija 
žmogžuda išduotų.

Sogliano buvo suimtas Paler- 
moj, į kur jis buvo pabėgęs, ir 
Palermos teismas įsakė jį iš
duoti. Nusikaltėlis apeliavo į 
Italų Aukščiausįjį teismą, ir 
pastarasis išsprendė, k^ad natu- 
ralizuotas pilietis negalįs būt 
išduotas už piktadarybes', papil
dytas valstybėje, kurios pilie
tybę jis buvo priėmęs. Be to, 
pabėgęs atgal į Italiją, Sogliano 
tuojau savo- Amerikos piliety
bės buvo išsižadėjęs.

Illinois angliakasių va
das keliauj'a Europon

SPRINGFIELD, Iii., liepos 8. 
— Frank Farrington, Illinois 
valstijos (distrikto No. 12) ka
syklų darbininkų unijos pirmi
ninkas, kartu su karpenterių 
unijos pirmininku Wm. ' Hut- 
chensonu, išvyko į Europą kai
po oficialiniai Amerikos Darbo 
Federacijos delegatai, dalyvau
ti Britų Profesinių Unijų Kon
greso suvažiavime, kuris įvyks 
rugsėjo pradžioj Bournemou- 
the, Anglijoje. . ”

Farringtonas su savo žmoųa 
pirma važiuos į Neapolį, Itali
joj. Jie mano subuti Europoj 
tęis mėnesius.

Karo stovis Lietuvoj 
panaikintas

KAUNAS, birž. 17. — Šian
dien Seime 43 balsais priimtas 
trečiuoju skaitymu karo stovio 
panaikinimo įstatymas. Už pa
naikinimą balsavo valst. liaudi
ninkai, socialdemokratai, tauti
ninkai, ūkininkų partija ir 
tautinės mažumos.

Lito pastovumui nėra 
jokio pavojaus / , *—

Lietuvos banko autonomija 
neliečiama.

KAUNAS, birž. 17. [Lž].
Sąryšy su paskleistais gandais 
dėl lito kurso ir kitų finansinių 
sunkumų, Liet. Žinių bendra
darbis kreipėsi į Finansų minis- 
terį p. Albiną Bimką prašyda
mas paaiškinimų.

P. ministeris pareiškė, kad^ 
musų lito kurso pastovumui nė
ra mažiausio pavojaus, nes nie
ko .neįvyko, kas • jam galėtų 
pakenkti. Be to, p. ministeris 
tikisi, kad naujai vyriausybei 
pašiseks sutvirtinti visuomenės, 
finansininkų ir užsienių pasiti
kėjimą finansiniu musų valsty
bės pastovumu.

į P. ministeris taipgi pareiškė, 
Ikad Lietuvos Emisijos bankąs 
j naudojasi autonomija, kuri duo
da visiškas galimybes rimtam 
banko operacijų išvystymui vi
duj ir santykiuos su užsieniais. 
Ta Lietuvos banko autonomija 
nieku budu nebus liečiama.

žodžiu, blogos valios žmonių 
paskleisti gandai neturi jokio 
pagrindo.

liepos 
dienų 

kores-

MADR1DAS, Ispanija, 
8. — Išbuvęs r dešimtį 
kalėjime, United Press 
pondentas Madride, Emilio Her- 
rero, tapo pagaliau paleistas.

Streikuojantieji strytkarių'buvo apkaltintas, kad 
darbininkai išleido atsišaukimų J.13 .sl,",tinfjęs užslenl° S',aU<!al 
į visus organizuotuosius darbi
ninkus Indianapoly, kad jie su-, 
siekimui naudotus bet kuriomis 
kitomis priemonėmis, tik ne 

[streiklaužių operuojamais stryt- 
padėtų

žinias, nedavęs jų pirma per
žiūrėti cenzoriui.

-------- ■-------- **- /

Prezidentas Coolidge 
išvyko vakacijoms

streiką laimėti.

Britų laivas užėjo ant 
povandeninių uolų

MIAMI, Fla., liepos 8.
Gautas radio pranešimas sako, 
kad Britų prekybos laivas Port 
Kembla užėjęs ant povandeni
nių uolų ties San Salvadoru, 
Bahamuose.

. VVHITE PINE CAMP, N. Y., 
liepos 7. — Prezidentas Coolid- 
ge su žmona šiandie atvyko Čia. 
j savo vasarinį Baltąjį Namą 
vakacijų laikui praleisti.

Sadoul pašalintas iš ad
vokatų profesijos

PARYŽIUS, liepos 8. — Žino
mas franeuzų komunistas, Jac- 
ques Sadoul, kurs vieną kartą 
buvo pasmerktas mirties baus
mei dėl valstybės išdavimo, bet 
paskui tą bausmę dovanotas, 
dabar tapo prašalintas iŠ advo
katų profesijos. .

Coolidge pagavo lydeką.
WIIITE PINE CAMP, N. Y., 

liepos 8. — Prezidentas CooL 
idge pirmą savo vakacijų dieną 
pagavo ežere trijų svarų lyde
ką. [Paminime tik faktą. De
talių padupda angliška spauda, 
pašventusi tam . dvi tris špal- 
tas.]

Du asmens perkūno
• užmušti

WINNIPEG, Manitoba, liepos 
8. —. Po didelių karščių, Gren- 
feldo ir Reginos apskrityse 
siautė smarkios lietaus/ir jx?r- 
kunijų audros. Farmoms pa
daryta daug žalos. Trenkęs į 
vieno farmerio namus perkū
nas užmušė du ’O šeimynos 
narius. *•

BRIUSE1 IS, Belgija, liepos 
8. — Ministerių kabinetas kaip 
vienu balsu priėmė įstatymo 
sumanymą sukurti Belgų na
cionalinę geležinkelių kompani
ją '

lic-BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
pos 8. — Finansų ministeris 
paskelbė, kad nuo rugpjūčio 1 
dienos Vengrijos popieriniai pi
nigai bus žymėti “pengais” 
(pengoe). Pengoe vertė bus

Tornadas North Dako- 12,50(1 kronų' 
toj padarė daug žalos „ „

NEW ENGLAND, 
liepos 8. — Kilęs čia vakar tor
nadas padare apie 20,000 dple-l 
rių nuostolių. Keli namai buvo 
sugriauti. Diena buvę labai kar
šta, ir pavakarį kilo audra, 
smarkaus lietaus lydima.

8 asmens žuvo dėl žemės 
nuslinkimo

SANTIAGO, Čilė, liepos 8. — 
Nuslinkusios nuo Arrayan kal- 
ho uolos ir žemės Valparaise 
sutriuškino vieno piliečio, Ped- 
ro Alvarezo, namus. Pats šei- 
mininkas, jo žmona ir zeši kiti 
jų šeimynoj nariai buvo užmuš
ti.

VIENNA, Austrija, liepos; 8.
Semmeringo apskrity 'va

kar buvo jaustas žemės drebė
jimas. Keletas namų gadinta.'

N “ AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- 
deinmt' ir skaito klasifikuotų* 
jų skelbimų puslapius kasdie* 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t 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 colj 
Į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30
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.z'kūDIKiv'k
TjEROVės SKYRIUS

flj| DEL APRŪPINIMO 
VI MOTINŲ IR JŲ 
JjįKŪDIKlŲ SVEIKATOS.

Sveikatos Dalykai
KOVA PRIEŠ SKARLATINĄ.

Rašo Jlr. A. Montvldas.
Jei jums yra nusibodę KIMBALL

Grojikai Pianai

•/v . J f
pasaulyje ael 
maitinimo Jauti- 
hiyjau virs 68 
mėty.

STRAIPSNIS 184.

Panirodavyk su Gydytoju Glitai.

No. 6

EAGLE BRAND
CONDEN6ED MILU

. Jįr u* m
kuponu

»-_—Š2*'Z',Jįrdykai lietn- 
viAkM pamoki 

*~~~ kaip priilurėti
' jįr ir PcnoU save ir 

J0F jam* kūdiki- X*kirp- 
Sf kito i r prisupkite 

Aiaadie ou Jum U *ardk 
ff ir adresu.
~THE BOHDBN COMPANT 
liorden Blilg. Nevr York

• Susirgus kūdikiui, reikia gydytojui 
'tuojau* duoti žinią, o motina turi tu
pėti raštišką rekordą jo temperatūros, 
pul*o, kosėjimų, veikimo, skausmo 
ženklų, i abeInos kūdikio išvaizdos. 
Ji turėtų atžymėti kiek ir ko kūdi
kis valgė kiek, vandens gėrė, kiek sy
kių ėjo laug ir kaip, kiek šlapinosi, 
ką vėmė, ir bile kitus nepaprastus ap
sireiškimus. Reikia palaikyti dalį šla
pumų ir išmatų dėl gydytojo ana
lizės

Gydytojui ką įsakius, reikia tas pil
dyti tikrai griežtai Motina turėtų 
užrašyti kada ji, išpildė ir ką patė- 
m i jo j

Jei gydytoju negalima greitai gau
ti, tai reikia prisilaikyti sekamų da
lykų. Kūdikį reikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99.5 laips
nių F. Jei liga buvo sunki, tai reikia 
jį palaikyti lovoje ir dar tris ar sep- 

j tymas dienas po to, kaip jo tampera- 
tura paliko normalė (98.6 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima iš- 

' Vengti daugelio ligų pasekmių, pailgi- 
I nant šitą laikotarpį pasveikimo. -

Du — trys metai atgal skarla
tina skaitėsi baisi liga. Patys 
gydytojai nežinojo tikrai, kas ją 
daro ir kaip gydyti. Apie 10 ar 
15 ligonių iš kiekvieno šimto ap
sirgusių mirdavo. Kiti kad ir 
pasveikdavo, bet nemaža pasi
likdavo su inkstų, širdies ir au
sų ligomis. Tik pabaigoj 1923 
metų daktarai George ir Gladys 
Diek (chicagiečiai) paskelbė su
radę tikrąją skarlatinos priežas
tį. Tai yra savitos rųšfes strep
tokokus — apskrita, grandžių 
forma auganti bakterija, šitų 
bakterijų nuodai, kuomet.jos pa
tenka ir veisiasi žmogaus 'kūne, 
padaro ir karštį, ir skaudamą 
gerklę, ir odos bėrimą ir kitus 
skarlatinos požymius ir simpto
mus.

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau 1

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

F. AD. RICHTER A CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIAS

BOHTMTAN
APYNIU- 
SKONIS

TURTINGIAUSIAS
STIPRIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų ’

PuriTan 
Malt

BIRUTĖS
Saldainiai (Kendės) iš Lietuvos

< L *'
Jau yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saida'd ių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Pęrkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo- 
dąmu nuolaidą. • \

Krautuvė atdara kasdieną:

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

Tel. Yards 6062

Siųskit Naujienas 
Lietuvon —* tai bus 
brangi dovana. <

Turi savo kūdikį laikyti sveiku ir 
stipriu. Kūdikio sveųikat/i ir išsivy
stymas priguli daugiausia ant prie
žiūros ir pieno, kurį jis gauna. Kūdi
kį reikia kasdien maudyti ir regulia
ri Akai penėti. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle Pie
ną. Tai yra pirmaeilis kūdikių pie
nas — pagamintas iš riebaus karvių 
pieno ir kruopėto cukraus — ypač ku£ 
dikiams. J j gydytojai visur rekome*-.- 
duoja dėl jo kokybės ir vienodumo. 
Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Amerikos motinų išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą 
darė dėlto, kad Eagle Pienas buvo 
joms rekomenduatas draugų ir dėlto, 
kad jos rado jj užganėdinančiu.

Yra faktas, kad vaikai dažniausia 
būna ijedapenėti tuo .metu kada jie 
sparčiausiai auga. Regis jie valgo ūž
ti ktinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties. Ne
senai vesti tyrimai mokyklos vaikų 
tarpe parodė, kad Eagle Pienas yra 
pasekmingas taisant nedapenėtuy vai
kus. Kiekvienas vaikas turi turėti 
Eagle Pieno suteikiamąją energiją. 
Jaunas vaikas turi gauti kasdien po 
du šaukštu Eagle Pieno atmiežto tri
mis ketvirtadaliais puodelio šalto van
dens. Duok paryčius ir po pietų. Se
nesni kūdikiai dažnai labiau ji mėgs
ta su ginger ale, vaisių sunka, 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

Priežastys kodėl keliauninkai 
pasirenka Lloyd

Lie
kai))

imi-

Dideli burini emigrantų iš 
tuvos renkasi sau prieplaukas 
tik atidarė naują kvotą.

Didelis nuošimtis Lietuvos 
grantų yra pasirinkę savo kelionėj 
North

pertas

German Lloyd, nes
Bremenas yra parankiausias 
šiaurinėj Europoj.
Nėra paskirstyta klesų ant 
laivų. Trečios klesos kam- 
yra dėl 2, 4 ic 6 žmonių ir 
yra labai parankus šelniy- 

viename kambaryje.
Puikiausia dėl keliauninkų

bariai 
todėl „ 
noirs ir draugams, nes jie visi ga
li keliauti 1_____ '__ *.

(3) Puikiausia dėl keliauninkų
organizacija, turi savo atstovus vi
same nsaulyje dėl naudos savo 
pasažierių. s

(4) Mandagus patarnavimas ir 
suteikiami įvairus pasilinksmini
mai laike kelionės.

Augščiau minėtos priežastys pri- 
side.Li prie populiarumo Norln 
Gt-rnuin I.loyil.

Skausmas pus- 
k Įėję. T u o j a us 

sustabdo San- 
A tai Midy. l’er- 
1 sitikrink, kad 
I gausi tikrą vai- 
I s t ą. Pastebėk 
f žodj

7 “MIDY” 
f Parsiduoda vi- 

f s o s e vaistiny- 
čiose.

Tel. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintėlūs lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometrfstas.
1850 W. North Avė.. Chicago, UI.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Tečiaus ne visi serga skarlati
na, kurie apsikrečia jos bakteri
jomis. Tūli žmonės turi pavel- 
dėtos atsparos prieš ligą. Kuip 
žinoti, kuris turi atsparos, o ku
ris yra linkęs prie skarlatinos 
gavimo? švirkšta lašas—kitas 
skarlatinos nuodų j sveikų žmo
nių odą. Pas vienus nuodai ne
darė jokios žymės, o pas kitus 
už 22 ar 24 valandų įšvirkštimo 
vietoj atsirado raudonumas, ši
tuos pastaruosius galima buvo 
apkrėsti skarlatina, kuomet per

imieji nesirgo nuo apkrėtimo.
Žinant šitą faktą, atsidarė leng
vas kelias sužinoti, ar vaikas 
(arba kadir suaugęs) yra apsi
saugojęs nuo skarlatinos, ar ne. 
Jeigu gydytojas atranda, kad 
atsparos hera, jis gali ją pada
ryti.

Į • Atspara prieš* skarlatiną pa
daroma skiepymu skarlatinos 
nuodais (toksinu). Nors 3 skie- 
pymai apsaugoja 65 nuošimti, 
vienok yra patariama skiepyti 
bent 5 sykius, jei reikia, ir dau
giau. Kad sužinpjųsų;,ąr užten
ka jau skiepymu, daromas odos 
tirimas toksinu, kaip jau pirma 
buvo minėta. Skiepyti reikia 
kas penkta ar septinta diena. I 
Praėjus porai savaičių po skie- 
pymo užbaigimo, galima tikėtis, 
kad skarlatinos jau negalima 
bus gauti. Kadangi skiepymasl 
nuo skarlatinos yra da visai jau
nas, nėra galima pasakyti, kaip Į 
ilgą atsparą jis suteikia prieš 
ligą. Metus ir pusantrų ji tik
rai pasiseka. Maža ji tęsiasi iri 
visą amžių. Ateitis parodys, I 
nes skiepymas pradėta prakti-| 
kuoti tik pora — trejetą metų 
atgal. Skarlatinos toksinas, 
vartojamas skiepams, negali pa-1 
daryti ligos, bet jis suagituoja! 
kūną išdaryti tokių medžiagų,

Skarlatinos visai neliktų, jei 
visi tėvai duotų savo vaikus iš- 
tirti, ar jie turi atsparos,-ir jei 
visi, kurie jos neturi, butų skie
pijami. Vaikų gyvybė ir svei
kata butų geriau apsaugota, ne
reikėtų bijoti, kad “miestas” 
prikals raudoną kortą prie du-
klos lankymo ir saugusius nuo
darbo. • N

Atsitikimuose, kuomet vienas 
'vaikas jau apsirgo ir kiti turėjo 
progos nuo jo apsikresti, bet da 
neserga, juos būtinai reikia ap
saugoti nuo apsirgimo. Tuomet 

'duodama skarlatinos antitoksi
no, kaip kad difterijos atsitiki
me duodama difterijos antitok
sino. Vienas šūvis antitoksino 
apsaugoja per tūlą laiką, bet 
kaip tik liga namuose baigiasi, 
tokie vaikai turi būti ištirti ir 
neturintieji atsparos skiepijami 
toksinu.

Sergantis skarlatina yra gydo
mas skarlatinos antitoksinu. Jei 
tai daroma pradžioj/ nėra nė 
mirties, nė komplikacijų pavo
jaus. Liga tuomet eina lengvą 
ir trumpą kursų. Ligai užsitę
sus ir antitoksinas jau ne tiek 
begelbsti, vienok jis yra geriau
sias vaistas skarlatinoj ir jis iš
gelbės tūkstančius gyvasčių.

paprasti

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

AR vyrai yra nepastovus savo 
cigaretų pamėgimuose? Ar 
jie yra besimainą savo rūkymo 

pasirinkime... persikeisdami nuo 
vienokio tabąko ant kitokio vien tik 
dėl ūpo?
Atsakymas “Ne!” Vyrai yra žmo

giški savo cigaretų skonyje, taip kaip 
jie yra visuose savo pašaukimuose. 

,, Jie yra ištikimi, kuomet ištikimu
mas yra to vertas.

Nei vienas paprastas negali palaikyti 
.ilgai ištikimumo. Paviršutinišku
mas žmonių arba cigaretų, labai 
greitai pasidalo įkyrus.

Jeigu jus esat nualsintas paprastųjų, 
pažinkite HELMAR. Kaip tik sykį 
jie dasilytės jūsų lupų, jus laimėtas.

Ir juo ilgiau jus draugausite su jais, 
tuo labiau jus pamėgsite juos.

HEMORAIDAI
(pilės)

Susipažinkite Su

Karalienė Žymiausių Cigarėtų.

o l»M 
».Unttw4

VARTOKITE DAUGIAUS 
CITRINŲ

Citrinai turi naują svarbumą 
valgyje, sako Suv. Valstybių 
Agrikultūros Departamentas. 
Ne tik dėl skonio, bet yra taip 
vitaminų šaltinis. Citrinai neuž- 
lėktinai įvertinami ir neužtek- 
tinai vartojami.

Gaminant valgį, galima įvai
riais budais vartoti citrinus. 
i"ra labai daug gėrynių ir deser
tų kuriuose patartina vartoti 

Į citrinus. žuvies ir mėsos daža- 
lai pagerinti vartojant citrinos 
sunkos. Ypatingai prie žuvies ir 
veršienos reikia, vartoti citri- 

nus. Galima paimti citriną, su- 
piaustyti į apie' keturius arba 
šešius šmotelius ir padėti ant 
stalo dčl vartojimo prie mėsos 
ir žuvies.

^Citrinos sunka vartojama su 
įvairiomis žaliomis daržovėmis, 
Vieton acto bandykite citrinos: 
sunkos ant salotų.

(FLIS)

VALET
AuloStrop 

Razor
Pasiga-"' 
landa 
pats

Garsinkitės Naujienose

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugeli išgydėme vienu sykiu 
Neisgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai . x 

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE 
505 So. State St. 

Kampas Congress SU 2 fl. 
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

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

SIEKINES VANOS
BABRAVIČIAUS REKORDAI

Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 
iš Coluinbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesi:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25) ,

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’' (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
76c).

Už persiuntimą rekordų imame 76c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Elektros prietaisai mank- 
štįnimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai G* 1 *7 C 
nakvinei ...................... I ■ I w

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

Tel. Boulevard 4552

4

[Pacific and Atlantic Photo]

Kardinolo žiedas, kurį katalikai privalo bučiuoti.

. Dykai nuo dusulio ir nuo 
augstos temperatūros 

kenkiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas b^nkio nesma
gumo arba sugaiši rtio laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ja musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe ienai sergute ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniAka Aath- 
tm arba augAta temperatūra, ju* priva
lote reikalauti dykai ilbandymui musu me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jų# gyvenate, jūsų arrttius arb^ UAalėmi
mas, jei jus kenkiame nuo dusulio arba su- 
gitoa temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiusti tiems 
kuris turi be vilties ligas, kur visokio* 
formos Įkvėpuojančių gyduolių. , opium. 
prlrenglmų. “patentuotu durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mrts norime parodyti kiek
vienom musu iAkaAėials. kad musu meto
das yra pusk irtas praAalinti visus negali
mus kvėpavimus, visas tuos -nemalonius 
paroxytmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus l>ent vieną <|len<. RAiyki- 
te tuojau* ir pradėkite metode tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tat liandfen — jurus uereikie 
mokėti nei uA pakto tenklcl|.

Dykai bandymo kuponą* 
Frontier Asthma Co, Km. 1199 D. 
NiagarM and Hudson 8ta.. Huffalo, N. Y 

Atsiųskite dykai bandymui jūsų 
todo pBH (
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BANKINIS PATARNAVIMASA

TAUPYMO SĄSKAITOS nuli būti atidarytos bile 
biznio 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 Beal 
Estate Paskolų departmentų įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility. geležinkelių ir municipa- 
liai Bonai taipgi pirmi teisėti inorgičiai ant (reng
tų t hieagos sąvasčių.
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 į vi
sas dalis pasaulio.

Erank O. \Vetmore, Cermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 
Savastis ščrininkų iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $150,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

to?.*

JUSĮJ PINIGAI SAUSUS DEPOSITORIŲ 
MORGECIUOSE R BŪNDSUOSE

Liepos mėnuo yr;: tas laikas kada rei
kia pamąstyti aj ie investavimą savo 
perviršiaus. Taupymo nuošimčiai ir dau

gelis kuponų bus išmokėta Liepos 1 d.

Peržiūrėk savo pinigus ir pasilikdamas ma
žą sumą taupymo sąsk: itoje, investuok liku
sius Depositors < moi rečiuose.

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

k Bankan ir gauk kopiją musų išleistos,
paveikslais knygos, “Depositors Mort-

DEPOSITORS STATĘ BANK
cAshland cAvenucr^Į^A

at 47ih Street
-r’cSMf Federal

‘Rescrvt įtystcm

,,Plauk po Amerikos Vėliava“
• Nupiginta ten ir atgal kelione į •

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 

per Bremen ar Cherbourg 
Darykite prisiruošimus atlankyti tčvynę po ypatii- 

ka vadovyste Mr. J. Turck, įgaliotinio United States 
Lines, laivu

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuris išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliaukite su savo tautiečiais laivu 
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

kuris išplauks Rugpjūčio 11 
[rengimai ant visų United States Line* laivų yra 

garsus po pasaulį.' Rasite erdvius kambarius, pla- 
T: — dčnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų 
S S. LEVIATHAN 

GEORGE WASHINGTON—S.8. RBPUBLIC 
PRES. HARDING—S.S. PRES. ROOSEVELT

Rasite erdvias kambarius, pla
čius

S.S.
S.S.
klaupkite vietos agentą arba rašykite pas

110 Sb. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

JEI Jį)S NEPIRKSIT NEOELIOJ.
JįlS MOKĖSIT DAUGIAU PANEDELY

Liepos 12, tai yra diena! Po tos dienos Boule- 
*vard Manor Addition lotai padidės kainose. Ne
praleiskit tos progos — tai yra tikra ateitis di- 

' dėlių pelnų, kurie veiks pirmiau kol dar nevė
lu. Liepos 12, tai yra diena!

J. W, McCORMACK 00., Ine.
111 W. Washinjęton St., Main 2053

KOHESPŪSDENCIJOS ||[ ūtllaha' Hebfl
(Mirtis dėl gaso. — Nesusiprati

mas su kunigu.Boston, Mass.
Puikiai nusisekė socialistų 

piknikas

ir Cambridge, Maszs. lie- 
socialistų piknikas. Pik- 
nusisekė puikiai. Diena 

labai graži, šilta, bet ne-

Birželio 27 d. Norwood, Mass. 
ant Aliuko ūkės įvyko So. Bos
tono 
tuvių 
nikas 
buvo
karšta, o prie medžių ir ežero 
tai, rodin, butum per dieną ir 
naktj ir vis butų smagu.

Buvo žaismių: lenktynės vy
rų, moterų, mergaičių, berniu
kų ir 1.1. Buvo dar aiskrimo, 
toniko, kumpio ir “hot-dogs”, 
ir kuone viskas išėjo. Automo
bilių buvo apie šimtas.

J. Raulinaitis.

So. Omaha, Nebr.
Atsakymas

Naujienų nr. 131, Narys ap
rašydamas likvidavimą LDLD. 
27 kp., daro nepamatuotus man 
užmetimus ir kartu pristato 
mane didžiausia to likvidavimo 
kaltininke.

susirinkimą

lis rašo, kad atidarius susi
rinkimą ir paprašius rašt. skai
tyti protokolą, bet raštininkė 
pasakiusi, kad neparašiusi. Tai 
netiesa. Nariui, kaipo pirminin
kui, daugiausia ir galima už
mesti, nes jis nesušaukė susi
rinkimo, kada buvo nutarta, — 
tada ir protokolas butų buvęs. 
Bet jis sušaukė
daug vėliau, kada jau baigiau 
rengtis važiuoti Chicagon. Tuo 
laiku darbo turėjau daug, kny
gų ir šepZbuvo parduota, kny
gos išimtos, tad daugelio kny
gų ant greitųjų negalima buvo 
atrasti. Kaslipk protokolo ne- 
pai ašymo, AB<įo **1 u deginimo, 
tai nebuvo nė kalbos, tik prieš 
atidarant susirinkimą buvo pa
aiškinta, kad ant greitųjų nega
liu surasti knygos (ją suradau 
tik ant rytojaus).

kalta, kad jai 
Omahą? O bet- 

kad kada žal- 
jog j Chicago

pa- 
ne- 

pri-

Nario nebūtų, tai 
laikytų, o dabar —

pasidalinimo turto,

Kaslink griovimo kuopos, tai 
ar Žalpienė yra 
prisiėjo aplęisti 
gi Nurys sako, 
pienė pasakiusi,
išvažiuojanti ir prie šios kuopos 
daugiau neprigulėsianti, tai vi
siems buvę suprantama, kad 
•kuopai reikės mirti. Ar nejuo
kinga kalba? Juk visiems su
prantama, kad gyvendama Chi- 
cagoj negaliu priklausyti 
Omahos kuopai. Net baugu 
sidarė, kad ir SLA. 87 kp. 
mirtų, nes ir ten Žalpiene
kl,ausė ir iš jos taipjau pasi
traukė. Bet ji nemirs, nes ten 
Narys nepriguli. Dalykas gi yra 
tame, kad daugelis nemėgsta 
Nario iV susirinkime pareiškė, 
kad jeigu 
kuopą dar 
nenorį. ' 

t
Kaslink

I tai aš nekalta, jei susirinkimas 
( vienbalsiai nutarė ^pasidalinti, 'o 
paskui kas kur norės, ten galės 
aukauti. Narys sako, kad tai 
esanti gėda prieš kulturingus 
žmones. Jeigu mes, nariai, ne
būtumėm aukoję, tai ir ižde ne
būtų buvę pinigų. Esame auko
ję keletą kartų ir visuomeni
niams reikalams; štai dar 
kovo 3 d. esame paskyrę 
Liet* Socialdemokratams, 
riuos Narys ir pasiuntė.

Jeigu narys toks veiklus, 
kodėl per 3 metus būdamas
ganizatorium neprirašū nė vieno 
nario. Taipgi tporų kartų buvo 
nutarta rengti vakarą. Į komi
siją įėjo Narys su 
bet vakaras taip ir 
rengtas.

— 'Ona

tik 
$5 

ku-

tai 
or-

liko nesu-

Žalpienė

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Pranas žikauskaus, 50 metų 
mžiaus, gyvenęs pas K. Butkų, 
sužinojęs, kad tuščiame jo name 
eina iš per vadų gasas, pasiėmęs 
įrankius nuėjo taisyti. Bet be
taisant gaso pervadas atsitiko 
nelaimė ir Žukauskas neteko sa
vo gyvasties.

Velionis buvo geras parapijo- 
nas ir priklausė prie parapijos 
per 26 metus; buvo užsimokėjęs 
ir atlikęs visas bažnytines parei
gas ir už 1926 m. Bet nežiūrint 
to vietos kun. J. Mikulskis užsi
spyrė, kad P. žikauskas nėra 
vertas laidojimo su bažnytinė
mis pamaldomis ir griežtai atsi
sakė atlaikyti kokias nors pa
maldas už velionį. Velionio duk
tė betgi kreipėsi prie vyskupo 
ir vyskupas raštiškai įsakė kun. 
Mikulskiui laidoti su bažnyti
nėm apeigom- Tečiaus kun. Mi
kulskis vistiek nėjo laidoti, sa-

vo vieton pastatydamas kitatau
tį broliuką.

Velionis ' priklausė prie Šv. 
Antano dr-jos. Susirinko drau
gijos nariai ir su vėliavomis sto
vi prie namo — laukia kunigo. 
Bet kunigas per graboriaus drai- 
verj pranešė, kad jis nevažiuos | 
namus, negi nelydės į kapines, 
vien tik bažnyčioj duos palai
minimą .

Išlėto išneša karstą. Verkia 
ir isteringai šaukia velionio duk
terys ir sunus. Procesija trau
kia į bažnyčią. Bet žmonės tuo
jau pastebėjo, kad varpai ne
verkia — tyla./ Kūną įneša baž
nyčion, bet nesuspėjo žmonės su
sėsti, kaip visos ceremonijos pa
sibaigė ir vėl visi traukiam iš 
bažnyčios į kapines. Pranai, il
sėkis Amerikos juodoj žemelėj!

Velionis paliko nubudime 
nų, tris dukteris ir žentą 
U vi ką.

Dabar parapijonys negali
sistebėti savo kunigo elgesiu: P. 
Uždaviniui ir S. Geržaičiui, ku
rie nusišovė, kunigas davė pilną 
bažnytinį patarnavimą ir da pa

mokslus sakė, o P. Žikauska it 
P. Aukštuolį (pastaris pasikorė) 
— atmetė. — X. X.

Vienas lietuvis nusipirkęs 
vartotą automobilių, su dviem 
draugais išvažiavo “pamiklinti’1. 
Bet turbut galvos nebuvo tuš
čios, kad bevažiuojant apvirto ir 
visi trys susižeidė, nors, laimei, 
— nepavojingai. — Velnias.

Tel. Lafayette 4223
Plumbinff, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

3228 W. 38th Street, Chicavo, III

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Tel. Blvd. 313*
Woi(kie>icu-
BANIS t

> ♦

su-

lt
DR. HERZMAN^

dlMUAERKA 
F įtekmingai pa
la rna uja m o ta
ri m s prie gim- 
»vmo, patarimai 

-fvkai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Mleslo Ofisas

127 N.Dearborn St., Room 11 IT-13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V i eta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

IK. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

i Bridgeporto,ofisas
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 2Ž St.

arti I^eavitt St. 
Telefonus Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St.. Roorn 2t)01

Tel. Randoiph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart l’anedėlio ir 

Pėtnyčios.

V

Te). Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas >

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
TelephOhe RooseTelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselahdo Ofisas: 

Tel. I’ullman 5959
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127'N. Dearbonr St. 
Kuimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

. Valandos: Mieste iki pietų;
Ronelande po pietų ir vakare. • 

SPECIALISTAS egzamlnavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.
TT

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Heinlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

i

Daugybe dovaną kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit Sharijig kuponus, sekamomis^ taisyklėmis; •

Vienas skaitytoj; * br skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau_>-A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama 
daa pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

...............................    Atkirp čia
Data: Liepos 9 d., 1926
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Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drevei 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir;po 8 ▼. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Calumet 1698
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 9:30 vakare

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

v

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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 4000
>- ............. - --------------- —

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 3)st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

OptainetriHt
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland At.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

rz . , \ nuo 9 ikt II vai. ryte;
y alando^ nuo jįj y va£ vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

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

Ofiso Tol. Lafayette 5820 
' J '

Rezidencijos Tel. I^ifayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee A ve;; Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spuulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGIRIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel, Boulevari 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: lt)—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 

4601 S. Ashland ‘Tel. Boulevard 
7820. Reen 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vczclis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland A ve., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

DR. P. Z. ZAI.ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. IlalHted SL, 
Chicago, m.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W. f ; .
YUSZKIEWICZ,

D. C. D. Q. 1
Musų gydymo būdas tiktai/na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). I’asckmiųgai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka-> 
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukce 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. ______________£____ —i______ '__ A

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
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 Milwaukee Avė., 2 fI.

Pasalink Kosulį, Šalti, GaL 
vagėle, Ramatizma ir .Visas 

Gyląs ir Skausmus

<1 u <1 oi 4. Childr«n's Mn»t«rolo 
n4 forma) 3Sc«

Geresnis nei Mustard Plaster.
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Chicagoje — paltu! •
Metams ..............    $8.00

Uisiraokijimo kainai
Pusad metų---------------------------- 4.00
Trina menesiams___________ $2.00
Dviem miaesiama __________ 1.40
Vienam minėsiu! ____  .76

Chicagoje per Dėlioto  jusi
Viena kopija _____________ __  8c
Savaitei ...------ ------------ ----- ...... 18c
Minėsi ui ------- ------------- ---------- 76c

Suvilnytose Valstijose, no Chicagoje, 
paltui

Metams ______ 17.00
Pusei metų —------ T------- 8.50
Trims'menesiams __ ________  1.75
Dviem mSnesiam....... ....... 1.25
Vienam minėsiu!_________  .75

Lietuvon ir kitur utsienluosei 
(Atpiginta)

Metams ---------------- -- _ 58.04
Pusei metų ------- --------x---------4.00
Trims mėnesiams__ _______ _ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su utsakymu.

Apžvalga
- ------------ - —

NUOŠIRDUS BENDRA
VIMAS

LENKŲ SOCIALISTAI SMERKIA PILSUDSKĮ

REIKALAUJA, KAD JIS PASKELBTŲ SAVO 
PROGRAMĄ

EKSPANSIJOS LAIKOTARPIS PRAĖJO

- . k
Brooklyno “Vienyliė”, pąreiš^, 

kusi po Lietuvos Seimo rinki
mų, kud visi pažangus ameri
kiečiai dabar turį “nuoširdžiai 
bendrauti”, visgi nuolatos kabi

Į nėjusi prie socialistų.
Ji rašo, kad SLA. seime so

cialistai stengęsi “neužkirstl 
kelio raudonajai vėliavai”, ir 
tose savo pastangose socialistai 
ėję išvien su komunistais, su 
kuriais jie, girdi, tik “kaip ka
da nesutinka”.

Kam tie prasimanymai? Yra 
[visiems gerai žinoma, kad so
cialistai yra nusistatę prieš ko
munistus griežčiau, negu kuri 
kita musų srovė; ir komu uis- 
tai keršija socialistams kaip 
įmanydami.

to prirengę savo “mašiną” tiks
lu pasigrobti kontrolį’ qeime į 
savo nagus; kad, visa eile bol
ševikiškų “delegatų” buvo iš
rinktu neteisėtu budu; kud sei
me buvo iškeltas aikštėn net 
slaptas bolševikų sąmokslas 
prieš organizaciją, — apie tai 
susirinkimas arba .neišgirdo nė 
vieno žodžio, arba jam buvo 
pasakyta, kad tai esąs melas ir 
dauginus nieko.

Kadangi nėra abejonės, kad 
visi bolševikiški delegatai tik 
šitokiais “raportais”,. ir yąišiną 
kuopas, lai kokia dvasia Ižus 
paskleista tarpe keleto tūkstan
čių Susivienijimo narių?

Chicagos 36-je kuopoje vis 
tik kilo griežtas pasipriešini
mas bolševikų pliauškalams. Su
sirinkimas nutarė priimti tik
tai faktinę raportų dalį, atmo-

tant delegatų “pastabas” ir “įs
pūdžius”. Paskui, kai pasirodė, 
kad Maskvos broliukai turi at
sinešę da ir iš anksto parašytą 
“papeikimo” rezoliuciją Pildo
mąją! Tarybai, tai nariai taip 
pasipiktino, . kad pareikalavo 
balsuoti ją “australišku budu” 
(atvirai ir paduodant savo var
dą), grąsindami priešingam at
sitikime išėiti iš susinųkimo. 
šituo budu perbalsuoiaą * tas 
bolševikų “mašinos” padaras 
tapo, pagaliau, < dauguma bal
sų (45 prieš 36) atmestas!

Tečiaus rasis ne viena kuo
pa, kur nariai nesugebės atrem
ti biaurią bolševikų propagan
dą, vedamą po “raportų” prie
danga, ir daugelis žmonių pa
liks suklaidinti, šita demorali
zacija turėtų būt kaip nors su
stabdyta.

Verte Leonas Vitkauskas
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GYVENIMAS VERČIA SPRŲSTI VIDAUS 
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Klad Farrer.

Mergaitė, Kuri Keliavo
(ROMANAS)

(Tęsinys)

Reakcininkai yra daug prišnekėję ir prirašę apie 
Pilsudskio “socializmų”. Dabar betgi jie jau priphžįsta, 
kad Lenkijos maršalas ne tik nėra socialistas, bet ir nei
na kartu su socialistais. Telegramos iš, Varšavos prane
ša, kad socialistai pirmutiniai griežtai išėjo prieš Pilsud- 
skį seime. ’ - . ... w JJi

Lietuviški atžagareiviai šitą faktą irgi pažymi, bet 
jie iškreipia jį, sakydami,* kad tik dabar Lenkijos socia
listai tarė viešai priešingų Pilsudskiui žodį.

Iš tiesų gi ginčai tarpe Pilsudskio ir socialistų pra
sidėjo nuo pat gegužės mėnesio perversmo. Jau tuomet 
socialistai pareiškė jam, kad jie priešinsis visoms jo dik
tatoriškoms užmačioms. Tatai gal būt sulaikė Pilsudskį 
nuo siekimo prie diktatūros.

Chicagos kunigų organas) 
surasti ‘‘bendrumą” tarp socia
listų ir komunistų tame, kad jie 
vieni ir antri esą “internąciona- 
listai”. Bet tai yra “bunk”. 
Bolšev i kiškas i n ternackmdlas
neturi nieko bendra su socialis- 
tišku internacionalizmu, nes 
bolševikai po “internacionaliz? 
mo” priedanga vykina imperia
lizmą (atsiminkite Gruzijos už
kariavimą!).

Antra vertus, ko jau tas 
Brooklyno tautininkų laikraš
tis tiek daug kvaksi apie “in
ternacionalizmą”? Ar jo paties 
skelbiamos idėjos nėra inter- 
nacionališkos? štai, jisai, pav. 
didžiuojasi savo menamu “libe
ralizmu”, o kas yra tasai libe-

Knyga moters odos ap- 'otc- IV turėsite apdaeyli pir-
darais. — Kiek ko tu
ri Jungtinės Valstijos. 
— Kodėl kai kurie 
vaikai vagia.

Dabar Lenkijos socialistai ėmė dar smarkiau atakuo
ti Pilsudskį/Jie reikalauja, kad jisai pasisakytų, koks jo 
programas. 4 a a; Alio

Jau septynios savaitės, kaip maršalas nuvertė senų
jų valdžių, bet dar iki šiol jisai nėra pranešęs kraštui, ko 
jisai tikrai nori. O tuo tarpu perversmas padidino valsty-Į tiška liga? 
beje dezorganizacijų, paaštrino finansinį krizį, pablogino 
krašto padėtį tarptautinėje politikoje ir pasėjo žmonyse 
didelį naramumą. Lenkijoje pastaruoju laiku pradėjo I m7nerdelV^u^ 
įvykti net susirėmimų tarpe kariuomenės ir piliečių. mo įvykių, kur sanduriečiams

} socialistų vado, Daszynskio, kritikų Lenkijos seime su 'socialistais teko bendrai ko- 
kariuomenės laikraščiai atsakė grasinimais. Kad kokios, Į V(.)tj Į)r*eš bolševikus. Jisai pul- 
pilsudskiniai militaristai ims dar ir ginkluotų pajėgų var-| Į“ai zno» j°kiU vėliavų į 

tot prieš socialistus. x I gino kišti. Bet širvydas nebu-
---------------------- I tų Sirvydas, jeigu jisai nespiau- 

Šitie faktai yra verti pažymėjimo jau vien dėl to, I tų į veidą tiems žmonėms, su 
kad jie rodo, jogei ir Lenkijos socialistai nėra diktatu-1 kuriais Jisai tik-ką sėdėjo už 
ros šalininkai.------------------------------------------------------- vieno 8,ul^______ _

Keletas metų atgal jie buvo, po stipria Pilsudskio įta- BOLŠEVIKIŠKI “RAPORTAI” 
ka. Mat, tenai buvo taip susidėjusios apystovos, kad ko- Į  
voje tarpe kairiųjų ir dešiniųjų partijų (kurių jėgos yra Po SLA. seimo delegatui, pa- 
beveik lygios) Pilsudskis vaidino labai stambių rolę. Visi I krri«ę namo, duoda savo kuo- 
pažangieji elementai žiurėjo į jį, kaip j savo vadų. Len-R0™8 5ąi)0(^us‘ 
sijos darbininkai buvo perdaug pakrikę, kad butų gąle- kllric scnai yra pasisįutv sau 
ję laikytis visai savarankiškos linijos. už tikslą Juodinti SLA. Pildo-

Pasidavę Pilsudskio įtakai, socialistai padarė daug mąją Tarybą ir visus tuos Sų* 
apgailėtinų klaidų. Jie rėmė avantiuriškų karų su Rusi-1 »ivienijimo narius, kurie ne- 
ja ir nesipriešino kitiems nelemtiems Lenkijos militariz-1 į jy dūdą, tai galima sau 

v . v I įsivaizduoti, kaip bus “painfor*
m° zy^lams’ ~ * Į muota” apie seimo darbus dau-

Tai buvo laikas, kada Lenkija, su Santarvės valsty-1 ^clis ku°Py’ t 
bių (ypač Francijos) parama, stengėsi kiek galint labiausL raportus’ duoda bok 

,išplėšti savo sienas. I tąjį seimę, buvo galima patirti
Bet tas laikotarpis jau yra pasibaigęs. Bedidinda- .dvejetas dienų atgal SLA. 36 

ma savo teritorijų (dažnai kaimynų žemių grobimu), kuopos susirinkime, /Chicagoje. 
Lenkija paliko neišspręstais opiausius vidaus gyvenimo Ka.,bej° i)enki vyral> važiayu- 
klausimus. Šiandie todėl jų smaugia visokios rųsies kri-l8i ^rooklyną idni- 
ziai pramones ki izis, finansų krizis, politinis krizis ir | kurį buvo pagaminę keturi 
t. t. Ir prie viso to ji dar kenčia ir dėl to, kad ji yra per- jų, bet kuris buvo tik dalinai 
daug išsiskėtus. Ji apžiojo daugiaus, negu gali nuryti! perskaitytas, kiekvienas dele- 

Todel dabar ir Lenkijos darbinihku nusistatymas jau ^atas pridūrė po. “spyčių” 
pasidarė kitoks. Jie jau nebetiki į užkariavimų politikų, 8nie,kduma8 Susivienijimo vir- 
bet nori, kad valdžia rūpintųsi naminių reikalų tvarky- rus jo dalyvius. Seimą, girdi, 
mu. Kuomet gi jie su šitokiais reikalavimais kreipiasi į kontroliavusi kokia ten“maši- 
valdžių, tai jie netrunka pastebėti, kad iš Pilsudskio jiems na”; netinkami Pildomajai Ta- 
nėra ko tikėtis. fybai delegatai buvę be jokio

- - --- - - - - - I pamato spenduojami; SLA. pre-
Lenkijos darbininkų atsipeikėjimas pasireiškė ir so- zidęntas- gąsdinęs delegatus ir 

cialistų nusistatyme linkui Pilsudskio. Jie jau nebelaiko kraipęs balsavimus; pas dele- 
jo “liaudies didvyriu”, bet ima su juo atvirai kovot. nebuvę sveikos minties,

Ar Lenkijos Socialistai sugebės atsistoti priešakyjeL^ivarinėjimai. T.. > y 
pakankamai plačių visuomenės sluoksnių, kad jie pajėg- į >. kuomet^tie. vyrai cĮą-
tų atsikratyti Pilsudskio ir paimti krašto likimų į savo ve. tokius savo “^q>brtįsy,‘ tpi 
rankas, šioje valandoje dar sunku pasakyti. Bet kad so- Į kuopos pirmininkas parėiškė, 
cialistams teks dabar vis griežčiau ir griežčiau pabrėžti 
savo priešingumų buržuaziniam nacionalizmui ir milita-
rizmui, dėl to negali hut abejonės. Pats gyvenimas juos I žiančias kalbas! 
prie to verčia. . ‘ L----------

kas reiškinys? “Vienybė”, be 
to, laiks nuo laiko paagituoja 
ir už fašizmą (ji, mat, moka 
kartu garbinti Anglijos libera
lus ir Italijos Mussolini!); o 
kas yra fašizmas, ar ne tarpiau-

laikraščiui dkiyka^, kad jisai 
rado progą pašmeižti socialis-

! “fiųjbrlįis”, tąi 
i pirmininkas parėiškė, 

kad susirinkimas turįs teisę 
tiktai duoti klausimus, delega
tams, bet ne kritikuoti jų šrnei-

Praeitais metais numirė pa
skubęs franeuzų astronomas 
Camille Flammarionas. Jo var
das nėra sve,tima» ir lietuviams, 
nes kai kurie jo raštai tapo 
lietusių kalbon išversti. Po jo 
mirties Pafyžitfjc pradėjo eiti 
kalbos apie Flammariono ne
paprastą knygą, kurios apda
ras buvo padarytas iš moters 
odos! ‘

Prancūzams tas faktas da
bar yra gerai žinomas ir jie jo
kios svarbos tam nepriduoda. 
Bet šiaip tos knygos1 istorija 
yra gan įdomi, tad aš-*ją ir pa
pasakosiu. \

Jaunystėj Flammarionas my
lėjo kunigaikščiutę, kuri vė
liau buvo žinoma kaipo de St. 
Ange. Tuo laiku jis buvo netur
tingas ir nežymus. O tai ir bu
vo vyriausia klintis jųdviejų 
apsivedimui. Jo numylėtine bu
vo priversta apsivesti su grafu 
de St. Ange, kuris už ją buvo 
30 metų vyresnis. Paryžiaus 
draugijoj ji pasidarė nepapras
tai populiarė. Jos gražumas vi
sus žavėjo. Sakoma, kad Angli
jos karalius Edvvard, būdamas 
dar Valijos ffrincu, jai pasakęs: 
“I eoilld vvhisper a kiss on your 
f ai r shoulders”. Tuo pačiu lai
ku apie ją buvo sakoma, 
širdies 
nj.

mą kopijų savo pirmos knygos, 
kuri išeis po jos mirties. Aš 
siunčiu jums tą m’emento 
m o r i, pildydamas jos valią.”

Po grafienės de St. Ange mir
ties Flainmarioiias išleido 
“Terre et Giel” (Žemė ir dan
gus). Tos knygos pirma kopi
ja ir buvo grafienės oda apda
ryta, o ant viršelių uždėta pa
rašas: “Souvenir d’une Mortc*’ 
(Mirties suveniras).

* ¥ ¥
Jungtinių Valstijų žemės plo

tas sudaro 6% visos pasaulyj 
esančios žemės.

Žmonių skaičius siekia 7%.
Kviečių čia užauginama 27%.
Anglies Amerikoj iškasama

Telefonų yra 63%. Vadinasi, 
daugiau negu visose kitose ša
lyse.

Kornų Amerikoj užauginama 
daugiau, negu visose kitose ša
lyse,, būtent/75%. •

Automobilių čia yra 80%.
Krutamais paveikslais Ame

rika toli 
tas šalis. 
85% visų 
filmų.

užpakalyj 
Amerikoj 

krutamųjų

paliko ki- 
padaroma 
paveikslų

jog 
vietoj ji turinti akme-

daugelį metų Flamma- 
neturėjo progos sutikti 

Bet jis
rionas 
grafienę de St. Ange. 
neužmiršo jos. Oi ne, neužmir
šo! Ji pasidarė jo įkvėpimu. Jis 
garbino ją, rašė savo romanus, 
turėdamas ją galvoje.

Staiga grafienė apsirgo. 
Dviem savaitėm praėjus, ji pa
kvietė astronomą. Kambaryj 
buvo daktaras, slaugė ir pagar
sėjęs Paryžiaus knygrišys. Su 
šypsą veide ji pratarė j Flam- 
marioną: “Greit aš apleisiu šį 
pasaulį. Tatai aš žinau, nežiū
rint į daktaro užginčijimus. 
Kartą aš aplankiau Eugene 
Sue. Pas jį aš mačiau knygą 
‘Les Mysteres de Paris’, kuri 
buvo apdaryta merginos oda, — 
merginos, kurią jis mylėjo jau
nystėj. Tada aš nutariau, kad 
aš irgi tau atiduosiu odą savo 
pečių, kuriuos tu taip mylėjai. 
Iš tos odos tu padarysi apdarą 
knygai, kurią tu tik vienas te- 
čiupinėsi. Tai mano valia.”

Po to knygrišys davė dakta
rui nurodymus, iš kur imti, 
odą.

Dviem savaitėm praėjus gra
fienė numirė. Ant antros die
nos Flammarionas gavo iš dak
taro keistą suvenirą ir sekamo 
turinio laišką:

“Garbingas,, Tamsta: Aš pil-, 
dau mi r ušiosios *' grafienės t' va
lią, kuri visuomet jUs’ mylėjo. 
Ji prašė manęs, kad tiioj po 
jos mirties aš pasiųsčiau jums 
1 a p e a u d e 
e p a u 1 e s

¥ * ¥

vaikai vagia todėl, 
kad jie nori “atsiteisti”. Mary
tė, sako Dč. D. A. Tbom, bu
vo apatinga, bet tuo pačiu lai
ku draugiška mergaitė, kuri 
jokiu budu nenorėjo prisipažin
ti prie papildytų vagysčių. Ji, 
noriai sutiko papasakoti apie 
sayo gyvenimą. Ji pareiškė, 
kad lėlių negalinti pakęsti, bet 
mėgstanti bėginėti ir žaisti gat
vėj. Apie savo šeimą ji nieko 
nesnkė, bet nesunku buvo ma
tyti, jog j> nėra patenkinta sa
vo gyvenimu.

Vėliau, sako Dr. Thom, mer
gaitė atvirai prisipažino vogu
si. Ji pareiškė: “Niekas manęs 
nemėgsta. Aš nežinau kodėl. 
Mergaitės nemėgsta manęs — 
jos muša ir tyčiojasi iš manęs. 
Aš vogiau tik iš tų, kurie ty
čiojasi iš manęs, ir' kurių aš 
nemėgstu. *

Vogimu Maryte keršijo tiems, 
kurie erzino ją ir tyčiojosi iš 
jos.

Vaikai neretai iš keršto 
gia. Ypač mergaitės, kurios 
daro net ir paaugėjusios, 
šiolikos metų mergaitė tapo
imta už vogimą. Iš savo draiv- 
ges namų ji išsinešė žiedą ir 
kelis kitus daiktus, kuriuos ji 
paslėpė. Tuos vogtus daiktus 
ji niekuomet nevartojo.

Tyrinėjimas parode, kact mer
gaitė tai darė iš pavydo. Ne
žiūrint į tai, kad ji labai mė
go savo draugę, bet kartais pas 
ją gimdavo keistas pavydas, 
ypač tokiuose aptikimuose, 
kai jos draugė pasirengdavo 
gražiais drabužiais, kokių ji 
neįstengdavo nusipirkti. To
kiais , payydo męjnentaįs pas, 
ją ir gimdavo pagunda vogti.

K. A.

Neretai

va
tai 
še- 
su-

sės nelies 
(jos gražių pečių 

Kad bolševikui buvo iš anks- odą), laja oda, kaip pasiŽadė-

fei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritetj.

c‘.—Tamsta, tamsta kitas daly- lingumą moterų, o baltoji mo
kas. Tamsta dirGi, tas tiesa. 
Tamsta dangi labai sąžiningai 
dirbi. Bet sąžiningai nereiškia 
horiai. Tamsta dar neužkrėsta 
baisinguoju darbo mikrobu bū
tino, nepamainomo, nuolatinio 
ir bereikalingo; darbo delei dar
bo, be neapsieinamumo ir nau
dos. Tamsta dar gali to išven
gti. Tamstai bus užtektina dir
bti... dirbti kitam kam, negu 
darbui... Tamstai užtektina pa-Į, ^laip Diburgas užlaikė savo 
sirinkti sau tikslą... Aš žino
jau mergiotės, kurios dirbo, 
kad pasidaryti sau kraitį... Bet, 
dovanok ■ tamsta!
tamstos netraukia... 
!gas taipgi ne...
i' Nustebinta ir 
tamsiai raudona, Ko Mi pašoko 
savo kėdėj.

—Monsieur, aš nesuprantu...
—O! žinoma! — pajuokian

čiai tvirtino Diburgas. —Tams
ta neskaitai manę užtektinai 
kvailu tam, kad nepastebėti į- 
sipiršinėjimo m-r Manningo... 
ir kad tamsta jį atsiuvai... kas 
išėjo labai gerai: todėl, kad 
tamsta buvai labai juna ir, gar
bes žodis! aš bučiau 
ant savęs atsakomybę, 
tasai velnias, taip gerai apėjęs 
visus mano atsargumus, jeigu 
jis visgi butų pasiekęs ~ savo... 
Bet tai visa praėjo, ar netiesė?.. 
Palikime gi Manningus 'ir vy
rus ramybėje, kadangi tamsta 
atsisakai nuo šių ir nuo kitų... 
Aš .tamstai linkiu būti gudres
nei, negu aš buvau ir esu, ir 
rasti, kame tai nebūtų, pateisi
nimą savo buvojimui, tikslas ir 
paskyrimas tamstai sulyg iegų. 
Taip. Ieškok, tamsta.

Ilong-Uaj ir jojo masyvinis 
uostas išėjo iš" ruko. Ko M i per
nešė visą savo domesį ant nau
josios žemės, kame jie turėjo 
apsigyventi. Gal būt, jinai dėl
to negirdėjo paskutinių Dibur- 
go žodžių, kuris, gana logingai, 
baigė savo mintį:

—Tikslas, , paskyrimas, pasL 
tenkinimas moteries? Kame 
tame jinai gali jį rasti, jei 
vaikuose? savo vaikuose?

VII.
Po žiemos atėjo vasara-. Pas

kui vėl buvo žiema. Su vasaros 
atėjimu Ko M i pastebėjo, jog 
jinai per keturis mėnesius ga
lės važiuoti į Prancūziją. *

Tuo laiku jįiai gyveno Ha
nojuje. Diburgas keturis kar
tus važinėjo į Kombodžių, ir ji
nai kartu su juo. Mažoji sekre
tore tapo puikia pagelbininke 
savo patronui ir visai gabia mo
tore. Diburgas jau negalėjo be 
jos 'apsieiti. Jis labai pašonėj o 
per tuos tris metus. Oras buvo 
labai žiaurus. Bet nė patronas, 
nė jo sekretorė nekentėjo nuo 
to t tiek, kad būti priverstais ap
leisti šalį. O Diburgas pasakė, 
kad darbą galima apleistu tiktai 
dėlei sveikatos arba kitos, tiek 
pat svarbios, priežasties.

Jeigu Diburgas pasenėjo, tai 
Ko Mi subrendo. Jinai pasiliko 
tokia pat laiba, kaip buvo. Bet 
bruožai veido pasidarė kietesni, 
ir smakro linijos reiškė energi
ją. Akys tapo gilesnes ir žiurė
jo drąsiau. Plaukai patamsėjo 
po kaska. Ko Mj vis dar tebesi- 
dažė... Kpkia moteris musų die
nų nesidažo?...

Jinai .tepėsi sugabiau, bet per 
pudrą ir tepalus visgi švitėjo 
išbalimas, kuris paprastas daik
tas pas visus kolonistus.

Taip kad Diburgo sekretorė 
padarė Hanojuje furorą. Ir jei
gu jai vieną puikią dieną butų 
įgrįsęs obalsis jos patrono 
“Dirbti delpi darbo”, jai ne
sunku biitų' buvę permainyti 
savo gyvenimo būdą... Kandida
tai butų skaitlingi!... Ko
lonijose daug lengviau išeiti už 
vyro, negu Paryžiuje. 
Todėl, kad kolonijose skaitlin- 
gumas vyrų didesnis uz skait-

teris — retenybė. Kokį gi įs
pūdį turėjo padaryti Ko Mi, 
kuri, nežiūrint į lenktyniavimą, 
naudojosi dideliu 
dargi Bolyje.

Bet... Ko Mi 
atsisakinėjo leisti 

, nors kuo 
iš vyrų. Ir pretendentai greit 
perspėti, atstojo, dauguma — 
neišdrįsę išstoti...

pasisekimu

I kyti”,

užsispyrusiai 
save “užlai- 

teisėčiausiam

Jungtuvės 
Ir Mannin-

pasidarius

jeigu

ki- 
ne

Kode! ?

sekretorę, kuri darėsi jam vis 
geresne pagelbininke, sulyg 
to, kaip jis darėsi vis mažiau 
jaunas, ...Vis mažiau jaunas...

Tai skamba kaip kvailybė. 
Kiekvienas, žino, jog mes sens
tame. Tamstos gydytojas pa
sakys, kad tamsta taip pat se
nas, kaip tamstos arterijos. O 
aš pasakysiu kad tamstai tiek 
metų, kiek pas tamstą energi
jos.

Diburgas bėgyje dešimčių 
metų užlaikė savo jaunystę 
nežiūrint į žilę ir raukšles. Še
šiasdešimts penki, šešiasdešimt 
šeši metai, keturiasdešimts 
metų.— jis buvo vis tas pats. 
Bet šešiasdešimts septintais me
teis ūtėjo najnjiis laikotarpis, 
kuomet veiklumą pakeitė nuo
vargis. Diburgas, žinoma, ne
priėmė nesiginčydamas to paže
minimo, kuris, nors dar nebuvo 
pilnu kritimu, bet buvo panašus 
į jį. Vietoje to, kad pripažin
ti save senu arba senstančiu, 
jisai pats sau nudavinėjo esąs 
ligoniu. Tuo dėkingesnis jisai 
buvo Ko Mi, kuri nudavė, kad 
tikėjo į tą ligą.

(Bus daugiau)

Ar jus žinote, kad /
Dr. K. Grinius yra išrinktas Pre

zidentu Lietuvos Respublikos. Prem
jeru yra paskirtas Šleževičius dėl su
organizavimo ministerių kabineto. Ar 
jus žinote, kad Helmarai yra supa
kuoti į popierines dėžutės, taip kad 
kiekvienas Helmaras butų šviežias 
ir užlaikytų savo 100% gryną Tur
kišką tabaką be sulūžimo ąrba susi- 
lankstymo.
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GULBRANSEN PIANAI
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Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; nęgali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIU 1
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.
llllllllllllitlIMIIIIIIIIIIIh

to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in smaU 
flavored tablets.

J&is®
PSOM
TABLETS

41 yotĮf dnifui, 25c
Tbc Kaigbt Laboratorac*. Chiaago
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Leibuko išrokavimas. Tolerancija Etika — Juka

Raudona Giesme
Todėl negramotnae, 
Kad nemokytas, 
Ausys mar joniškos, 
— Kaklas ilgas, 
Ūsai — nors tušai, 
Pakaušis plikas.

Sarmatos neturiu, 
Logikos nemoku, 
Todėl, kad nemokytas. 
Iš biznio gi išvytas, 
Keikia, keršyti, 
Kad svietas žinotų; 
Ka nemokytas 
Gali daryti.

Aš esu inteligentas, 
“Tavorščių” deputatas 
Ir atsistentas.
Provas vedu, 
“Paviestkas” dalinu, 
Nors nemokytas. 
Ant pirštų skaitau, 
Kokundus vedu 
Pirštą laikydamas 
Per naktį 
Saujoj suėmęs, 
Kad neužmiršus 
Kaip biznis eina, 
Mat, nemokytas.

— Senai giedojęs.

Mįslė
Esu tyras skystimėlis, 
Panašus į .rasą, 
Ir nevieną pamylėjus, 
Padarau net basų.

Neturiu nei rankų, kojų, 
Jokios galimybės...
Bet gi manęs paragavę
Svirsta iš silpnybės...

Aš slepiuosi vis dažniausia 
lekiuko namuose, 
O kas tenai atsilanko, 
Yr mano naguose.

Su man visi pasižįsta.
Alei vienas ponas:
Sekretorius ir viršaitis
Ir patsai klebonas.

Manęs gausit visur drūčiai...
Sakau jums ištiesų
Na, įspėkit gi, vyručiai, 
Kas per tokia esu.'

— Km. J?

Vienas bankininkas laukia 
šeimynos padidėjimo ir klausia 
savo sūnų Leibuką.

— Leiba, ko tu norėtum, kac 
garnys tau atneštų — broliuką 
ar sesutę.

Leibukas rimtai susimąstė ir 
rimtai atsakė:

— Tata, jei garniui vis tiek, 
tai tegul jis atneša arkliuką su 
ratukais.

Kauno viešbuty.

Svečias: Tamsta malonėk 
mane rytoj prikelti šeštą va 
landą ryto.

Tarnas. Klausau, pone, tik 
prašau man paskambinti, ka: 
reikės kelti.

Kodėl mėsos nevalgo.

Kašte: — Jonai, kodėl tu mo- 
sos nevalgai?

Jonas: — Tai, Kaštui, ir aš 
pats nežinau dėl ko?... Ar liga 
man pristojo, ar kas... Nėr dar 
pusės valandos, kaip aš kad 
šveičiau, tai šveičiau, o dabąr 
išviso nenoriu.

Kas mane ves

Žemaitiška “Polkialė”

T ra-ta-ta-ta! T ra-ta-ta-ta!
Nauji bata, nauji bata. 
Seni' pada, seni pada — 
Šokti mada, šokti mada!
Nusimovęs kepurėlę, 
Apkabinęs mergužėlę,
Suk aplinkui, suk polkelę — 
Nesigailėk patkavėlių.
Tra-ta-ta-ta.’ Tra-ta- ta-ta!
Seni bata, nauji pada.
Šlapi kakta, šlapi kakta, 
Polka mušta, polka plakta!
Ulia-ulia, ulia-lia-lia!
Susipynę už rankelių, 
Sudarykime iatelį, 
Meskim aukštyn nosinė!j.
Ulia-ulia, ulia-lia-lia!
Šokt nemoku — tripti valia! 
Dar supinkim lenciūgėlį! 
Dar po vieną bernužėil.

Dabar pora už poros, 
Kam neteko — už tvoros!
Ulia-ulia, ulia-ulia-lia!
Tai žemaitiška polkelia!

Kas mane ves, 
Viso gero ras: 
Ras šimtelį dolerukų I 
Ir galvijų porą štukų. 
Ras žirgelį išvalytą, 
Gražų, puikiai pakinkytą. 
Taip pat skrynią storą aukštą 
Dar bliudelį, medžio šaukštą. 
Turės pačią riebią, storą 
Gerai tinkančią j porą. 
Ir visokios daug pasogos, 
Rodos, sąlygos neblogos t 
Tad jus, bernai, tik man’ veskit, 
Visas -kitas panas meskit.
Su man’ gera daug patirsit, 
Tol gyvensit, kol numirsit. 
Taip pat busite turtingi 
Ir ant visados laimingi. 
Nes kas mane ves
Viso gero ras. -<=- Km. Jonas.

i ______________ . • • <
* j

Dovanotas laikrodis.

— Kaip eina laikrodis, kurį 
gavai dovanų.

— O, kaip automobilis, jis da
ro valandą per 40 minučių.

Kiekvienam savas rupi.

— Neužilgo automobiliai Lie
tuvoje arklius pakeis.*

— O dešras iš jų ar galima 
bus gaminti? — atsiliepė mėsi
ninkas.

Balsų dirbtuvė

Rakalių choro aštuntas teno
ras, brolis padauža, tikras lietu
vis ir patsai gabus ir gerbiamas 
minėto choro organizatorius ir 
tt. padarė stebėtiną išradimą, 
kurį tu r būt jisai pats jau ir už
patentavo.

Ir dabar visam svietui galime 
pranešta kame dalykas, štai 
kame. Musų visų mylimas te
noras išrado, jogei galima kiek
vienam žmogui įdėti balsas — 
tokis, kokio jisai nori. Kitaip 
sakant, dabar nereikės mokintis 
dainuoti: įsidėk balsą ir drau
gas jau dainininkas. Mūsiškis 
išradėjas visą savo sekretą ati
davė Rakalių chorui, kuris jau 
įsteigė balsų įdėjimo dirbtuvę, 
štai čionais paskelbimas (mie
las Padaužų redaktoriau, susi
mildamas patalpink dykai):

šiuomi paskelbiame, praneša* 
me ir sykiu duodame žinoti vi
sam svietui, kad:

Rakalių choras įsteigė balsų 
dirbimą ir įdėjimo šapą, kurią 
veda tie patys broliai Padaužos, 
kurie turėjo tokio gero pasise
kimo su savo politinėmis pilč- 
mis. •

Dūda — muzikantas.

Polka — kokietė
Pusk, pusk
Nors uždusk

Dūda — muzikantas.
Aš berniokas
Ne ant juoko

Tikras miesto frantas
Tu mergyte,
Duok rankytę,

Triptelėk kojyte, 
Tai į šalį, tai pro šalį

Žybtelėk akyte. 
Apsisuk ir išspruk, 
Bėk toliau prie kito. 
Taip vadžiokis tu už nosies

Iki paties ryto.
Pusk, pusk
Nors uždusk

Dūda su klarniete.
Juokus krėsk,
Bet neliesk,

Tai polka — kokietė!
— Dūdelė.

Kodėl jis juodas.

— Kodėl, sveikas, toks juodas 
esi ? r

Mano tėvas kaminkrėtys 
buvo!

Nepastovios vietos.
__________ x

— Turiu d(i švogeriu, tačiau 
abudu užima labai nepastovias 
vietas.

— Būtent?
— Vienas yra šoferis...
— O kitas?
— Ministeris!

Turime gatavų basso, tenoro, 
suprano, alto ir daugybę kitokių 
balsų labai prieinama kaiila. 
Kiekvienas gali pasirinkti kokį 
nori balsą. Užsimokėsi, musų 
mechanikas įdės balsą ir už pen
kių minučių tamista jau dainuo
ji kai įgudęs dainininkas if dar 
geriaus. Nereikia po Italiją ba
stytis ir pinigus bereikalingai 
mėtyti. Moterims ir merginoms 
įdedame balsus truputį pigiaus. 
C chorams duodame atatinkamą 
komisą.

Už paku tą.

Girtuoklio daina
Kinku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
O man šventė karčiamoj, 
Vakar, šiandie ir rytoj. f 
Kįnku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
O aš miegu patvory, 
Čia man niekas nerupi. 
Kinku-linku, kinku-linku, 
Pilni laukai darbininkų, 
AŠ sau giedu, kaip gaidys, 
O kas mane pabaidys!

Raukt#. Iš kur taip, Vincai, 
pardroži ?

Vincas. Buvau išpažinties.
Raulas. Oje, žmogau! Negi 

tu už pakutą tokį didelį ir sun
kų šmotą alksnio tempi? Juk 
tu alksnio neturi, tai gal kieno 
užvogei ?!

Vincas. Aš... nevogiau, tik... 
paeli kaimyno trobos radęs pa
ėmiau. Susimildamas, Raulai, 
niekam nesakyk!

Kur gera gyventi.

— Kur tėtė buvo, ten labai 
sunku gyventi — ten pusę mėty 
trunka ištisa naktis.

— Na, tai ten ląbai gera gy
venti — vieną kartą per pusę 
metų tereikia praustis.

žodžiu sakant, vyrai ir mote
rys, nesnauskite. Galite -visi 
būti dainininkaį ir dailininkės. 
Musų balsai gvarantuojami gan 
ilgam laikui, o sugedusius per 
šešis mėnesius dykai taisome.

Gerbiamų chorų vežėjų, var
gonininkų ir šiąip, pavienių am
bicingų dainininkų 'prašonje or
derius siųsti Rakalių choro diri
gentui Padaužų sostinės adresu.

Dar biskutis. Balsų įdėjimo 
įstaiga neužsiima politika. Ot 
jums dar parankiausi balsus 
įdedame bedieviams, sudie- 
viams, tavorščiams, tamistoms, 
draugams, vyrams, moterims ir 
vaikam^.
I n

Gerbiamų chorvedžių prašo
me nenusiminti: klausykite vy
rai, kokių plynių jums vargintis 
repeticijomis ir kitais galais. 
Užsisakykite balsą tiek kiek 
jums reikia, pasikvieskite musų 
mechaniką, kuris jūsų choristus 
aprūpins reikiamais balsais — 
ot paskui kad jūsų chorąs dai
nuos, tai dainuos.

— Padaužų vedama balsų 
dirbimo ir įdėjimo dirbtuve.

Prasidėjo — pašibaigė. Dide
lis kermošius. Už Šidlavos ap- 
puskus didesnis. Visokių lockv 
nuo papos su benzinu. Bedie
viai liko, nuskriausti iš priežas
ties nutolimo nuo bažnyčios. 
Chicagos lietuviai katalikai 
džiaugiasi pinigus išleidę “zupel- 
niems atpuskams”. Vieni pa
daužos žino, ką butų buvę gali
ma įsigyti Lietuvoj už tuos pi
nigus, kuriuos išleido Eukakon- 
gese. Padaužų švietimo koml- 

nuliudęs iš tos prie
žasties. Susikrimtimui galo nesi
mato. Reformos ir tik reformos 
reikalingos senąją gadynę ap
šviesti. -r- P. Pa.

Ką griebsi, ką negriebsi, o už 
cibulio visada.

Pažiurėjau į dangų, tai buvo 
gfegužio mėnuo. Visas dangus 
rodėsi cibuliais išsodintas. To
kiu metu, kur cibulį nepasodin
tum, — augs, kaip ant mielių.

Vyrai suprato mano teisingus

ir naudingus žygius ir jie suti
ko cibulius sodyt, bet moterys! 
f- “Eik tu, kvaily, po velniais 
su savo cibuliais”! — pasakė. 
Mat, jos už nikelį nusiperka, sa
ko, tai gali čiulpt kiek nori. Jos 
ir sugriovė cibulių bendrovę.

— Cibulių prezidentas.

Pa- sąrąs labai

Labai įvairus lietuvių būre
lis užvedė diskusijas apie kul- 
turą, civilizaciją, bet daugiau
sia apie tolerancija. O toji to
lerancija iškilo štai iš ko. Vie
nas inteligentas, idiotais kitus 
išvadinęs, nė iš ,šio, nė iš to 
pradeda pamokslą sakyti apie 
toleranciją. •,

Padaužų detektyvas tonais 
atsibaldė. It ot štai jums pre- 
lekcija apie toleranciją, o tole
rancija lietuviškai vadinasi
kauta. Toleruoti reiškia "pakęs
ti kito žmogaus nuomonę. Tai 
padaužų tolerancija.

Tame būrely kalbėta apie ka
talikų ir aplamai klerikalų to
leranciją. Klerikalų toleranci
ja yra šitokia: mes tau ant 
sprando josime, <> tu buk kant- 
rus, atmink, kad mes svečiai, 
žmonės katalikai; buk kant
rus: mes surinksime vaikus ir 
bobas, užkimšime jais ir jomis 
jūsų gatves, o jus aplaistykite 
tas gatves vandeniu, atneškite 
mums gėlių, pabučiuokite mu
sų kardinolams į ištisus, tai bu
site tolerancijos pilni.

Dar toliaus. Meksikoje baž
nyčios valdė didesnę dalį visos 
šalies turtų. Diduma gyvento
jų bažnyčiai dirbo ir vergavo. 
Tai tikra tolerancija; atiduoki
te dešimtinę bažnyčiai, o pro
tą kunigams, tai busite tole
rancijos pilni vyrai. Klerika
lams reikia visokių klioštortų ir 
klebonijų, reikia mečginų jau
nų, bobelių senų, vaikų, vyrų ir 
senių; jiems reikia vyskupų, 
arcivyskupų, angelų, archange
lų tronų, Serapinų, cherubinų 
ir kitokių tinksų. Atiduokite ką 
turite, tai busite toleringi.

Romos popiežius atsiųs jums 
kada nors savo armiją, uždės 
jums pančius ir retežius, bet 
bukite toleringi — nesipriešin
kite. OL tai tikra katalikiška 
tolerancija.
C '

Tai šitokį musų klerikalų to
lerancija, ir deT Šitokios tole
rancijos anas žmonių būrelis 
ilgas diskusijas vedė. Kai kle
rikalų tolerancija paaiškėjo, 
tai visi išsiskirstė.

. Kartusis.

I

Reikia kunigo ir seselės
—— ■ ■ II M

Kunigas profesorius Eukti pa
skaitoje šit kaip gąsakė: “...kad 
kiekviena lietuviška mokykla, 
kas metai duotų bent po vieną 
kandidalą į kunigus ir po vieną 
mergaitę, norinčia pasišvęsti 
Dievui tarnauti vienuolyne — į 
seseris...” (žiur. “Draugą” bir
želio 28).

Ką jus pasakysite? Ot čėsai, 
ot gadynė! Kunigai nesilaiko 
Kristaus Evangelijos, kuri taip 
sako: “medis, neišduodąs vai
siaus, turi būti Iškirstas ir su
degintas...” Rodos aiškus saki
nys ir šventas.

Padaužos tiki į subankrutiji- 
mą šių dienų katalikybės. Pra
šo visų tikėti daugiau evangeli
jai, o ką liepia šių dienų kunigė
liai, nebeklausyti. Meldžiasi pa
daužos'Kristaus žodžiais: “at
leisk jiems Viešpatie, nes’nežino 
ką daro...” padekite ir jus mels
tis. Anais čėsais užtekdavo 
berniuko kunigui, o dabar reik 
ir... seselės... x — X. P.

• . . K

Cibulių bendrovės 
reikalai

Cibuliai pabrangs.
Kiek aš pridirbau dėl, žmonių 

gerovės! Kiek priprakaitavau, 
kad siiorganizavus Cibulių ben
drovę. Visi tarsi Kurtiniai ii 
necivilizuoti. Juk vjsiems reik 
cibulių, nes be jų nė mano, nė 
kurio kito pati negali apsieiti.

FEDERAL
Cleanerl

lar f64 Modcl Now
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Dar Keletas Liko Tomis Kainomis .
Atsilankykit tuojau arba pašaukit Randolph 1280, Local 165 arba 166

TJ’commonveaith'EdisonOJdlectricshopu
3935 W. Madlson St. 
4562 Broadway
Uždaryta 1 vai. po pietų subatomis 
laike liepos ir rugpiučio mėnesių 
Dėl visų pirkėjų dalinais išmokė
jimais .yra biskj dadedama už pri
statymų.

72 West Adams Street
2950 E. 92nd St. 852 
2618 Milwaukee Avė.

W. 63rd St.
11116 S. Michigan Av.

Pagerinti kalbami krutanti 
paveikslai

Pirmu sykiu Chicagoje. Ramaty- 
kit ir išgirskit juos dykai musų 
Vidurmiesčio krautuvėj. Perstaty
mai nuolatiniai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. 1x)u1h Avė.

CIHCAGO, ILL.

jv nr '■■ ;WtflĮ

1906-1926
20 Metu Sukaktuviu

The North Western Trust & Savings Bank apvaikš- 
čioja savo 20 metų sukhktuves. Per tuos 20 metų šis 
bankas augo labai smarkiai ir šiandien ji yra

DIDŽIAUSIA BANKA UŽ VIDURMIESČIO
Pasinaudojant šia proga yra surengtas

Didelis Apvaikščiojimas '
Laike kurio nauji depozitoriai galės naudotis lygio
mis teisėmis. Smulkmenos musų plano yra išaiškin
tos knygutėj kurią galima gauti banke. Jus nusiste- 
bėsit kaip yra banka puikiai išpuošta.
AR JUS ESATE DEPOZITORIUMI AR NE, tikrai 
atsilankykit prieš Liepos 15.

Bankas yra atdaras Utaminke ir Subatoj 
iki 8 vai. vakaro

Paskutinė diena Liepos 15

NORTH
Milwaukee Avė., Cor. Division Street

JOHN F. SMULSKI, President

Resursų virš $21,000,000.00
■ ■ ■ r
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Didelis Išpardavimas
Augs tos Ryšies

LEDAUNIUM
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Kiekviena ledaunė yra geriausio . padarymo — dai
lios — tvirtos ir sanitariškos. — Didelis pasirinki
mas, madų, dydžių ir baigimų.
$15 ledaunės su 2 durim, po
$24 ledaunės
$30 ledaunės
$38 ledaunės su 3 durim, dar didespės .... $27.50 
Parduodame ant lengvų išmokėjimų.

Matykite minėtus bargenus šiandieną, 
progą sučėdyti.

SU

su
3 durim, dabar ...
3. durim, didesnės

S9.65
SI 7.50 
S22.50

nes turite
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4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošis, Vedėjas

♦M 
M 
M 
M 
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O.ui'EftS
Murinę < x>., DjiL K. S., 9 Ii. Ohio S«., < Ingo

Švarios, šviesios. Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtai. 
Murinę yra ilvnlantia. Numinki 

tiiuintin, atft,ir/iuanliM ii 
nekenkiant 

.fntn.H patilo* ji.sAi
Knytutė “E*r Care” arba “I ye
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NAUJIENOS, Chicago, III

Nepriklausomybės šventė

Patarimas Draugyst

*+ ' •

•O
■

Ar myli savo gimines, sa 
ve draugus Lietuvoje?

I
fco

4!4% ir sukakus 
Visa tai prisiunčiama če-

Akiniu Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

mintis ir ro 
veiklumui tiV.rąjį 

tuoj užsakykite jiems 
Jie jums bus eti

nes jus ’ jiem*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SU Chicago

.. , : ■ •< • ■

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos 
metams 
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rų savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mų artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė iiptų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumąnymą, turės iš 
jo didelę naudų sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo bankų išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai.* Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų.

PILNAI UŽTIKRINTAS

Todėl jei jus mylite savo g’- 
mines, savo draugus Lietuvoje 
j r norite, kad jie semtųsi svei- 
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visąiS/einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytoj 
do gyvenimo 
kelių 
“Naujienas^, 
džiai dėkingi 
įteiksite kultūrinę dovaną ii 
sykiu dvasinį pasigerėjimą 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusėi metų $4. trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletu tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko į Lietuvos Koperacijos Bankų.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtų ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas^gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonominės, ar politinės. Kopera- 
ęijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems bųnkams kitose 
šalyse. y*

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo- 
' PINIGŲ SAUGUMAS

1*7*70 liepos 41 Kongre-
sas priėmė Nepriklausomybes 
Pareiškimų ir 13 kolonijų pasi- 
liuosavo. nuo Anglijos valdžios, 
ir nuo to laiko buvo liuosos ir 
nepriklausomos valdžios. Lie
pos 4 d. tad yra Amerikos tautos 
gimimo diena, ir visi Amerikos 
Valstybiniai raštai yra užrekor- 
duoti nuo liepos 4. d., 177G m. 
Suvienytų Valstybių preziden
tas, pasirašydamas ant kokio 
nors valstybinio rašto, rašo “pa
sirašyta 1926 metais po Kris
taus, ir 150 metais po Nepri
klausomybės. 1776 metais keli 
delegatai į Kontinentalinį Kon
gresą, kuris susirinko Phila- 
delphijoj, buvo valstybių, kurias 
jie reprezentavo, buvo instruk
tuoti, kad jie balsuotų už forma- 
lį nepriklausomybės pareiški
mą. Massachusetts, New Hamp- 
shire ir South Carolina jau bu-l 
vo priminu įsteigę nepriklauso-Į 
mas kolonines valdžia*. 17761 
metais gegužės 15 d. Kongresas I 
priėmė rezoliucija, patardamas] 
kitoms kolonijoms taip-pat da-| 
ryti, ir tokiuo budu tapo pra-| 
kirstas kelias pragarsėjusiai re-1 
zoliucijai, kuria suformulavo] 
Richard Henry Lee iš Virgini-|

[šių prabočių, ir tas tai principas, 
kuris prigelbėjo^ Jungtinėms 
Valstybėms sutraukti milijonus 
žmonių i.A visų Europos At»lių iv 
paversti juos j gerus ameriko
nus. , .

čia visi, kurie bčgo nuo poli
tinės ar socialės priespaudos, 
nuo nudėvėtų įstaigų ir nebuvi
mo atsakančių progų, rado tik
rų tėvyškę, kuri jiems davė ūž
telimai lauko jų tolentų vysty
mui, ir dažnai apdovanodavo 
juos už jų darbų ir triūsą, ša
liai kas kart didėjant gyvento
jais pasidarė imigrantams sun
kiau siekti savo tikslo, bet gali
ma sakyti, kad milijonams iš jų 
pasisekė pasiekti tokias vietas 
Amerikos gyvenimo, kurios bu
vo visai neprieinamos jų gimti
nėj šaly. Dėlto Jungtinės Val
stybės neturi tokių pasišventu
sių piliečių kaip svetimžemiai, 
ir dėlto Europos rašytojai daž
nai stebisi tuo faktu, kad ame
rikonai, nors maišyta rasė, vie
nok geriau sugyvena, negu ko
kia kita tauta. (FL1S.).

“Kad šios Jungtines Kolonijos 
yra, ir teisėtai turi būti liuosos 
ir nepriklausomos valstybės; 
kad jos yra pal mosuotos nuo iš
tikimybės Britanijos Sostui, k 
kad visi politiniai ryšiai tarp jų 
ir Didžiosios Britanijos Valsty
bės yra, ir turi būti visiškai pa 
naikinami:

“Kad nuo šio laiko pridera im
ti pasekmingiausius žingsnius 
darant ryšius su svetimoms ša
lims :

“Kad konferencijos planas i 
butų surengtas ir perduotas vi
soms kolonijoms jų apsvarsty 
mui ir patvirtinimui.”

Birželio 10 <1. Thomas Jeffer- 
son, Benjamin Krankliu, John 
Adams, Roger Sherman ir Ro- 
bert Livingston buvo išrinkti n 
komitetą, suformuoti nepriklau
somybės pareiškimą. Šis komi-l 
tetas pridavė pirmą savo rapor
tą birželio 28 d. 1776 metais lie-'l 
pos 4 (i., buvo priimta visų dele
gatų-nuo 12 kolonijų, New Yor-] 
kas vėliau pradėjo savo balsavo Į 
mo liepos 9 d. ]

Sunku suprasti šiandien kiek] 
drąsos buvo reikalaujama imti | 
tokį svarbų žingsnį, šalis tuo-j 
met buvo maža ir silpna te t tire 
jo tik tris milijonus gyventojų,] 
ir šie tris milijonai turėjo ko ] 
voti su galinga šalimi. Apart ] 
to, didesnė dalis tų gyventojų] 
paėjo iš Anglijos, ir nevienam iš] 
jų reikėjo kovoti sunkiai su sa 
vim, kad pertraukus ryšius su] 
gimtine šalim ir stoti kovon] 
prieš ją. Daugiausiai drąsos] 
reikėjo tiems, kurie pasirašė po] 
nepriklausomybės pareiškimu, ] 
nes Anglija juos skaitė kaipo] 
maištininkais, kurie butų užmu-[ 
šti, jei sugauti.✓ I

Besidžiaugiant Amerikos tau-Į 
tos gimtine dauguma pamiršta,] 
kad Nepriklausomybės Pareiški-] 
mas yra ne vien tik tautinės] 
svarbos dokumentas, bet prok-1 
lamacija, kuri turėjo daug įtek-] 
mes viso pasaulio vystime. Nuo] 
dienos jos priėmimo atsiliuosuo 
ta nuo visokių privilegijų, kara-1 
liškumo ir aristokratijos. Visur] 
sutvirtino sielas visus tų žmo-| 
nių, kurie kovojo už liuosybę, | 
ir visur žmonės, kurie mokėjo] 
skaityti, išmoko naujus parekš-L 
tus pagrindus, kaip: 6Mes lai|l 
kome šias teisybes, aiškiai ma-| 
tomas, kad visi žmonės sutverti] 
lygus, kad jie įkvėpti jų šutvei-]I 
tojo su nekurtoms, neužleidžia-11 
momis teisėmis; kad“tarp įų yra| 
gyvybė, liuosybė, ir laimes ieš-1| 
kojimas, kad desiekus šių teisių;|| 
valdžios yra tarp žmonių stel- | 
giamos, ir kurios gauna galybę | 
nuo valdomų žmonių.”

Tie sakiniai turi neatskiesto I 
amerikonizmo. Jie reiškia mir-|| 
t| karališkumui, privilegijuotai] 
valdžiai, privilegijoms įgytoms j 
iš priežastiems paėjimo ir gar-|(

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
1 įkyliai seka žinias iš Amerikos; 
įimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems, nors ke- 
'is “Naujienų” pavienius nu
merius' prisiųstų. Tur būt* nė 
/ienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo- 
atinių maldavimų laikraščio, 
<iek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
/ra populiarus laikraštis ne 
/ien Amerikos lietuviuose, bet 
r Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
'monės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotes, ko negali ras- 
:i kitose ‘Amerikos lietuvių 
aikraščiuose. “Naujienos” eida- 
nos kasdien, turėdamos gerės 
nūs bendradarbius, ne^u kili 
aikraščiai, talpina žinias ny 
/ien iš Amerikos* lietuvių gyve 
limo, bet - ir iš viso pasaulio 
lalių, taipgi rimtus, pamoks
iančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu- 
neryje. “Naujienų” spauda aiš- 
;i, rašto kalba suprantama Lie- 
uvos žmonėms. “Naujienų” 
eikiamosios žinios visuomet 
eisingos, nėra gaubiamos n$ 
uirtijine, ne tikybine skraiste. 
Naujienos” yra visuomenės 
aikrastis ir jos tai visuomenei 
.eisingai ir nuoširdžiai taniau-

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai * 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampąs 18-tos Gatvės 
Telefonai Canal 0523

Ant trečio augšto viri flatto ap- 
tlekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.
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BOTOS KOPERACIJOS RANKAS 
KAUNAS, LIETUVA .

Visais, reikalais ir su indėliais kreipkįtės j Koperacijos Banko įgaliotini Amerikoje, .

NAUJIENŲ BENDROVE
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Susekta didelės sukty

bės pereituose bal- ! 
savimuose

Balsai visai nebuvo skaityti, 
lx‘t užrašyta kiekvienam kan
didatui tiek balsų, kiek bosai 
norėjo. — Perskaitymas bal.’ 
sų parodė visai kitus kandi-i 
datus išrinktus.

Pavieto teisėjas Jarecki, ku
rio priežiūroj yra balsavimai,! 
nesenai įsakė perskaityti repub- 
likonų baisus paduotus nomina
cijos balsavimuose pereitą pa
vasarį. Ir vos dar tik pradėtas 
išnaujo skaityti balsus, kaip stk 
sekta milžiniškų suktybių.

Štai iš 2,270 precinktų per-|
skaičius balsus tik 32 precink- 
tuose jau pasirodė, kad visai 
kitas kandidatas laimėjo nomi
naciją, negu paskaitytas laimė
jusiu. Būtent nominacijų lai
mėjo miesto teisėjas Wm. L. 
Morgan, kuomet gi politikieriai 
nominaciją klastingai pavedė 
Crowe-Barrett šalininkui. Dar 
tik pradžia, o jau tokios milži
niškos suktybės susektos. Tas 
perskaitymas balsų parodė, kad 
ti k 32 produktuose, 20 varde, 
nuo vieno kandidato pavogta 
2,193 balsai.

Dar vienas linkimų teisėjas 
pripažino, kad jis, politikierių 
įsakytas, suklastavo nominaci
jų pasekmes savo precinkte, pa
skirdamas kiekvienam kandida
tui tiek balsų, kiek politikieriai 
norėjo, o ne kiek ištikrųjų bal
sų buvo paduota.

Susekus tokias dideles sukty
bes, paimta daug daugiau dar
bininkų ir išnaujo skaitymas 
balsų bus žymiai paskubintas, 
kad pabaigus skaitymą kol ei
na grand jĮury tyrinėjimai pe
reitų balsavimų suktybių.

Smulkios Žinios

J Chičago atvyko pagarsėju
si New Yorke savo maudyne 
vyne, Joyce Hawley — lietuvai
tė Teresa Daugeliutė. Ji atvyko 
aplankyti savo tėvus, kurie gy
vena Brihgton Parke. Pasak 
laikraščių, ji sakanti, kad jai 
nusibodęs jos pagarsėjimas ir 
ji norinti pas tėvus pasilsėti. 
Pasak jos, daugelis mergaičių 
maudosi vyne, bet tik ji viena 
taip pagarsėjusi, kas jai esą ne
labai patinka.

Prohibicijos agentai nusi
skundžia, kad pastaruoju laiku 
priviso labai daug moterų but- 
legerių ir inunšaftio pardavinė
tojų. Paprastai esą teismai la
bai švelniai atsineša prie mote
rų ir paskiria joms tik mažas 
pabaudas ar teisia kalėjimai! 
tik trumpam laikui. Todėl net ir 
vyrai pradėję dangstytis mo
terimis. Esą moterys parduoda 
munšainą, o vyrai tik žiūrį ir 
pinigus priėminėją; o kadangi 
patys vyrai munšaino nepar
duoda, tai jų ir neareštuojama. 
Tečiaus esą ateity ir su moteri
mis busią elgiamasi daug griež
čiau.

KOMAN DUOTOJAS LAIVO CITY OF HOLLAND 
šiandie jau plaukia 7500 sykį

[Pacific and Atlantic Photo]

Kapitonas C. McCauley, komanduotojas laivo City of 
Holland, Goodrich Linijos, šiandien plaukia 7500 sykį. Jis 
pradėjo savo darbą kaipo jūreivis j Glasgow, Scotland; 
1884 metais. 1

Jau atėjo karščiai. Bet jie 
neilgai tęsis—šiandie busią jau 
daug vėsiau, ypač į vakarą.

Ole Johnson gal už kelių sa
vaičių butų apakęs. Jis buvo 
maliorius ir maleva užnuodijo 
savo akis. Nenorėdamas likti 
akiu jis nusitroškino gasu savo 
namuose 1657 N. California 
Avė.

lietuvių Rateliuose.
Bridgeport

Bolševikai pradeda naują šmei
žimų kampaniją prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą. Bet tapo 
atmušti SLA. 36 kuopoj.

Bolševikai, pralaimėję praė
jusiame SLA. seime, kaip matyt, 
vis dar nenustygsta ir vis dar 
tebetęsia savo žmeižimų kampa
niją prieš SLA. Pildomąją Ta
rybą.

Kampaniją prieš SLA. bolše
vikai pradėjo prieš kelis metus. 
Išpradžių jie paskelbė SLA. bur
žuazine organizacija ir ragino 
visus savo sekėjus eiti iš SLA. 
lauk. Daugelis paklausė bolše
vikų ir dabar gailisi, nes neku
riu, delei senatvės, nebegali dau
giau gryžti. Paskui gi pamatė, 
kad tuo jie nieko neatsieks, nes 
SLA. sugriauti vistiek nepas?- 
seks. Tada jie pradėjo griežtai 
priešingą taktiką: ėmė raginti 
visus savo sekėjus vėl gryšti į 
SLA. ir tada stengtis tą didžiau
sią lietuvių organizaciją užka
riauti “gręžiniu iš vidaus”. Su- 
gryžę i kuopas, bolševikai sten
gėsi įsigauti į kuopų valdybas ir 
abelnai didinti savo įtaką ir ro
dytis labai darbščiais SLA. “la
bui”. Kartu jie stengėsi įsigau
ti į SLA. Pildomąją Tarybą ir 
užkarikuti seimus.' Bet ir tai 
jiems nepasisekė. Tad po Wil- 
kes Barre, Pa., seimo jie sutarė 
pradėti kuodidžiausią šmeižimų 
kampaniją prieš SLA. Pildomą
ją Tarybą, tuo tikėdamies su

medžioti sau daugiau sekėjų. Ii 
tą šlykščią šmeižimų kampaniją 
jie varė per pastaruosius dvejus 
metus. Bet vistiek jie pralai-i 
mėjo Pildomosios Tarybos rin
kimuose, pralaimėjo ir pačiame 
seime. Reiškia, šmeižimai nė 
kiek nepagelbėjo bolševikams, 
nors tie'šmeižimai kartais buvo 
tiek šlykštus, kad kelis šmeižia 
kus prisiėjo visai pašalinti iš 
SLA.

Tečiaus ir in-alaimėję, bolševi
kai savo šmeižimų kampanijos 
nestabdo, bet kaip išrodo, sten
giasi dar labiau ją išplėsti. Tą 
aiškiai parode paskiausias SLA. 
36 kp. susirinkimas, įvykęs pe
reitą trečiadienį, Liet. Auditori
joj. Tik čia bolševikams šį sy 
kį nepasisekė ir jų puolimas ant 
SLA. Pildomosios Tarybos ta
po atmuštas.

Sugryžę iš seimo penki bolše
vikiški delegatai, prieš kuriuos, 
seimui susirenkant buvo paduo
tas skundas, kad jie yra neteisė
tai išrinkti, davė savo raportą. 
Dalis raporto, kurią keturi jų iš
davė raštu, buvo dar šiek tiek 
pakenčiama, bet taip nepilna, 
kad net nepažymėjo naujosios 
SLA. valdybos, bet paskui kiek
vienas delegatas pradėjo duoti 
savo paaiškinimus, kuriuose 
vien tik stengtasi šmeižti SLA. 
Pildomąją Tarybą ir visus sei
mo delegatus, kurie nėjo išvien 
su bolševikais. Tos pastabos, 
ir “papildymai” buvo vietomis 
tiek šlykštus, kad net patys bol
ševikai nedryso siūlyti tokį “ra
portą* priimti ir patys noriai 
sutiko, kad butų priimta tik 
raštika raporto dalis, o delega
tų pasakojimai žodžiu butų įk
niesti.

Priėmus raportą, pašoka vie
nas bolševikėlis ir skaito kokią 
tai rezoliuciją — “papeikimą 
SLA. Pildomąjai Tarybai” neva 
už tai, kam ji be balso išlaikiu
si 36 kp. delegatus dvi dienas. 
Ta rezoliucija, arba, kaip pir
mininkas pataisė, “raštiškas įne
šimas”, buvo iškalno bolševikų 
paruošta. Apie tą rezoliuciją, 
kaip matyt, jau iškalno žino

jo pirmininkas ir net apėjo die
notvarkę, kad tik paskubinus 
įnešimą tos rezoliucijos. (Kad 
pirmininkas iškalno žinojo apie 
tą rezoliuciją ir pats gelbėjo 
jos pasiūlymui rodo tai, kad 
vos tik spėjus priimti delegatų 
raportą jis tuojaus paskelbė, 
kad “sekamas dienotvarkės 
punktas bus ‘nauji reikalai’ ” 
ir nors tuo laiku iškilo keletas 
rankų, jis skubiai pasirinko 
kampe sėdėjusį bolševiką su ta 
rezoliucija. Kada rezoliucija ta
po atmesta, tai tik tada pir
mininkas užmiršo apie, “naujus 
reikalus” ir mgryžo prie “ne
pabaigtų reikalų”, kurie turėjo 
sekti raportus. Taigi pirminin
kas besirūpindamas, kad kuo- 
skubiausia butų įnešta ta rezo
liucija, “pamiršo” net ir die
notvarkę) i į' , /

Ta rezoliucija parodė vien 
tik bolševikų norą kąsti ir 
šmeižti laidomąją Tarybą, ne
žiūrint už ką ir kokiais budais, 
— bile šmeižti. Ir tame savo 
nore šmeižti Pild. Tarybą jie 
daeina iki paikumo. Taip buvo 
ir šiame dalyke. Jie siūlo “pa
peikimą Pildomąja! Tarybai” 
už neleidimą per dvi dienas bal
suoti 36 kp. delegatams, kuo
met su tuo dalyku Pild. Taryba 
nieko bendra neturi. Keista, 
kad ir net bolševikiškieji dele
gatai nesuprato ar nenorėjo 
suprasti (o gal ir tyčiomis taip 
darė) seimo procedūros ir tą 
kvailą bolševikišką rezoliuciją 
rėmė? Ant 36 kp. delegatų bu
vo paduotas skundas." Visi to
kie skundai buvo atiduoti man
datų komisijai, kuri kiekvieną 
skundą apsvarstė ir išnešė sa
vo rekomendacijas seimui. Vie
ni tų "skundų /pripažinti pama-, 
tuntais ir delegatus atmesta, o 
kitus nepamatuotais ir delega
tus priimta. Bet iki seimas ne- 
išrišė tokių delegatų, prieš ku
riuos* buvo paduoti skundai, 
klausimo, tol tokie delegatai, 
suprantama, negalėjo skaitytis 
tikrais seimo nariais ir daly
vauti balsavime. Skundų buvo 
tiek daug, kad juos išspręsti 
ėmė dvi dienas. Gal butų ir 
greičiau užbaigę su skundais, 
jei bolševikai nebūtų kėlę triuk
šmo. Bet dabar dėl kiekvieno 
skundo, kuris palietė jų kurį 
delegatų, nors ir buvo aiškiau
siai, kad tas ar tie delegatai 
yra neteisėti, jie kėlė didžiausį 
triukšmą ir neprileisdavo prie 
balsavimo. Taigi dėl pačių bol
ševikų kaltės ’ seimas negalėjo 
susitvarkyti per dvi dienas ir 
36 kp. bolševikams todėl nete
ko balsuoti. Mandatų komisija 
skundą prieš juos atmetė tik 
todėl, kad skundas buvo per- 
vėlai paduotas ir jau nebuvo 
galima susirašyti su kuopa, kad 
gavus platesnių paaiškinimų 
kaip iš ivienos, taip ir iš kitos 
puses'; delei to mandatų koihi- 
sija ir rekomendavo priimti 36 
kuopos delegatus, o ne dėlto, 
kad skundas buvo nepamatuo
tas, kaip tvirtina bolševikai. 
Taigi jei ką galima kaltinti už 
nedavimą per dvi dienas 36 kp. 
delegatams sprendžiamo balso, 
tai tik pačius bolševikus, kurie 
nuolatiniu triukšmo kėlimu 
trukdė seimo eigai, o gal ir 
mandatų komisiją, bet jau jo
kiu budu ne Pild. Tarybą, ku
ri įsu delegatų teisėtumo pripa
žinimu nieko bendra neturi.

Šitaip be kokios priežasties 
ir mažiausio reikalo bolševikams 
bandant apšmeižti Pild. Tary

bą, sujudo visi rimtesni nariai. 
Jei kuris dar kartais ir pritar
davo bolševikams, tai dabar ir 
tas nusigryžo nuo jų. P. Gri
gaitis pareikalauja, kad balsa-v 
vimas butų atliktas varde įšau
kiu, taip kad butų aiškiai už
rašyta kas už ką balsuoja, kad 
butų aiškiai matyti, kas yra 
tie šmeižikai ir kad ir visai ne
kaltas narys nebūtų paskaity
tas šmeižiku, nes priėmus tokią 
kvailą šmeižiančią rezoliuciją 
dėmė pultų ant visų kuopos 
nariiį. Pirmininkas ir visi l>ol- 
ševikai labąi nenorėjo tokio 
balsavimo, nes, matyt, ir pa
tys nusigando savo “rezoliuci
jos” ir drovėjosi aiškiai ir vie
šai pasisakyti už rėmimą to 
šmeižto. Bet visgi pirmininkas 
Jnivo priveiktas , užrašyti bal
suojančių pavardei ir kaip jie 
balsuoja. Keli liolševikai pasi
bijojo balsuoti ir savo balso ne
padavė. Ta Pild. Tarybą šmei
žianti rezoliucija tapo atmesta 
didele didžiuma balsų. Tokiu 
budu pirmas* 36 kuojioj bolše
vikų puolimas ant Pild. Tary
bos, naujoj šmeižtų kampani
joj, tapo atmuštas, čia nariai 
parodė savo reikalų supratimą 
ir suvaldė bolševikus. Butų ge
rai, kad nariai ir visuomet taip 
elgtųsi, ir ant visados suvaldy
tų padaryti, jei nariai skaitlin- 
įsivyravo kuopoj, kad nebema
to reikalo skaitytis su kokiu 
nors padorumu. Tai lengva bu
tų padaryti, jei nariai sakitlin- 
giau lankytųsi į susirinkimus. 
Juk sykį į mėnesį ateiti j susi
rinkimą nėra jau toks sunkus 
darbas, o iš to kuopai butų di
delės naudos, nes ir susirinki
mai butų tada tvarkus, o ir 
kuopa tada galėtų išplėsti savo 
darbuotę. Darbo gi visuomet 
atsiras, jei tik bus noras dirb
ti; to noro* dirbti yra pab dau
gelį narių, tik jis yra slopina
mas nelemtu bolševikų šeimi
ninkavimu kuopoje.

Atmetus bolševikų įnešta 
šmeižto rezoliuciją, P. Grigai
tis padavė protestą prieš pir
mininką už priėmimą tokios re
zoliucijos, kuri yra netik;šmei
žianti, bet ir priešinga SLA. įs
tatams) ir paskui leidimą tokią 
rezoliuciją balsuoti. Tam pro
testui pritarė visi nariai, išė
mus’ vien bolševikus, kurie skir
stėsi iš susirinkimo labai nusi
minę. —B-nas.

I

JURGIS DOVGIN

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Trečiadienyj, Birželio 1G dieną, 
1926 m., sulaukęs 48 metų am
žiaus; gimęs Kauno rėd., Tel
šių apsler., Aleksandros mieste
lio,. paliko dideliame nuliudime 
moterj Anastaziją po tėvais 
Adgalnaitė,, 3 brolius: Praną, 
Antaną ir Jeronimą' ir brolie
nes ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3201 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Penktadic- 
nyj, Liepos 9 dieną, 1:30 vai. 
po pietų iš Eudeikio koplyčios, 
3201 Auburn Avė. j Tautiškas 
kitpines.

Visi A. A. Jurgio Rovgino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Broliai, Brolienės 
ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Kraujo, odos, chroniškas 
11 1 ,’BI 11 * • 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

. Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

. a+a .

Metinės Mirties Sukaktuvės
JONAS (KINGO

Jau sukako lygiai metai, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
sų mylimas sūnelis Jonas. Jisai 
mirė Liepos 10, 1925, Daggctt, 
Mich. Palaidotas Liepos 12 die
nų. Jonas turėjo amžiaus 11 
metų ir 8 mėnesius.

Pamaldos už velionio sielą 
atsibus Panedčly, Liepos 12, 8 
vai. ryto, šv. Gabrieliaus para
pijos bažnyčioj, 45th St. ir ne
toli nuo Ix>we Avė. Visus gimi
nes, draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti pamaldo
se. 0 po pamaldų kviečiame at
silankyti pas mus j namus, 
4454 So. AVallaCO' St.

,Lieka>(nuliudę, t
Tėvai, Broliai ir Dėdė

J.F.RADZ1US
Lietuvis 

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

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

SKYRIUS: 
3238 S: Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Uaisamuotojas

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

stuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt *7532

Phone Boulevąrd 5208 
Privatiniai Ambulansai

' L J, ZOLP
Graborius Ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieni ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
Skaityk Naujienas.

DR. VAITUSH
OPTOMETKISTAS

LIE AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuriu 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas «u elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki H vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

r 1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7539

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stu. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas mūrų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Aehland Avė.

Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll^

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškųLigų.
Yra užkvieČiami atsilankyti pas 

Dr. įtosfc dei pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

pfieŽasti, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

* zaminavimai.
Per trisdešimti 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 daugeli kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau
dimą kraujo ar
ba kitas užkre

čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausj medikai) gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proto, parai yžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

, Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailgintu 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 ji, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė- 
£mo. Šitą pasekmingą gydymą

r. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

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 užsitikėjimą/j Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tukstAn- 
čiua kitų žmonių.

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

kampas Monroc St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augŠto.
Vyrų priėmimo kambarys 5QG. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki G 
po pietų. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedeliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

'■MH
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PRANEŠIMAI ISRENOAVOJIMU! I REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EMF NAMAI-ŽEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MOTERŲ

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI JIOO.OOT

$6 00 j mėtua per vist

STORAS ant rendos 4 kam
bariai pagyvenimui; elektra ir 
vanos Viotn tinkama dol viqo-l REIKIA xpatyrusių moterų regsų vanos. Vieta tinkama aei viso sor|UO(Ojy Atsišaukite Peopies Iron 
kio biznio. Netoli lietuvių baž- and Metai Co. Rag Dept., 5835 So. 
nyčios. Garadžius 2 mašinoms. Į E°(>’i1,s Blvd. Tel. \Ventworth 6754 
Jeigu kas nbrėtų, gali pirkti vi
są namą. 1434 S. 49th Ct. .Sa
vininkas gyvena 4936 W. l lth 
St., Cicero, 111.

REIKIA DARBININKU
_ -L -■ -T -U-J-.-t-.-. 

VYRŲ

PADĖKAVOSI

Man už bučernę, nupirk
damas tą senę vietą lietuvių 
kolonijoj.

* Supirkinėjimas ir Mainymai
Turiu pai'GGOti rezidencijos lotą už 

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

TUŠČIAS 8 kambarių namas, 4 
miegrvimiai, garažas ir vištų jardas, < 
ant 2 lotų, netoli mokyklos ir baž
nyčios, kaina $4,800, cash $1,000, $50 
endų j mėnesj. 1642 W. 36th St., 

netoli Western Avė., telefonuokit sa
vininkui Prospect 10469.

Pigi — gera — sena

Pranešimai !
IŠVAŽIAVIMAS SU DOVANO

MIS
Rengia Birutės Kalno Draugija 

Nedėlioj, liepos 11, 1926
Buvusiam ČERNAUSKO DAR

ŽE, Lyons, UI.
Pradžia 10 vai. ryto.

Kas nori gauti dovanų tikie-
tą, malonėkite atsilankyti, 804

Kiekvienas musų praleistas dole-(VV. 31 St. Dovanas yra aukavę 
ris sudaro nematomą juostą cen- žmonės’ 
tų ir kiekvienas centas atlieką.
tam tikrą darbą Praleisdami cen-1 1. Juozas Yankauskas, 4053
tą paskui centą doleri paskui do- So. Richmond St. $5 cash.
Itrio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus | 2. r.rank Degtinas, 804 
dirbti dėl kitų \ 31 St/, siutas $30

Atsiminkite tai, kada jus pralei-> _ . . T , .
džinte pinigus. Atsiminkite, kieki *>• Jurgis Janušauskas, 
tie r»in«gai uždirbtu jums jei padė W. 33 St., laikrodėlį $10 
tumėt juos i hank, ar J 4. Juozas Balčiūnas, 3200

kiekvieno Lowe Avė., karoliai,* $10
6- Stnn- «u°kas, 3401 

Auburn Avė., pieštas paveikslas 
nu sekretorių e 
o nuo jo su- 

dauginsis [

Naujienų. Spulka. 
$6 00 gryno pelno ant 
$160.(10 — pamislyk 
šimtas uždirbtų Jei 

, čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark 

npie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 So. Halated 8t.

w.
840

jūsų Į 6. Juozas Janušauskas, 918

RENDON 6 kambarių flatas, ino- ' 
derniškas, karštu vandeniu šildomas, 
naujai dekoruotas, 1 lubos.

6738 So. Campbpll Avė.

LIETUVIŲ SALESMEN’Ų
Klausk savininko

SAVININKAS parduoda 2 flatų murinf namą ant Archer Avė. ir 
Keeler. Naujausios mados jtaisymai. 
Bargenas. Savininkas bus prie namo 
šeštadienyj ir Sekmadienyj.

Telefonuok Kedzie 9379

MAŽAS cash investmentas. Dide
lė proga. 2 augštų garu šildomas 
ipartmentinis namas, 4-4 kambarių 
ipartmentai, uždaromos lovos, mo
demiškas, parinktoj vietoj, kampas 
JO t h ir Troy, kaina $31,000, cash rei
kia nuo $3,000 iki $5,000.

H. W. ELMORE & CO. 
Kedzie skyriaus ofisas 
6254 So. Kedzie Avė.

Tel. Prospect 2433
ARGO

Argo — naujas 5 kambarių mūri
nis bungalovv. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,501). Kaina $8,000, 
$5,000 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

The Boy T. Mould Co.
7627 W. 63rd st., Argo, III.

Vien tik prižadėjimai neužmoka bi
lų. Nebūkit užganėdinti darbu, kuris I 
neturi jokios ateities. Suteikit sau* 

RENDAI štoras ir 4 kamba- progą uždirbti daufr pinigų. Musų la- 
riai prie štoro ir garažas; gera h>,au«iai pasekming! vv»ai

. r , pys pardavinėtojai, yra taip pat pa
vietą dėl liucernos ir grosernes, prasti žmonės, kaip ir jus. Mes iš- 
renda pigi. 5211 S. Kildare Av. mokinome juos kaip pardavinėti.

* . i I .Mums reikia keturių lietuvių sales-
lel. oievvait .)Z11 . Įmenų *<lel pardavinėjimo puikių są-

vasčių, kurios randasi netoli nuo ele
vatorių linijos.

Tai yra. viena didžiausių progų 
Chicagoje uždirbti daug pinigų. Mu-1 
sų biznis taip greitai auga, kad mums I 
reikia daugiau vyrų tuojau. Alga, I 
bonus ir komišinas. J

SHEKLETOK BROTHERS
160 N. La Šalie St., Room 416 

arba Skyriaus ofisas
6131 W. 22nd St.

1727 So. Union Avė

Agentai neatsiliepkit
TURIU parduoti naują mūri

nį kampinį namą, skiepas 9 pė
dų augščio, pirmas augštas 2-4 
kambarių, 2 augštas 7 kamba
rių. Parduosiu pigiai iš priežas
ties svarbaus atsitikimo. Savi
ninkas, 4458 So. Troy St.

PARDAVIMUI saldainių ir gro.se- 
rio krautuvė. Nupirksit pigiai, kas 
atsišauksit Šių savaitę.

3518 So. Wallace Street
TURIU parduoti j 5 dienas savo 

biznio lotų i Westchester, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. stoties, tik 
$800 reikia. Naujienos Box 810.

RENDAI flatas 5 kambarių, ant 
«ntro flato; gasas, elektra, maudy
nės, šviesus ruimai, mūrinis 
mas, vienas blokas nuo karų 
jos, nuo Archer karų. Renda 
— $30.

5211 S. Kildare Avė.
• Tel. Stewart 5217

na- 
lini- 
pigl

TURIU parduoti grosernę ir bu
černę, labai geroje vietoje. Taipgi 
6 moderniški kambariai rendon, 
$40 į mėnesį.

PASKUTINĖ PROGAMAN reikia pinigų, turiu par
duoti savo Jnzniavų lotą, 30y 125, 
greitai augančioj apiclinkėj. tiktai 
vienas blokas nuo “L” prailginimo. 
Didelė proga kilimo kainų.

NAUJIENOS, 
Box 811

|W. 34 St., $5 auksu
7. Pijušas Geleškas, 3433 S. 

I>eavitt St., $5 auksu
8. Juozas Bernotaitis, 3223Prisidėkite į šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S.
yra didžiausia savišelpos organiza- So. Emerald Avė., kėksa $5 
vija Chicagoje — priklauso net 800. . , . . x. .
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis I širdingai kviečiame VISUS lie
tui tas siekia arti $15,000. Yra trys tuvius-ės dalyvauti; busite UŽ- 
skyriai pašelpos sergantiems na-1 
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na- 
rRiis gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie, sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos ’ pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1Z19 So. 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

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

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

P.

gančdinti ir gausit dovanų.
—Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vienam 

vaikinui, be valgio. 1718 So. Halsted 
St., 2nd fl.

RENDAI kambarys dėl vyro,
Balto Dobilo Kliubas laikys Sttvo I merginų ar vedusios poros su 

pusmetinį susirinkimą. Liepos 9 d., valgiu arba be valgio. Gali ir 
Šiame susirinkime ''bus apkalbama I virtuvę vartoti. Naujas namftS 
Brighton Parko “Club House” atida- 2 fl. 827 W. 34 Place 
rymo. Taipgi bus išduota raportas______________________________

, pusmetinės kliubo finansinis padėtis, 
bus paaiškinta santykiai su federaci- GRAŽUS frontinis kambarys ren- 

•ja, ir daug kitų. Taigi draugai pri- ‘lai dėl vyrų. 3,348 Lowe Avė., 3-čios 
valote ateiti. lubos.lubos.

Dobilas

Svarbus pranešimas Koselando, Pull- 
mano, Kentingtono ir West I’ull- 

mano lietuviams

RENDON labai švarus ir šviesus 
kambarys. Szczepanski, 2919 Emerald 
Avė., 3 flatas iš užpakalio.

Harvey, 
rengia šv. 
S LA 289 
Piknikas

III. — Didelį pikniką 
Juoz:i|X> Draugystė ir 

kuopa bendrom jėgom, 
įvyks subatoj |>o pietų, 

10 d.. Pradžia 2 vai.
F tęsis iki vėlybos nak

ties. Pikniko vieta (’alumet Grove,! 
lilue Island, III. I

Taigi vietos lietuviai ir lietuvai
tės esate kviečiami atsilankyti. 
Taipgi ir apielinkės z miestelių at
važiuokite praelisti dieną ant ty
ro oro, nes tai yra gražiausi vieta 
visoj apiclinkėj. Muzika bus Rose- 
l.imlo benas po vadovyste S. Kar- 
diaus. Kviečia Rengėjai.

Nuo gegužės 31 dienos, palengvi
nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome “Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

RUIMAS rendai vaikinui ar mer
ginai, prie mažos šeimynos. Švie
sus, gražioj vietoj. 3417 W. 64 PI.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. \V. of A. mėnesinis susirinki
mas jvvks pėtnyčioj, liepos 9 d.,
Yia svarbių reikalų dėl skirstymo, 
lodei visi nariai kviečiami dalyvail- 

Kadsel. rast.A. M.

Tautiškos Kapinės. — 
lotų savininkai ir dr-jų 

esate kviečiami į kapinių 
susirinkimą, kuris įvyks

Lietuvių 
(kerbiamieji 
atstovai, 
pusmetinį 
Pėtnyčioj, Liepos-.July 9 d., 1926 m., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., and pirmų lubų, 7:30 
vai. vakare. Jūsų atsilankymas būti- J 
nai reikalingas, nes yra daug svar
bių reikalų dėl apsvarstymo, kurie 
yra reikalingi dėl kapinių labo.ų

— Lietuvių Tautiška Kapinių 
Valdyba.

ROSELAND: 
Avė. 
Avė

Avė
A ve,

ir 
ir
ir 
ir 
ir 
ir

103 St.
105 St.
108 St.
111 <St.
113 St.
115 St.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35%

Meg oardundame visiems olselio 
kainomis

Lrvinthal Plnmhint Supply CoM 
1637 West Dividon SU - 

netoli Marshfield

Miehigan 
Miehigan 
Miehigan 
Miehigan 
Miehigan 
Miehigan

WEST PULLMAN:
Miehigan Avė. ir 119 St. 

KENSINGTON.
115 St. ir Front St. 

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

* čia visose paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos anksti iš 
pat rvto kasdien.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 

Halsted St. ir 63 St. 
State St. ir 63 St.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prilkiurimas užtaisomas 
I? garanti.’ojr.mas už Mo Automobi
lių trukų patarnavimas' Chicagoj Ir 
apiclinkėj, {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patjrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dnnne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndalc 0114.

TOWN OF LAKE: 
Benošiaus Aptieka, 1616 W. 47

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State St.

Jeigu yie numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto
tys įsteigimui bite kurioje dalyje 
miesto Chicagos arba ir Chicagos 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai) 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos

St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Gro.sernių, ' Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be- 
kernių. .Musų 

iąlumas Geras patar
navimas. Šenioą kainos. 

Soatheima. 1912 So State St.

/skyriui. Ta galite padaryti tclefo-V 
/ nu bei laišku. Kiekvienas tokš pra-

Draugijos Palaimintos Lietuvoj 
pii'metinis susirinkimas bus knygų 
paliki inimo raportai išduoti. Susi
rinkimas įvyks liepos 11 d., 1 vai. 
|><> pietį,. 3 131 'S. Halsted St. Esn- 
te kviečiami kuo.skaitlingiausia į 
milir.gą susirinkti.

A. Margevičius, rašt.

nu bei laišku. Kiekvienas tokš pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 

.“Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

CirkulIkcijoH Skyrius.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Lhflin, 
llovne ir 43-čios ir 56-tos. Viršna- 

\ D \ D in nnnkna mėnesinis minėtiifiie apskrityje aprūpinti lie- 
■usirinkim.s iv ks li?^ d 0 “Naujienomis”, perint kurie

’ ' negaunat “Naujienų - praneškite že-
alsi ,n*au pažymėtu adresu, o aš regu- 

liariai atnešiu jums “Naujienas”.

Tel. Yards 7282 '
Ros. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hafdware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom mal^vą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

r :ii ir norinti tapti nariais 
kinkykit.* —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
pusmetinis susirinkimas bus

11 d., 2 vai. po
nedė- 
piet, 

Masonic Tample svetainėj, 1547-N. 
Le .vilt St.,’ kumpas North Avė. Vi
si draugijos nariai būtinai daly
vaukite. Turėsime daug naujų narių 
priimti ir kitus svarbius reikalus 
apkalbėti, (’hieagos Lietuvių Dr-jos 
S. P. Sekretorius X. Saikus.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spaužilinam įvairius spaudos dai^ 

( kiekvieną dieną anksti rytą?'“Naū-'bus: laikraščius, knygas, konstituci- 
, jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, jąs, programas, plakatus, hkietus ir 
5118 S?.. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

-r-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Antano Sra- 

binskio, kuris save pasivadinęs, A. 
8anders. Pirmiau jo adresas buvo, 

. 864 So. State St., Chicago, III. Ma- 
Iškilmingas išvažiavimas Lietu- a<Jresa8» Mikas Srabinskas, Šut

vių Amerikos Politikos Kliubo ant vihškių valsčiaus, Kėdainių apskri- 
North West Sidės atsibus nedėlioj, *io, šepšinės vienkiemis, Lietuva, 
liepos 11 d., Rdgebroock ’ No. 2, 
’efferson giriose, 12:30 vai. po pię-( 
tų. Pradėsime su didelėmis f ’ * 
mėmis. Kurie turi savo automobi-^ 
liūs malonėkit pribūti paskirtu lai
ku prie svetaiųės šv. Mikolo pa
rapijos, 1644 \V. VValiansia Avė. Iš 
čia važiuosime į girią. Komitetas.

visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33r<! St., Chicago, III. 
Tel. Yards 6751

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės pus
metinis susirinkimas atsibus šešta- . 
dieny, liepos 10 d., 8 vai. vakaro,! 
Lietuvių Auditorium, 3133 South' 
Halsted St. Gerbiami draugai ina- . 
lonėkite pribūti visi laiku, nes tu
rime daug reikalų.

K. J. Deinereckis, rašt.

i PAJ1EŠKAU Adymo ir Jievos Rač- 
i^kil- kauskių gyvenančių Chicagoj nuo 1912 

ir 1913 metų, paeinantis iš Lietuvos 
Tauragės apskričio, Laukuvos paru- 
Iiijos, šiautelių kaimo. Prašau atsi- 
iepti pusbrolis 

JUOZAPAS MICKEVIČIUS 
Šiauliai, Trakų gat. No. 10 

Lietuva

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.

APSIVEDIMAI

BRIDGEPORTO LIETUVIAMSi
“Naujienas” pradėdama iineėioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace h 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį
| savaitę arba sykį į mėnesį. Gyva-1 tų. 
riantl pažymėtame zone, o da neap- j žiu 
lupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynu, 321Q So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard B668).

JIEŠKAU. geros merginos dėl ap- 
sivedimo. Aš esu našlys, 41 metų 
amžiaus, turiu 2 suaugusius vaikus. 
Esu biznierius. Kuri margina arba 
našlė norėtų apsivesti, malonėkite at
siliepti. L. E., 5749 W. Augusta St., 
Chicago, III., Tel. Mansfield 2949.

PARSIDUODA 4 kambariu rakan
dai su visais mažmožiais, nebrangiai. 
Atsišaukite Pėtnyčioj vakare, o Su- 
batoj po pietų. 2136 W. *22nd PI., 2- 
ras augštas. /

PAJIEŠKAU apsivedimui 
uos

mą

morgi- 
ar našlės nesenesnės kaip 40 me- 
Aš esu vaikinas 39 metų. Meld- 
atsišaukti laišku. Duosiu atsaky- 
kiekvienai.

\ J. F. BLIUS
1803 W. 47th Street 

Chicago, III.

DAILYDft
Taisau visokius medžio darbus: 

purčius, garažus. Darbą atlieki'! 
greitai ir sąžiniškai.

KAZYS JANIULIS 
3237 So. Lime St.

CHICAGO, ILLl

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA kriaučių štoras dėl 
naujų siuvamų ir senų valymų. Prie
žastį sužinosit ant vietos. Kreipkitės 
vakarais ar Subatomis po pietų. 1944 
Canalport Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, pi
giai, daromas geras biznis. Mes lei
sime jums pabandyti.

1401) So. Jefferson St.

S t u d e b a k e r 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, engi nūs, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums 'nuodugniau Išaiškin
sime. > .

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

Inventoriaus išpardavimas
Visi karai turi but/išparduoti. 

65 kariii dėl pasiirinkimo, nuo 
$50 ir augšČiau.
Nash Coupe Sope. 6 $325 C. B. M.
Nash Victoria 4 pass. $465 cash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Nash Sedan ;> pass. $335 eash, ki

tus lengvais išmokėjimais.
Buick sediln ’26, 5 pass. $865 cash, 

kilus lengvais išmokėjimais. . 
Reo sedan, nauji tajerai $295 cash, 

kitus lengvais išmokėjimais.
Moon Sport, sedan perfect $350 

kitus mėn. išmokėjimais, 
sedan, nauji inaliavo, $295 
kitus mėn. išmokėjimais, 
coach, retas bargenas $260 
kitus men. išmokėjimais, 
sport, clašsy, $175 

mėn. išntokėjimais.

Hudson
cash, 

Hudson
cash, 

Roamer
kitus

Maxwell touring, $150 cash, 
men. išmokėjimais.

Paige sport touring $95 
mėn. išmokėjimais.

Ford sedan, $150 cash, 
išmokėjimais.

Reo sport touring $395
mėn. išmokėjimais.

15 karų po $25 kiekvienas
Visi karai yra musų garan

tuoti ir suteikia’ gerų potarna- 
vimą. Jus pasipelnysit laike 
šio išpardavimo. Išmokėjimais 
pagal jūsų parankuma. Atdara

cash,
kitus

cash,

cash,
kitus

kitus

mėn.
kitus

vakarais ir nedėlioj.
Atsineškit šj skelbimą, gau

site sneciales kainas.
NASH-KULLBERGER

Shles and Service
, 1441—53 E. 75th St.

Hyde Park 4881
Authorized Nash Dealcrs

FORDAI
PRALENK šitą — atnaujinti tro- 

sty- 
be

kai nauji bodies — visokio 
liaus. $150 ir aukščiau, Su ir 
starterių.

ROY F. MUDD MOTOR CO. 
Autorizuoti Fordo Pardavėjai 

4301 W. Madison St.
Austin 2644

PARSIDUODA Hudson 5 
sedan automobilius. Gerame 
Parduosiu pigiai. '

2233 W: 23rd Place

sėdynių 
stovyje.

PARSIDU()t)A automobiliai “Hop- 
mobile”. 5 sėdyniųmobile”. 5 sėdynių, geram stovy
je. Parduosiu pigiai. 2514 W. 45th 
Place.

RAKANDAI

PARDAVIMUI
$750 vertės Bellman gi'ojiklis pia

nas su 65 roleliais ir benČium, tu
ri |)ut parduotas už išlaidas, vis
kas už $125, cash $25, kitus savaiti
niais 
2332

išmokėjimais. A. J. KESSLER, 
W. Mudison St» Ist floon

Atsišaukit tuojau
- - 1 — -- ■ —..................

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
ne. Lenkų, vokiečių ir slavokų apgy
venta apielinke. Nebeužsiįmsiu biz
niu. 1651 W. 21 st Place. DIDELIS BARGENAS

Du * apartmentinių namų lo
tai, 30X125, puikus bargenhs, 
tiktai $450 cash, Naujienos 
Box 812.

Milwaukee Avė., frontage, 
800 už frontą pėdą, 154 ant 
Milwaukee Avė. ir 176 pėdų ant 
Belle Plaine.

Piet-rytinis kampas, prieš 
Portage Parką teatrą. Pasiūlo
ma per Mr. Baldwin.

KBENN and BATO 
116 E. Walton Place

Superior 7046

PARDAVIMUI bekernč arba pa- 
jieškau partnerio. Yards 4095.

PARDAVIMUI grosernė,. delikates- 
sen, ice cream, saldainių krautuve, 
prie jnokyklos ir parko.

5658 So. Prirtceton Avė.

PARDAVIMUI grojįklis pianas, 
tiktai biskj vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, iškai
tant roleiius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesj atsakantiems žmo
nėms. *

. VA1TONITIS . ‘
6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI smulkių daiktų 
krautuvė; užlaikoma sausi gėrimai 
ir notions ir didelis stationary. Ly- 
sas dėl 2 metų; renda $30 į mėne
sį ir 4 pulkus kambariai pragyve-
niurni.

226 W. 471 h St.

PARSIDUODA štoras su 6 rui- 
inaisK pilnais forničių. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Atsišaukite j trumpą 
laiką. Priežastis patirsite ant vie-
tos.

2335 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI
FARMA ANT EŽERO KRANTO

PARSIDUODA labai pigiai; įmo
kėti $1,500. Savininkas mainys ant 
namo priims lotus už pirmų įmo- 
kėjimą. Farma randasi Miehigan 
valstijoj. Geriausi namai išstatyti, 
su gvvidiais ir mašinomis, kas tik 
reikalinga ant ūkės.

PARSIDUODA namas su bizniu 
geroj vietoj, l^upirksit pigiai. 3232 
So. Lowe Avė.

TURIU parduoti už didelį bargė- 
ną naują 8 kambarių namų, moder
niška, dėl didelės šeimynos, kaina 
$7500, cash $2100. Už cash pigiau. 
6838 S. Claremont Avė., Phone 
Prospect 4547, netoli 69 ir Western 
Avė. karų linijos.

PARSIDUODA naujas medinis 6 
kambarių namas. Didelis bargenas, 
tik $5,700. Juozapas Gaižauskas, 112th 
St. ir So. Turner Avė., Mt. Green- 
wood, III. ‘

1 BLOKAS nuo 53rd St. ir Kedzie 
Avė., 5 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas šildomas, lotas 31x125, tiktai 
$7,950, cash $1,000, kitus kaip ren- 
dą.

JOHN L. SHERIDAN CO.
5312 So. Kedzie Avė.

• Prospect 3630

2 GYVENIMŲ mūrinis namas, ce
mentiniu pamatu, lotas 50 
kambarių, karštu vandeniu 
pirkėjas gali gyventi ant 
dekoruotas, kaina $12,500. 
6Sjrd PI., Republic 9469.

pėdų, 5-6 
Šildomas, 

1 augšto, 
3332 W.

PARDAVIMUI moderniškas 5 kam
barių medinis bungalow, stikliniai 
porčiai ir didelis naujas garažas, lo
tas 38x125, furnas šildomas, netoli 
Archer Avė., kaina $5,200. Matykit 
savininkų JAMES KELLER, 5352 So. 
McVickers Avė., Prospect 3742.

PARDAVIMUI 35 akrų vaisių far- 
ma, 9 mylios nuo Benton Harbor, 
Mich. tarpe lietuvių fannerių.

Atsišaukite pas
P. STOG1S

400 W. 72nd St.
Tfel. Vincennes 0111

PARSIDUODA 2 aukščio mūrinis 
presą plytų namas, 5 ir‘|> kamba-PARSIDUODA arba išsimaino 7 -,.

kambarių rezidencija, netoli nuo dai, 1 aukštas karštu vandeniu šd- 
Chicagos. Parsiduoda labai 
Savininkas mainys ant 
namo, lotų, fanuos arba 
kio biznio.

i pigiai. 
Ulucagos 
biie ko-

restau-Parsiduoda namas su 
ranto bizniu

STORAS, 4 kambariai
5 ‘kambariai ant viršaus. Savinin
kas mainvs ant namo, fanuos arba 
priims lotus už pirmų {mokėjimą.

C. P. SUBOMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

su Storu,

T

; doma. Parsiduoda automobilius Jewett 
1923 Redan. 

Atsišaukit vakarais.
5988 So. Maplcwood Avė.

PARDAVIMUI gražus rezidenci
jos namas, 4 pagyvenimų po 4 kam-'

PARSIDUODA bungalow, 6 rui
mų, karštu vandeniu Šildoma, 2 
mašinų garažas, vištininkas, akeris 
žemės. Nupirksit su mažai pinigų, 
arba mainysiu į didesnį namų. 

3200 So. Lowe Avė. 
Tel. Boulevard 7305

Bungalow už $4750
Pardavimui naujas mūri

barius. Rendos į metą neša $950. nis bungal0W, randasi neto- 
Eloktra, gasai f“ 1“'“"*—‘ 
Verta norinčiam pirkti namų pa 
tnatvti.Tr 
trečdaliu..................    —
Wclls S|i

PARDAVIMUI 3 didelių kamba-, 
rjų medinis namas, arti West Pull- 
mano. Visai pigiai ir su mažai ka-| 
oitalo galima 
Ihikyt, kiaulę, 
11419 S. Ada

• Apžiurėklt 
du bąrgenus,

....._„...,rpirkti H Marųuette Parko, įmokė
Kaina $6,000; įmokėt du ti tik $600. Klauskit pas sa 
. Namas randasi 4932 So. ♦

6959 So. Halsted St. .

pirkti. Galima karvę 
vištą ir tt. Vieta 

St.
interesuojanti šiuos 
nes savininkai' pri

versti išvažiuoti.
P. SINKUS, 

22(į W. 47th St.

BARGEGNAS

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow, karštu van
deniu šildomas, moderniškai 
įrengtas, bargenas $8750, cash 
$2000. Phone Chesterfield 3924, 

544 E. 88 PI.

2 gyvenimu už $9500
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4 ir 5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko; tik $ 1,000 įmokėti. 
Klauskit pas savininką 

6959 So. Halsted St.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
krautuvė ir,, kambariai pagyvenimui 
ant 1-mo floro ir 4 ir 5 kambariai 
ant 2-ro floro. Rendos neša $110.00 
j mėnesį, gražioj tirštai apgyvento] 
apielinkėj prie Bažnyčios.

1437 So. 49th Ct., Cicero, III. 
2nd fl. užpakalyj

----y — ..--------- --------------- ----------------------------------k.

PARSIDUODA mūrinis namas. 5 
fintai ir biznis; namas 6 metų. Vis
kas* nauios mados. Yra gesas. elekt
riką, amudynės ir garažas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu į mažes
nį. Pardavimo priežastis — nesu
tikimas partnerių. 2. 22.2. 
Avė.

5211 S. Kildare 
Matykit savininkų

J. VTRBITSKI 
7210 S.-Carpenter St. 

Tel. Stevvart 5217.

medinė cottage, 
pečiumi Šildoma, 

_ įtaisymai, namas
išmokėtas, kaina $5250, cash $2000. 
5248 S. Trumbull Avė.

’SHIVELY AND WIHTE 
3044 W. 63 St.

>Pnospect 16161 ,

5 KAMBARIŲ 
aržuolo trinias, 
vra visi gatvės

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI 

Suteikiami ant 6% palu kaną. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
8804 Soath Kedzae Ava^ 

Lafayette 6788

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komikas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandąs.

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

Phone Central 6260

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

RELĮANCE REALTY 
& MORTGAGE CO.

80 N. LaSalle St. ' Franklin 1808
« Namas 2 1 _ , ,, , . ..
dydžio, vienas išnuo-| REIKALINGA pirmieji ir antrieji

PARSIDUODA ką tik pastatytas 
namas; randasi prie 7030 South 
Campbell. Parduosiu pigiai. Savi- 

I ninkas budavotojas ir arkitektas; 
galiu parduoti pigiau, sutaupyčiau 
ma» pašalines išlaidas. U 

pagyvenimų dydžio, vienas išnuo-i piiiu.cj. » .“"'“•7*
motas. Savininkas Tel. Cicero 2091-J.mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 

greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St., Box 798.PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 

nutrinis namas arba mainysiu ant 
3531 So. Lowe Avė.TURIU parduoti už labai pigiai •ar,nos* 

Plisė, akerio žemės, vištoms auginti ’--------
farma, vienas blokas nuo Archer L__ ____ ____
karų, visa tik $950. Duosiu ant iš- daržas, arti Chicagos, 
mokėjimo. Atsišaukite 

4377 Archer Avė. '

PARSIDUODA namas- su bizniu, 
geroj vietoj. 2822 W? 67th St.

KAMPINIS bungalovv, 54 y 125 
pėdu lotas, 6 kambariai, su por- 
Čiumi, tile vana, tile stogas, 3 ka
rų garažas, mūrinis su tile stogu, 
kampas Francisco ir Carmen Avė., 
kaina $21000. savininkas, Šaukit 
Briargate 4452i

PARSIDUODA greitai piknikams 
, Kane Avė 

ir 83 St. Namas bizniavas, soft 
uripks, gaso stotis ir stendą, ak
ras žemės. Norintis gali pirkti ir 
tiktai bizni. Kas pirmas, taijaimės. 
šaukit Tel, Willow Spring 47.

NORIU PARDUOTI
SAVO naują 3 augštų inurinį na

mą, modernišką, augančioj koloni
joj, 3 blokai nuo I. C. stoties, yra 
garažas, išmokėjimais apleidžiu 
miestą. Telefonuokit j 5 dienas. 
Yards 370h

Nerok u o jame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3V4 nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Ave„ 

cor. Hermitage

MOKYKLOS
VYRAI išmokit bnrberyslės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit

ITIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
1672 Mūdisoh Strefct.

arba rašykit 1NTERNA-

J V

tnatvti.Tr

