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Prancūzai ėmė ne
kęst amerikiečių

( jeležinkeliečių streikas 
Meksikos atšauktas

Pašalinos iš vietos Kalifornijos 
prohibicijos administratorių

Prancūzuose pasireiškia 
neapykanta svetimšaliams
Paryžiečiai bulvaruose užgau

lioja amerikiečius, kaip savo 
vargų kaltininkus

PARYŽIUS, liepas 25. — 
Prancūzuose ima pasireikšti vis 
didesnė neapykanta svetimša
liams, ypač amerikiečiams. A- 
merikos turistai, kurių šiuo me
tu daugybė atvažiuoja pasižiū
rėti Paryžiaus ir linksmai jame 
pagyventi, dažnai govėdų už
gauliojami gatvėse ir bulvaruo
se. Del to vakar premjeras 
Poinearė įsakė Paryžiaus polici
jai, kad ji pasirūpintų teikti 
didesnio saugumo kaip ameri
kiečiams, taip ir kitų kraštų 
turistams Franci joje.

Neapykanta turistams kilo 
dėl to. kad franeuzai mano, jo- 
gei tie svetimšaliai atima jiems 
duoną ir yra kalti dėl jų gyve
nimo Lnangėjimo.

>

Buvęs Lenky premjeras 
atiduodamas teisman
VARšl’VA, Liepos 25. —Sei

mo finansų komisija įsakė ati
duoti i Aukščiausiojo teismo 
rankas buvusį Lenkijos prem
jerą Grabskį. Grabskis kaltina
mas. kad kai jis kontroliavęs 
krašto finansus, jis padaręs ne
palankų Lenkijai kontraktą su 
viena švedų degtukų kompani
ja.

Dzeržinskis palaidotas
MASKVA, liepos 25. —Miręs 

andais komisaras Feliksas 
Dzeržinskis, baisusis sovietų 
slaptosios žvalgybos (“čekos”) 
galva ir aukščiausios ekonomi
nės tarybos pirmininkas, buvo 
su didelėmis iškilmėmis 
palaidotas i evoliucinių kankinių 
kapuose, tuojau už Lenino mau- 
žolėjo. Raudonojoj aikštėj.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie-

Visuot. gelžkelių streikas 
Meksikoj atšauktas

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 25. — Visuotinas geležinke
liečių streikas, kurs turėjo 
kaip vakar prasidėti, pastarąją 
valandą tapo Geležinkelių Uni
jų Konfederacijos atšauktas.

Prieš tai Meksikos vyriausy
bė buvo paskelbus ediktą, kad 
streikas ir sulaikymas komuni
kacijos geležinkeliais bus laiko
mas neteisėtu, ir tatai privertė 
raudonųjų vadus paskutinę va
landą streiką atšaukti.

Streikavusieji Sąsmaugos ir 
Tehuantepeco geležinkelių dar
bininkai grįžta į savo vietas.

Franeuzai išmušė šimtus 
arabu Sirijoj

BEIRUTAS, Sirija, liepos 25. 
— Generalinio štabo praneši
mu, kautynėse (luta oazės apie- 
linkėj franeuzų kariuomenė iš
mušus kelis Šimtus maištingų 
arabų, ir daugiau kaip tris šim
tus jų paėmus nelaisvėn.

Franeuzų buvę keturiasde
šimt devyni užmušti ir devy
niasdešimt septyni sužeisti. 
Tarp užmuštų esąs ir Franeuzų 
pasižymėjęs kovose pulkininkas 
Ving.

Neramumai Japonijoje
Bandant riaušes patrempti, 40 

policininkų sužeista

TOKIO, Japonija, liepos 25.
Japonijoje kilo žmonių nera

mumai, prieš savaitę prasidėję 
pirmiausiai Nagano mieste. Va
kar ši koku saloj keturi šimtai 
valstiečių puolė valsčiaus tary
ba ir skaudžiai sumušė seniūną 
ir keletą tarybos narių.

Riaušėms patempti atvyko 
penkiasdešimt policininkų, te- 
čiau pastarieji buvo atmušti ir 
keturiasdešimt jų pavojingai 
sužeista.

Kumamote, Kiužiu saloj, va
kar įvyko priešvaldiškos de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
daugiau kaip pusantro tūkstan
čio žmonių. Nagano ir dešim
ties kitų miestų administracijos 
rezignavo.

Tornadas Australijoj
SYDNEY, Australija, liepos 

25. — Pietų vakarų Viktorijos 
dalį vakar atlankė tornadas, 
padaręs didelės pragaišties. 
Ypač skaudžiai nukentėjo Geel- 
ongas, kur vienas asmuo buvo 
užmuštas ir trisdešimt su vir
šum žmonių buvo sužeista. 
Daug namų sugriauta. Belmon
te sugriauta septyni namai; 
Hightone — dvi bažnyčios, dve
ji namai ir dvi salės. Potvyniai 
daug žalos padarė vakarinėj 
Australijoj. Keletas tiltų išneš
ta.

Prohibicijos viršininkas 
pašalintas iš vietos

Prisipažįsta, kad konfiskuotais 
likeriais jis vaišindavęs savo 
draugus

SAN FRANCISCO, Gal., lie
pos 25. — Einąs Jungtinių Val
stijų iždo sekretoriaus pareigas 
Winston pašalino iš vietos pulk. 
Nedą M. Grecną, federalinj pro- 
hibicijos administratorių Cali- 
fornijai ir Nevadai, kaltinamą 
dėl nederamo savo pareigų 'Yri
mo. Tiesiai sakant, Green kal
tinamas dėl ruošimo puotų, ku
riose savo svečius vaišindavęs 
konfiskuotais svaigiaisiais gė
rimais.

Pulkininkas Green, gavęs ži
nią apie savo pašalinimą, vakar 
pareiškė:

“Mane reikėjo senai pašalin
ti. Nors aš pritariu prohibici- 
jai, kini ekonominiu atžvilgiu 
yra naudinga kraštui, bet čia 
yra ta nelaimė, kad blaiviems 
žmonėms tenka kentėti už ne
blaiviųjų nuodėmes. Kai dėl 
manęs, jei pas mane atsilanko 
draugas ar šiaip svečius, aš pa
vaišinu jį stikleliu, ir pats išsi- 
geriu. Kaip prohibicijos admi
nistratorius, aš atvykau čia ne 
kaišioti savo ilgą nosį į privati
nius kitų žmonių dalykus ir 
šnipinėti, ar jie laiko namie 
gėrimų, ar ne. Mano dalykas 
buvo kovoti su svaigalų šmu
geliu, ir tuo atveju padaryta 
žymaus progreso. Nesąžiningu
mo man niekas neprikiš. AŠ 
esu žmogus, kaip kiekvienas ki
tas, bet ne davatka ir ne fana
tikas.’’

Pilietinis karas Kinuose
Kantono kuominganai paėmę

Hunane svarbų Jočau miestą

ŠANHAJUS, Kinai, liepos 25. 
žinios iš Kantono skelbia, 

kad kantoniečių jėgos, kuomin- 
tanai, paėmę svarbų strategi
niu atžvilgiu Jočau miestą, 
esantį šiaurinėj H įmano pro
vincijos daly. To miesto paė
mimas atidaro kantoniečiams 
kelią į Ilankovą. Pranešimas sa
ko, kad šiaurinių Kinų armija 
traukiantis į Ilankovą.

Generolas Cian Kaišek, kuo- 
mintanų (komunistų partijos) 
vadas, išvykdamas iš Kantono į 
frontą, buvo pareiškęs, kad jis 
tikįsis per mėnesį laiko paimti 
šanhajų.

Automobilininkas Fordas 
siūlo Serbams paskolą

Bet už tai nori gauti teisės įs
teigti Jugoslavijoj automobi
lių fabriką

VIENNA, Austrija, liepos 25. 
— Amerikos multimilionierius 
ir automobilių fabrikininkas 
Henry Ford įtekė Jugolslavijos 
finansų ministerijai prašymą 
leisti jam įsteigti tame krašte 
savo automobilių fabriką. Už 
tai jis siūlo Jugoslavijos val
džiai paskolą, kuri turėtų būt 
suvartota krašto keliams gerin
ti.

Sovietai derasi su Itali
ja dėl didelio orlaivio
ROMA, Italija, liepos 25. — 

Laikraščiui skelbia, kad sovie
tų valdžia derasi pirkti Italijoj 
didelį orlaivį meteorologinėms 
observacijoms. Orlaivis bus to 
paties tipo, kaip Norge, kuriuo 
Amundseno ekspedicija skrido 
per žiemių ašigalj.

[Pacific and Atlantic Photo]
Pri.ncesa Murat, kuri Paryžiuj atidarė arbatinę ir knygų 

krautuvę. Ji paeina iš buvusių franeuzų karalių giminės.

Prohibicijos vaisiai
Nuo svaigalų užgynimo mili

niai nuo girtybės padidėjo 
600 n uos.

NE\V YORKAS, liepos 25. — 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos paskelbtais skait
menimis, tarp 17 milionų asme
niu, turinčių tos kompanijos 
apdraudos polisus, mirimų nuo 
alkoholio šiais 1926 metais bu
vo 25 nuoš. daugiau, ne kad 
1925 metais.

Tos pačios kompanijos skait
menimis, nuo pat pirmų prohi
bicijos įvedimo metų mirimų 
nuo girtybės skaičius toj pa
čioj žmonių grupėj padidėjo 
600 nuošimčių.
10 asmenų mirė svaigalais nusi- 

nuodi ję

IIAMILTON, Ont., liepos 25.
— Per pastaras tris dienas čia 
dešimt asmenų mirė, užsinuodi
ję svaigiaisiais gėrimais. Su
imta penki asmens, kaltinami 
dėl nuodingų svaigalų pardavi
nėjimo.

Septyni mirė, du apako nuo 
nuodingų svaigalų

BUFFALO, N. Y., liepos 25.
— Vakar čia septyni asmens — 
penki vyrai ir dvi moterys — 
mirė nuo munšaino ir degtinės, 
darytos iš medinio alkoholio. 
1X1 kiti asmens nuo panašių 
svaigalų guli ligoninėj, netekę 
regėjimo. Suimta vienas smuk
lininkas ir jo pati, kaltinami dėl 
slapto nuodingų svaigalų par
davinėjimo.

PHILADELPH1A, Pa., liepos 
25. Šokęs pro langą iš de
šimto Jefferson ligoninės aukš
to užsimušė pacientas, Charles 
Flovver, iš Durham, N. C. Nusi
žudėlis sirgo nervų liga.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir šilčiau; vi
dutinis mainąsU vėjas.

Vakar tepiperatura vidutiniš
kai sieke 71° F. <

šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 8:17 valandą.

Hindenburgas ima nagan 
komunistu laikraštį

BERLINAS, liepos 25. —Pre
zidentas Hindeburgas, kurs iki 
šiol ignoravo komunistų ata
kas, pagaliau nebeiškentė ir 
patraukė tieson komunistų or
ganą Rote Fahne už šmeižimą.

Rote Fahne buvo įdėjęs kari
katūrą, kur Vokietijos prezi
dentas buvo vaizduojamas kaip 
žiaurus buldogas, savo iltimis 
draskąs krašto konstituciją, o 
po karikatūra padėtos eilės, ku
rios savo kandumu prašoko da
gi pajią karikatūrą.

Užhipnotizavo liūtą, 
bet neteko rankos

BERLINAS, liepos 25. — 
Hamburgo cirke vakar tūkstan
čiai žmonių, nustebusių ir išsi
gandusių, buvo liudininkai, kaip 
geležinė valia žmogaus, nors 
baisiai sužeisto, nugalėjo žiaurų 
Hutą.

Herr Labero, kurs daro eks
perimentus žmogaus valios jė
ga nuveikti plėšriausius pasau
ly žvėris, buvo užhipnotizavęs 
baisų liūtą taip, kad tasis buvo 
kaip negyvas. Bet kai liūtas 
vėl pabudo, jis puolė hipnotizuo
toją, suleido dantis ir nagus į jo 
petį, ir iŠ artisto rankos liko 
tik skutai. Labero įsmeigė akis 
į liūtą, ir žvėris vėl pastiro 
kaip negyvas. Po to hipnotizuo
tojas buvo paimtas iš liūto nar
vo ir nugabentas į ligoninę.

Smarki audra ir ledai 
pietą Europoj’

TRIESTAS, Italija, liepos 25. 
šiauriniu Adrijos pajūriu 

siautė didelė audra. Ją lydėjo 
siparkiįs ledai, kaip slyva didu
mo. Audra siautė per tris va
landas, ir ledų privertė kai kur 
septynis colius gilumo.

Didelis laivų statyklos 
gaisras Bostone

BOSTON, Mass., liepos 23. — 
East Bostone anksti šį rytą 
siautė didelis gaisras Atlantic 
laivų statykloje. Keli laivai 
taipjau nuo ugnies nukentėjo. 
Nuostoliai siekia apie 200,000 
dolerių.

Japonija dabos Pan-Azijos 
Sąjungos kongresą

Susirupinus, kad aziatai nepri
imtų tarimų, žalingų jos san
tykiams su Europa

TOKIO, Japonija, liepos 25.
Japonijos vyriausybė įsakė 

policijai stropiai daboti Visos- 
Azijos Sąjungos kongresą, ku
ris prasidės Nagasaky ateinan
čio rugpiučio 1 dieną, ir kuria
me laukiama dalyvausiant apie 
200 delegatų iš visų Azijos kra
štų.

Nors skelbiama, kad kongre
so tikslas busiąs apsvarstyti 
priemones visų Azijos tautų 
kultūrai kelti ir ekonominiams 
santykiams gerinti, Japonijos 
vyriausybė esanti, sako, susi
nervinus, kad kongresas kar
tais nepadarytų tokių nutari
mų, kurie galėtų žalingai atsi
liepti Japonijos santykiams su 
vakarų Europa.

Perkūnas spyrė dina
mitą; 5 asmens 

užmušti
STRASBURG JFNCTION, 

Va., liepos 25. — Perkūnui 
trenkus tūtą dinamito ir ją iš- i 
sprogdinus, vietos Powhatan 
akmens laužykloje buvo penki 
darbininkai sudraskyti, o keturi 
kiti pavojingai, tur būt mirti
nai, sužeisti. Sako, kad dinami
tas buvęs prieš penkioliką me
tų padėtas vienoj laužyklos įdu
boj ir ten užmirštas.

Rumanijos karininkas 
davė žandan Jungt 
Valstijų ministeriui

VIENNA, Austrija, liepos 25. 
— Rumanijos karininkas, kapit. 
Postelnicu, davė žandan Ame
rikos ministeriui Rumunijai, 
VVilliamui Culbertsonui. Cul- 
bertsonas važinėjo po Besarabi
ją. Atvykęs į Jassus ir lipda
mas iš traukinio jis netyčiomis 
pastūmė karininką, ir tasis, at
sisukęs, kirto jam žandan.

Vokiečiai kas kanalą 
Kolumbijoje

BOGOTA, Kolumbija, liepos 
25. — Iš Vokietijos atvyko vo
kiečių inžinierių korpusas. Jie 
yra Kolumbijos valdžios parsi
kviesti kanalams Magdalenos 
upėj kasti.

Respublikininkai nor gin
klų prieš fašistus

Vokiečių fašistai ir nacionalis
tai turi ginklų ir jais naudo
jas prieš respublikininkus.

BERLINAS, liepos 25. — 
Stipriausia Vokietijoj respubli- 
kininkų organizacija, Reichs- 
banner, kreipėsi į krašto val
džią, prašydama, kad jai butų 
leista aprūpinti savo 600,000 
narių mažo kalibro ginklais. 
Organizacijos vadai skundžiasi, 
kad respublikos priešai, nacio
nalistai ir fašistai, skaitą apie 
500,000 narių, esą apsirūpinę 
mažo kalibro ginklais, .puštalie- 
tais, kuriuos jie pavartoja gat
vės riaušėse puldami respubliki
ninkus.

Reichstagas ruošia naują įs
tatymą dėl ginklų vartojimo, ir 
jei respublikininkų organizaci
jos respektuos to įstatymo dės
nius, joms, sako, busią leista 
savo narius aprūpinti mažais 
puštalietais.

Nutils nakties gyveni
mas Belgų sostinėj

BRIUSELIS, Belgija, liepos 
23. — Visas nakties gyvenimas 
Briusely, žinomame kaipo links
minusiame mieste Europoj, tu
rės nutilti. Diktatorius karalius 
Albertas ruošias paskelbti dek
retą, kuriuo visos viešosios įs
taigos, restoranai, kavinės, nak
tiniai klubai turės būt nuo vi
durnakčio uždaryti. Nusikaltu- 
sjeji dekretui bus baudžiami 
100,000 frankų pinigais ir as
tuoniomis dienomis kalėjimo.

Svarstoma taipjau projektas 
apdėti mokesniais svetimšalius, 
būtent, 50 nuoš. to, kiek sve
timšaliai moka už savo kamba
rius hotely.

Fašistai nemėgsta ma
tyt savo elgetų pa

veiksluose
ROMA, Italija, liepos 25. — 

Fašistų govėda, pastebėjusi a- 
merikietį tapytoją, Donaldą 
Bartohą, tapant Venecijoj vie
nos bazilikos paveikslą, tą pa
veikslą suspardė ir sudraskė, 
įtūžę, kam menininkas tapė el
getas, maldaujančius išmaldų 
ties bazilikos durimis.

Fašistų laikraščiai protestuo
ja prieš Amerikos menininkus, 
tapančius elgėtas italų scenose.
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ų IR KAIP VIRTI
GRYBŲ SRIUBA

i/s svaro nuvalytų grybų
1 kvortų jautienos bei vištie

nos sriubos
1 šaukštuką sukapotų svogū

nų
Ve šaukštuko druskos
•m šaukštuko baltųjų pipirų
1 puoduką saldžios Smetonos 

bei milko
1 puoduką kokios nors sriu

bos, vištienos bei jautienos
2 šaukštu sviesto
IVa šaukšto miltų.
Plaktos saldžios Smetonos.
Sukapok’ grybus, sudėk sriu- 

bon kartu su svogūnais ir pi
pirais, virk pusę valandos. Iš- 
košk. Padaryk baltą dažnių iš 
miltų, sviesto ir Smetonos bei 
milko. Sudėk į sriubą ir duok 
užvirti dvigubame puode.

Paduok karštą su plakta Sme
tonų ir krekesais.

Jeigu nori, gali grybus atgal 
sriubon sudėti.

2% šaukštuko miltų 
2 šaukštu sviesto.
Padaryk baltų dažalą iš 

sviesto, pieno, sriubos, pipirų 
ir druskos. Padėk pusę duonos 
trupinių ant dugno puode, su
dėk ant viršaus trupinių pir
miausia vištų, paskui kornus, 
ant galo užpilk baltąjį dažalą 
ir likusius duonos trupinius. 
Kepk ne perkarstame pečiuje 
30—35 minutes.

KUMPIO SALOTŲ 
SANDVIČIUS

VIRTA tušinta Vista

!•/> puoduko sviestuotų bal
tos duonos trupinių

1 >£> puoduko vištienos, su
pjaustytos j mažus ketvir
tainius šmotukus

I Vo pHoduko kornų, šviežių 
ar iš kenų

II 2 šaukštuko druskos
Truputi pipirų
Vienų puodukų vištos sriu

bos
•% puoduko saldžios Smeto

nos

Va svaro kumpio
2 mažu rūgštūs agurkėliai 
Salotos lapų
Duonos riekelių (baltos bei 

juodos).
t/j puoduko sviesto
Va puoduko mayounaise da

žnio
Vj puoduko saldžios, tirštos 

Smetonos.
Stikapok kumpį smulkiai. 

Pridėk sukapotus agurkėlius, 
mayounaise dažalą ir smetoną 
Supiaustyk duoną nestoromis 
riekėmis, aptepk sviestu, už
dėk kumpio mišinį. Ant kitos 
riekės irgi Užtepk sviestu ir už
dėk salotos lapų, paskui dvi rie
kes sudėk ir bus gardus sand
vičiai. Geri piknikams.

SŪRIO PRIESKONIS

2 kiaušiniu
1 % puoduko džiovintos bal

tos duonos, supjaustytos 
ketvirtainiais šmotukais.

1 į/* šaukštuko druskos
Vk šaukštuko pipirų
*/•» svaro amerikoniško sūrio

M - - - - - - - - .

MADOS.

[Pacific and Atlantic Photo]
Nužudytas redaktorius. — 

Don R. Mellet, jaunas leidejas- 
redaktorius Canton Daily News, 
tapo nežinomų žmogžudžių nu
šautas prie savo namų. Jis 
smarkiai kovojęs su tvirkavimo 
urvais, todėl spėjama, kad delei 
to ir tapęs nužudytas. 
.. —-------- ---------------- —i----------------------  - ■ ______ —

1 puodukų saldžios Smetonos 
bei milko, atskiesto

1 puoduką vandens.
Išplak kiaušinius, sumaišyk 

su duona, druska, pipirais, tar
kuotu suriu ir Smetona su van
deniu, sumaišyk kartu. Supilk 
j atskirus mažus molinius in
dus, sudėk į bletį, kuriame yra 
gana vandens, kad puodukus 
vanduo beveik apsemtų. Be van
dens viskas sudžius ir negali
ma bus valgyti. Kepk pečiuje 
pakol gerai su tirštos. Paduok 
stalan tuose induose, užberk 
viršun paprikos ir sukapotų pel-, 
ruškų lapų.

Skanus valgis vaikams ir 
silpniems žmonėms. Lengvai pa
gaminamas.

ATŠALDYTAS KAKAO (CO-
(’OA) .......

3 šaukštai kakao
2 šaukštai cukraus

puoduko karšto vandens 
truputį druskos
U/2 puoduko saldžios Smeto

nos
H/2 puoduko vandens, arba 3 

puodukai pieno
Vi šaukštuko vanillos
Nušutink pieną dvigubame 

puode. Sumaišyk kakao, druską, 
cukrų ir karštą vandenį. Gerai 
išmaišyk ir supilk piie pieno. 
Duok kad virtų 10 minutų. At
šaldyk ant ledų ir paduok stik
luose su plakta saldžia smetona 
ant viršaus kiekvienos stiklinės. 
Skanus, sveikas gėrimas.

Aeitttynn pflkrihka, kada fiffi- 
jmininkė, immetUSi ndttitis, dna 
I uždarbiauti: namie įsigyvena 
j didžiausia netvarka, ptasMedrt 
I nrsullkirnfltj valdai. . ' Vyra! 
vengia namų. Kur gi jie tada 
turi pasidėt? Eina į smukles, 
girtuokliauja... Girtuokliavimo 
vaisiai —- nesveika karta. Vai
kai, būdami be priežiūros, ser
ga ir miršta.

Kyla klausimas: kaip kovoti 
su alkoholizmu, džiova, vaikų 
mirimu ir kaip pagerinti šei
mos gyvenimą? Vieni vyrai čia 
bejėgiai. Jiems pagelbėti turi 
šviesi moteriškė, gera Šeimi
ninke. Re t kur tokių šeiminin- 
mergailė (gerai, jei baigusi pra
džios mokyklą) eina į dirbtu
ves ir kitur uždarbiauti’ Ji sa
vo laiku ir taps šeimininke. Bet 
kaip ji sugel/ės tvarkyti savo 
namus, niekumet nemačiusi ge
ro pavyzdingo šeimininkavimo?

“Tokia mergaitė ištekėjusi 
padarys dar vieną ekonominę 
netvarką, išsitarė kartą vie
nas Belgų švietimo ministeris, 

ir las negerumas eis iš kar
tos į kartą iki pagaliau bus pa
laikytas visai normaliu dalyku.’’ 
Visuomenės ir valstybės parei
ga steigti neturtingų darbi
ninkų dukterims namų ruošos 
mokyklas ir mokyti jas šeimi
ninkauti.

Kas reikia žinoti darbininkų Į 
dukterims, tas reikią žinoti ir 
pasiturinčių tėvų dukterims, nei 
aukštesnės klasės mergaitėms. |

Keletas dešimčių metų atgal1 
šeimos reikalavimai buvo visai 
kiti. Tada ir suaugę ir vaikai 
laivo sveikesni, gyvenimas bu
vo pastovesnis ir pigesnis. Da
bar gi, nepaisydami higienos 
reikalavimų, jau greitai suser
game įvairiomis ligomis. Pasi
keitė sąlygos ir reikalavimai.

Pagaliau h* žmogaus protui 
reikia progresuoti. Net ir anų 
laikų vaikų negalime lyginti su 
musų laikų vaikais. Dabar ir 
jiems daugiau žinių reikia, ne
kaip seniau reikėdavo.

šių dienų šeimininkei reikia 
kasdien kovoti su brangyme- 
čiu, tarnų ydomis. Ji turi nuo
lat rūpintis'Valgiu, drabužiais, 
įvairiais šiokiadieniais mažmo
žiais.

KM

PYČIŲ LEDAI

Grojikai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

8 didelės, prinokusios pyčės 
Va puoduko citrinų sunkos 
2J/a puoduko cukraus
2 puoduko milko arba ir 2 

puodukai tirštos saldžios Smeto
nos 4 puodukus nulupk pyčės. 
Sumaigyk ir pertrink per šitą. 
Sudėk visą paduotoj viršui eilėj 
ir gerai išmaišyk. Tegul pastovį 
20 minutų. Sudėk į tam tikrą 
ledams indą, apdėk druska te
gul sušąlą. Bus pusė galiono 
ledų.

Seimininkėms Patarimai
ŠEIMA

No. 2782. Labai tinkamas sporto 
modelis. Jisai nors labai paprastas, 
bet labai elegantiškas. Iš Šviesaus 
šilkčo jisai išrodys visai puikiai, net 
ant tiek puikiai, kad jis galima bus 
cldvSti ir svežiuosna ir ant gatves, be 
jokios baimes, kad ne gražiai atrody
si, arba ne tinkamai busi apsirengus.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mit
rai reikia <■' y.v !ų 40 colių materijos.

Norint j vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti seto vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
trbs k rašo s fn n k Ifcl iai s kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti;

Naujienų: Pattem Dept., 1730 So. 
Halsted St., Chicago, III.

\aUJIENOSi Pattem Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 16 centų ir prašau at

siųsti tnan pavyzdi No..
Mitros .......... .............. per krutinę

•••••••.••.*•« .mm

(Vardas ir pavardė)

' (Adresas)

—..... ........... ... ....................
{MJentM ir f&ht.)

Iš šeimos kyla įžymus žmo
nės ii; paprasti darbininkai.

i Netvarkingoje šeimoje vaikai 
netikusiai auklėjami. Tokių vai
kų jokia mokykla pataisyti ne-į 
galės. Žmogaus išauklėjimas 
visų pirmą pareina nuo geros 
motinos ir šeimininkes. • |

Išmintingus žmones išauklėti 
tegali tik geros šeimininkės ir 
motinos. Kad ir geriausiai iš
auklėtas butų tėvas, vaikų auk
lėjimas ir visos šeimos tvarka 
pareiųa tik nuo motinos išsila
vinimo. Jei motina bus išmin
tinga, ir vaikai bus toki. Taigi 
šeimininkės role, jos pareiga 
yra neapsakomai atsakinga.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenuc 
--------  - --------- n.............. -......... .......... .

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiskose—3Sc ir «5c puodukas ir 
dudeU. ChUdren’a Musterob (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Garsinkities “Naujienose”
-*

Klausyk ir Temyk . ? 
0 Polam

N«w Subscnlaer

Šis nftisų prietells dirba ii 
širdies ir heša tiaujUs skaityto 
jus Naujienoms kasdieną. y

Darykit tai ir Jęh

Štai kiek kuponų gausit rt 
kiekvieną atneštą ar Atsiųstu 
paštu naują skaitytoją: 
Už metus ___  150 kuponą
UŽ pusę metų___ 75 kuponui
Už trifc mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajus), 
kaip sudarysi tokj skaitlių ku
ponų, už kurį teki geriausia 
dovana. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyyxxxt

Diena
Bus labai didele iškilmė, 
kuri sujudins visą miestą
Bus daugybės dovanų už pasižymėjimus: vyrams, mote
rims ir vaikams; bus juokų ir fonių vežimų-vežimais 

visiems Už dykų

Rengkites, temykit ir
kitiems pasakykit!

«
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd S*., Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 3G47 Archer Avė., !<afayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Svarbumas apsidrausti 
nuo ugnies

Ugnis yra naudingas daly
kas kasdieniniame gyvenime. 
Bet už tai ji padaro ir nema
žai nuostoliu. Nesenai skaitėme 
laikraščiuose apie gaisrą Sa
lantu miestely, kur ugnis iš
naikino iki vienam medinius 
namus. Praeity butą dar dides
niu gaisrų. Taip, pav. gruodžio 
10 d. 1825 degė New Yorkas ir 
nuostoliu padaryta už $17,500,- 
000.

, Gegužės I, 1812, degė llar- 
rishurgh. Pa., nuostoliu 
.$35,1 K >0,000. •

Rugp. Ii, 1818 — Konstanti
nopolis nuostolių —- $15,000,- 
000.

Spalių 8, 1871 —• Chicago 
nuostolių — $101,000,000.

Lapkr. 1872 — Bostonas - 
nuostolių — $70,000,000.

Bal. 18, 1906 — San Fran- 
cisco — nuostolių — $350,00,- 
000.

čia tik pažymėta keletas svar
besnių gaisrų, o jie juk yra 
beveik kasdieniniu reiškiniu. 
Pavieni asmenys gali išvengti 
didesnių nuostolių nuo ugnies, 
tai apdraudos pagalba.

Toji suma, kurią mokame už 
apdraudą nėra didelė ir kiek
vienam prieinama. Kuo dau
giau žmonių apsidraudžia, tuo 
mažesnė yra mokestis. liesa, 
.sudegus namui, kompanija ne- 
užmoka tiek, kiek namas buvo 
vertas. Atlyginimas paprastai 
siekia tik kokį 75%. bet tas 
irgi geriau negu niekas.

'lodei patartina yra visiems 
lietuviams, kurie turi nuosa
vybes pilnai apdrausti nuo ug
nies ir išvengti galimų nuosto
lių. —J. P-stis.

Negrai užpuls Bridgeportą.
Mes nenorime tokios mokyk

los dėl savo vaikų.”
IŠ Baltučio įlindau pas p. 

Zacharevičių, ir tas senas brid- 
geportietis supykęs šuktelėjo:

“Mano duoną atims man 
kaip lygiai ir kitiems žmonėms. 
Pasiūlymai už namus labai ma
ži. Spulkoj priklauso tie žmo
nės, kuriuos išvarys iš čion.

Musų bažnyčia neapsakomai 
bus nuskriausta, kartu ir baž
nytinė mokykla. Musų vaikai 
turės grumtis kartu su juodu
kais. Juodukai užims Bridge
portą.”

Galop nutariau užsukti pas

mu, ir bendrai sušiburę, pa
galvokit, ir tada gal rasite tik
rą ir gerą išeities kelią.

Dirbkit bendrai, nes nieks 
už jus negali dirbti, nes čia yra 
jūsų gyvas reikalas, o ne kitų.

čia guli jūsų turtas, čia yra 
jūsų nuosavybė, čia jus galit 
laimėt, kaip lyginai ir pralai
mėt, nepanorėdami apgint savo 
tikrų reikalų.

Dirbkit išvien!
S. J. Dargužis.

Kontrakto forma
kad liend-

ir vienu j vietinį kleboną Krušą, bet ra- 
nenorim

jog taip

da negrai čion užgrobs? Kodėl 
jie neperka “gasaunės” proto? 
Ko jie kėsinasi ant musų “for- 
eignvrių”? Mes nenorim, aš 
sakau, mes nenorim su negrais 
čion gyventi.

“Lai k s sukrusti
rai jiems pasipriešinti 
žodžiu pasakyt: “Mes 
čion jūsų mokyklos.”

Ištikrųjų maniau,
gali ir būti, bet dar ir ryžausi 
patirti tolesnių informacijų ir 
pasikalbėti su kitais vietos 
“obuvateliais”, ir nukinkavau 
pas p. J. P. Evaldą, Sek r. Keis
tučio Spulkos.

Ten išgirdau panašų pareiš
kimą.

1. įsteigimas mokyklos pra
šalins daug 
biznieriams.

2. Išvarys 
čion.

biznio vietiniams

daug žmonių iš

3. Negrai, it varnai, užpuls 
visus bridgeportiečius.

1. Musų bažnyčia labai daug 
nukentės.

5. Namų savininkai (nuo ku
rių miestas perka namus) labai 
nukentės, negaudami pilno at
lyginimo.

6. Savininkai namų gaus V3 
mažiau, negu nuosavybės ' yra 
vertos*.

7. Išvarys 1500 žmonių iš 
vietinės apielinkės.

Iš ten nužingsniavau pas p. 
Baltutį, ir štai ką jis pareiškė: 
“Mes nenorime mokyklos čion. 

Daug šeimynų neteks namų. 
Vietinių biznis ir musų bažny
čia labai nukentės.

Neteksime daug koslumerių 
ir parapijonų.

Daug žmonių yra tam^prie
šingi.

dau iškeliavusi 
vietoj radau 
valparaisieti kun. Statkų, 
klausus apie mano misiją 
labai prielankiai tam projek
tui išsireiškė:

“Klebonas Krušas visados 
žiurėjo j tą klausymą labai pla
čiai ir jis- nėra jam priešingas.

O kas link mano opinijos, 
tai įkūnijimas mokyklos butų 
ideališkiausiu budo.

Teisybė, mes neteksime skai
čiaus parapijonų, bet kiti jų 
vietas užims. Mes esame neutra
lus tame dalyke. Aš manau, kad 
įkūnijimas mokyklos bus nau
da vietinėms žmonėms.”

štai dar netikėtai patinku p. 
Mykolą J. Kirą, kuris turi apie 
keliuiiką naujų butų mena
moj vietoj.

“Aš esmi labai neutralus”, 
sako jis. “Miestas pirks — bus 
gerai; aš turiu pripirkęs lotų, 
kur galiu ‘numufinti’ savo na
mus. Aš gaunu gerą pasiūlymą 
už savo namus. Apie kitus žmo
nes — tai jų reikalas.”

Išklausius jųjų pasakojimus 
ir skundus, aš abejoju, ar iš 
tikrųjų visi žmonės, kurie yra 
paliesti tame dalyke, pakanka
mai rūpinasi savais reikalais.

Čion nėra jokis juokas, bet 
čion yra pradėtas darbas, rim
tas, kuris turėtų rūpėti visiems 
bridgeportiečiams. Bridgepor- 
tiečiai susidomėkit tuo klausi-

savo ex-kolegą 
Pa- 
ji«

Kaip rašomas dokumentas par
davimo nekilnojamos nuosa
vybės?

Yra daugelis būdų sustatyti 
kontraktą. Žmogus, kurs turi 
šiokio tokio patyrimo, be abejo, 
sugebės pažymėti visus svarbes
nius dalykus. Bet dėl abelno 
supažindinimo su rašymo tekni- 
ka mes- paduosime savo skaity
tojams pavyzdi.

Chicago, Hi. Birželio 2 d. 
1926 m.

Priėmiau nuo Juozo Čiburo,

iš Chicago, III. du šimtu dole
rių, kaipo dalinį (mokėjimą už 
nupirktų ir žemiau išvardintą 
nekilnojamąją nuosavybę, esan
čią ..........................  kuri tapo
paiduota minėtam Juozui čibu- 
rui už tris tūkstančius penkis 
šimtus dolerių. Kita suma pi
nigų bus įmokėta, kuomet bus 
įteikta atsakantis ir pakanka
mai užtikrintas “deed” perlei
dimui į dešimts dienų nuosavy
bės, skaitant nuo dienos pasi
rašymo šio kontrakto, arba 
aukščiau esant prirengtam — 
“deed” ir jei išekzaminavus 
nuosavybes teises pasirodys vis
kas tvarkoj, likusieji pinigai 
bus sumokėti sekančiai: po vieną 
šimtą dolerių kas mėnesį iki 
bus viskas sumokėta. Sumokė
jimas tos liekanos turės būt už
tikrintas užtrauktais ant tos 
nuosavybės morgičiais. Jeigu 
pasirodys, kad teisė į nuosavy
bę nėra gera, lai tieji du šim
tai dolerių turės būti sugrąžin
ti. Bet jei minimas Juozas či- 
buras nepildys šio kontrakto, 
kaip aukščiau jis išdėstytas, 
tuomet du šimtai dolerių liks

pardavėjui, o patsai kontrak
tas skaitytis panaikintu.

Liudininkai
Ant spauda

Parašai.

Klausimai

Greitam Pardavimui

Lietuviai Advokatai

1. Klausimas. Aš buvau pave
dęs dviem skirtingiem agentam 
parduoti savo namą. Dabar bet
gi apsigalvojau neparduoti Ką 
turiu daryt, kad atšaukti tą pa
vedima? —M. K.I

Atsakymas. Jeigu jūsų su
tarty su tais- agentais nėra aiš
kiai pažymėtas laikas, galite 
atšaukti, •pranešant jiems apie 
tai.

2. Kl. Kas reikalinga daryt, 
kad paskelbti bankrutą?

P. Saunorius.
Ats. Yra tam tikros blankos, 

kuriose išdėstyti visi klausimai. 
Tačiau pirma negu ką nors pra
dėt patartina pasikalbėt su ad
vokatu.

3. KL Aš turėjau nusisamdęs 
vieną flatą ir mokėjau 40 do
lerių į mėnesi. Bendą įteikda
vau savininkui pirmą dieną 
kiekvieno mėnesio. Apie vidurį 
pereito mėnesio aš įsigijau nuo
savą namą ir buvau perkraus- 
lęs savo daiktus, išskiriant po
rą mažmožių. Bet tuom laiku

ketvertai dienų teko išvažiuoti 
į fgrmą. Sugrįžęs suradau, kad 
mano čei iJ’fnkas, pasidaręs 
raktą, užėmė flatą. Kadangi 
man likosi dar 10 dienų iki ga
lo mėnesio, ar aš galiu iško- 
lektuoti iš savininko priklau
sančią man dalį pinigų? —J. B.

Ats. Žinoma, kad galite. Bet 
kolektavinias jums daugiau kai
nuotų, negu kad gautumėt.

4. KL Ar negalėtų “Namų ir 
Žemės” skyrius man paaiškin
ti, kurie Įstatymai draudžia da
ryti nepamatuotas kratas ir 
užgriebi i nuosavybę?

A. Gražia.
Ats. Pati Suvienytų Valstijų 

konstitucija tą draudžia.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo įlieta 
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St„ Roorn 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. - 
straktai. — Ingaliojimai. — 
kola ]

Ab- 
Pas- 

pinigų i ir 2 morgičiams.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinfton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas 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.
Dienomis: Canal

8110. Naktj 
Drexel 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

. ■ - m

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Bridgeportas pavojuj
Juodųjų armija (negrų) ren

giasi pult Bridgeportą. Pavo
jus prie durų! Gelbėkit kaip 
kas galit. Dabar, dabar, nes 
rytoj bus pervėlu.

Musų nuosavybių vertė puls, 
biznis išnyks, žmonės (balti) 
pabėgs, 'lai bus tikra tragedi
ja: pinigiškai, dvasiškai ir so
cialiai visiems bridgeportie- 
čiams.

Tokie obalsiai skamba iš įvai
rių kampų Bridgeporto kolo
nijoj-

Dagirdęs toki šauksmu, pa
dėjau savo dieninius reikalus Į 
šalį ir ryžaus vykti į tą “šird
peršos” vietą lietuvišką Mec- 
cą, kad patirti tikrai dalykus:

Kodėl tas triukšmas?
štai priežastis:
Chicagos miestas užsispyrė 

nupirkti plotą žemės su namais 
prie 33-čios — Auburn ir Lime 
gatyių dėl įkūrimo “Junior 
High School”, ir tuo tikslu už
vedė “Condemnation Suit” — 
bylą prieš visus savininkus 
aukščiau minėtoj vietoj.

Kad nuodugniau sužinoti da
lyką nuvykau pas p. Elias Uni- 
versal State Banko prezidentą 
gauti jo nuomonę.

Paklausus man jo apie mies
to pasiryžimą įsteigti mokyk
lą menamoj vietoj, jis įtūžu
siai atrėžė: “Mes nenorime mo
kyklos čion. Toks orogantiškas 
miesto pasielgimas tiesiog yra 
aiškus pasikėsinimas ant musų 
katalikų tikėjimo, kad įsprausti 
savo svietišką-publišką mokyk
lą į musų bažnytinių mokyklų 
tarpą.

“Jie (Education Department) 
daro tą tyčiodamiesi iš musų 
katalikų. Jie veja musų žmo
nes lauk. Jie kviečia negrus į 
tą mokyklą. Bridgeportas stovi 
pražutyj. Kur musų įstaigos, 
Auditorija, bažnyčios, mokyk
los, ete? Koks jų likimas, ka-

Jusy Proga Investuoti j Pačią 
Chicagos Širdį.

MES greit atidarysim pardavimui dar tris nedidelius 
sklypus Pelningos žemės pačioje Chicagos širdyje, 
tirštai apgyventame distrikte. Tos žemės pardavimui 

yra labai nedaug ir jus turėsit veikti greit, kad tikrai įsigijus 
sklypą dėl uždirbimo pinigų. Kas pirmesnis, tas geresnis.

Ai žemė yra išdalinta į triff pasirenkamas dalis, viskas 
netoli dirbtuvių distrikto, puiki vieta dėl apartmentinių ir 
biznio namų dėl taupių darbininkų žemių...

1. 47 St. ir Archer Avė.
2. Archer ir Cravvford Avenues.
3. 55 St. ir Cravvford Avė.
Prie 47 St. žemė perkerta gatvę nuo labai augančio 

Central Manufacturing Districto, tai didžiausis nedidelių išdir- 
bysčių išsivystymas visame pasaulyje, apielinkėj dirba tūk
stančiai darbininkų. Trys Archer karų linijos sujungia šitą 
žemę su vidurmiesčiu j keletą minutų. Kedzie karų linija 
čia pat.

Prie Archer nuo šios žemės, randasi naujas distriktas iš 
400 naujų du-flatinių namų, išsirenduoja greičiau negu jdos 
galima pastatyti. Ar dar kas gali būti saugesnio ir pelnin
gesnio, kaip investavimas į Šitą žemę? Archer Avė. jau.yra 
viena didžiausių gatvių Chicagoj ir ji pasidarys dar didesnė 
South West Side išsivystyme.

Antra dalis irgi yra lygiai gera, jeina j pietus pagal 51 St., 
j vakarus pagal Cravvford, į šiaur-vakarius pagal Archer Avė. 
čia taipgi patarnauja Archer gatvekariai ir Cravvford Avė. 
Ji bus didžiausia biznio gatvė, kaip tik Cravvford Avė. tiltas 
per kanalą bus užbaigtas. šita visa žemė yra dėl biznio 
išsivystymo.

Trečia dalis šios žemės lal>ai tinka dėl mažų dirbtuvių išsi
vystymo, nes randasi netoli didelių išdirbysčių, 55 St. yra 
dalis bulvaro ir Cravvford Avė. kaip jums žinia, turi di
delį biznio ateitį.

Visa žemė yra aprubežiuota kokius namus reikia statyti 
ir visi požeminiai įtaisymai prie to priskaitomi. Visa žemė 
parduodama per Hinkamp & Company, kurios reputacija dėl 
pasekmių ir gero pardavimo galit sužinoti bi|e kokiame banke.

Jus pamatysit, kad į šitą žemę netik yra geras investmen- 
tas dėl jūsų, bet taipgi dėl jūsų draugų, giminių ir pažystamų.

Mes reikalaujame vyrų ir moterų dėl pardavinėjimo musų 
žemių čionai ir kitur, Mes vedame mokyklą dėl pardavinė- • 
jimo, kur studentai uždirba pinigus dar kol mokinasi.

Pripildykit žemiau paduotą kuponą šiandien arba pasima- 
tykit su Mr. Sitany asmeniškai, Suite 1009, 111 W. Washington 
St., Chicago. žengkite didelį žingsnį į finansinę neprigul- 
mybę, dabar I

Atsiųskit Kuponų šiandien. Nėra jokios jums 
atsakomybės

HINKAMP & CO., Ine.
Saite 1009,
111 W. Washington St.

Gerbiamieji: — Malonėkit man daugiau paaiškinti apie jūsų 
žemę, be jokios man atsakomybės.

Vardas ................................-....... -.................................................................
Adresas ............................ .............................................................................

Telefonas ....... .................................................-.......................................... .

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PStnyčios.

......................... —.. —/

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

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

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681 

■ ■ ...—

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras. 
n...........  .... - —/

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

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

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

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

Data: Liepos 26 d., 1926 ________

cdSV* CoRPORATf°N
>7 PRESENTFOR
UNITED PROFmSMliR^BUJ

KPAIDTO

RING CORPORATION

/■■■■
Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

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.

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

rz > J J nuo 9 ikt || vai. ryte; balandos į nuo 6 iki 8 vaL vaįare

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 2t9 

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. .................  .... I »

z— 1 ■ ■” ."■■■■" ■
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO
»............ . —.................
f" — .............  A

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL, 
CMcagot Dl.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN "
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tęl. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudčji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligną.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Hnmboldt 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.

' šalin PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. -------------- ------------------- -

- — .................................
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NAUJIENOS
the L2thu^oian Daily Newi

Publishcd Daily £xcept Sunday 
by the Lithuanian Daily Mewi Pub.

Mditor P. gRIGAITIfl
17M Somth Halated Street 

Chicago, Ilk
Telephone Rooeevelt 85M

Subscription Katėti 
|8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outiide of Chicago. 
$8.01 per year in Chicago.

3c. per copy,

Entered ai Second Clau Mitter 
Marvh 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienot eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halited SL, Chicago, 
III. — Telefonai i Kootevelt 851ML

Chicagoje — paltu:
Metams ....................    >8.00

Uiiimokljimo kainai
Pusei metų------------------- -------4.00
Trims mlneilami ......$2.90
Dviem minėtiems  1.50
Vienam minėsiu! ...__ ______ ... .75

Chicagoje per neliotojusi 
Viena kopija______
Savuite! _______ _______
Mineliui —_______7Sc

Suveinytoae Valitijoie, ne Chicagoje, 
paltu:

Metami __ —.........._____ ....... $7.00
Pusei mete _________________  8.50
Trimi mėnesiams __________„ 1.75
Dviem mėnesiam __ __________ 1.25
Vienam minėsiu! .... ________  .75

Lietuvon ir kitur uiiieniuotei 
(Atpiginta) 

Metama -.............
Putei metų _________
Trims mėnesiams___________ 2.00
Pinigui reikia siųsti palto Moaey 

orderiu kartu su uitakymu.

Tai visai mažai dėl Chica-Įtin, Lesuras, sakė į teisėją, 
kurs jam skaitė teismo nutari
mą:

“Aš mirštu tame akymirks- 
ny, kai tauta nustojusi proto, 
jus mirsite, kai ji atgaus pro
tą.”

Mark Twain.

Milijonas svarų
lai turėjau kęsti, nes mano būk
lė nebuvo tokia, kad aš galėčiau 
kaip reikint atlyginti skriaudą, 
patirta iš turtingų ir tvirtų 
žmonių.

Dabar jau aš bučiau pakėlęs 
kriaušė ir ją suvalgęs viso pa- 
pasaulio akyse, bet ji dingo; tuo 
budu dėl šito nelemto atsitiki
mo aš nustojau jos ir ši mintis 
nešvelnino mano, jausmų anų 
senių atžvilgiu.

Praėjęs nemažą atstumą nuo 
namo, atidengiau voką ir pama
čiau, kad jame yra pinigai. Ir 
galite patikėti, kad mano nuo
monė apie tuos žmones iš karto 
1 akitčjo. Aš, negaišuodamas ne 
valandėlės įsidėjau laišką su pi
nigais i vidurinę švarko kišenę 
ir leidausi j artimiausią pigią 
valgyklą. Viešpatie, ir kaip iš 
skaniai valgiau! Pribaigęs pa
skutinį kąsnį, išsiėmiau pinigus, 
i tlenkiu sulenktą banknotą, ir jį 
pažvelgiau ir ką tik netekau są
monės. Penki milijonai dolerių. 
Pradėjo man suktis galva.

Tur būt aš taip sėdėdamas * 
žiurėjau į šitą banknotą ne ma
žiau, kaip minutę laiko, kol atsi
peikėjau. Ir pirmas, ką aš ta
da pamačiau, buvo valgyklos 
šeimininkas. Jo žvilgsnis buvo 
nukreiptas į banknotą ir taip 
pat sustingęs. Visa jo siela ir 
1 unas buvo persiėmęs pagarba 
ir laime, bet matyti, kad jis ne
galėjo pajudinti nei koja, nei 
ranka. Viena akimirka aš įver
tinu susidariusią aplinką ir pa- 
d:.iidu vieninteliai protingą da
lyką, kokį tik galima buvo pada
ryti. Aš atkišau jam banknotą 
ir išdidžiai tariau:

— Prašau, duok tamta grą
žos!

Tada jis atsigavo ir pradėjo 
berti atsiprašinėjimus, jog ne
galįs iškeisti banknotą. Šeimi
ninko žvilgsnis vis dar buvo 
įbestas į banknotą ir aš niekaip K 
negalėjou priversti jį nors pa
liesti šitą pinigą. Matyt, jis ne
galėjo iki sočiai prisižurėti 
banknotui, ar patenkinti savo 
akių alkį, tačiau jo nedrįso pri
siliesti, lyg tai butų per daug 
šventas dalykas paprasto ir mir
tingo vargšo rankai.

— Atsiprašau, gal tai tamstai 
sudarys keblumų, — tariau, — 
bet aš priverstas pakartoti savo 
prašymą. Prašau iškeisti šitą 
banknotą, nes kitokių pinigų aš 
neturiu.

sterlingų

gos”.
Iš tiesų, keturi šimtai žmo

nių tokiam piknike, kurį rengė 
visos “didžiosios” organizacijos

8c I ir kuriame turėjo dainuot ketu- 
į8c n chorai ir kalbėt trys kalbė

tojai (du — dagi atvykę iš ki
tų miestų!), tai juokingai ma
ža. »

Bet Chicagos “komsomolcas”, 
parašęs tą korespondenciją, dar 
perdėjo, nes tame raudonųjų 
biznierių piknike vargiai buvo j 
dauginus, kaip šimtas žmonių. 
Beveik visa pikniko “publika” 
susidėjo iš choristų (kurių irgi 
tik dalis atvyko), komitetų ir 
kalbėtojų.

Ir kam dar Čia bliofuot: ylos 
maiše nepaslėpsi ‘

|8.00
. 4.00

KAIZERIO VALDŽIA RĖMĖ “BOLŠEVIZACIJĄ”

MARGARET BONFIELD VĖL IŠRINKTA 
I PARLAMENTĄ

UOLI SOCIALISTĖ IR MacDONALDO ŠALININKĖ

KOMUNISTŲ ŠMEIŽTAI NUĖJO NIEKAIS

Įvairenybės
Blaivus pamokslas

Anglijoje vienas keliaujantis 
pamokslininkas sako pamokslą 

Kuomet bolševikai arba jų vienminčiai nori išniekin-lir baisiais vaizdais nupasakoja 
ti priešingas sroves Vokietijoje, tai jie dažnai vadina jas girtuoklio likimą. Norėdamas 

pavyzdžiu savo klausytojams 
ryškiau gerąsias blaivybės pu
ses nupa’sakoti, taria jis:

—įsivaizduokim sau, kad štai 
čia stovi dvi bačkos, viena — 
pilna alaus, kita —r vąndens. 
Jei aš privesiu asilą prie jų, — 
kurią jis bačką pasirinks?

—Vandens bačką, — sušuko 
vienas iš klausytojų.

—Visai teisinga, — pastebė
jo pamokslininkas, — bet kodėl 
jis pasirinktų vandens bačką?

—Todėl, kad jis asilas, — 
sušuko kitas klausytojas.

“kaizerinėmis”. Šitą epitetą jie mėgsta vartoti ir prieš 
Vokietijos socialdemokratus, ir prieš liberalus ir prieš 
kitas nebolševikiškas partijas.

Tečiaus pats bolševizmas yra daug artimesnis kaize- 
rizinui, negu bolševikų niekinamosios partijos. Tai paro
do spausdinamieji Hearsto laikraščiuose kaizerio atsimi
nimai apie didįjį karą.

Kalbėdamas apie padėtį rytų fronte 1917 metais, kai
zeris sako:

“Rusų armijos bolševizaciją^ kuri pagaliau paiiuo- 
savo musų rankas Rytuose, mes remėme sulig musų 
Vyriausios Komandos prašymu”.
Vadinasi, pati kaizerio valdžia užsiimdavo bolševi

kiškų “idėjų” skleidimu Rusijos armijoje! Ji, be to, kaip 
žinia, padėjo ir patiems bolševikų vadams pagryžti Rusi
jon — duodama jiems tuo tikslu speciali leidimą perva
žiuoti per Vokietiją (iš Šveicarijos) ir parūpindama 
jiems net atskirą traukinį.

Žiurkių žalingumas

Trumpa telegrama iš Londono praneša, kad Darbo 
Partijos kandidatas, Margaret Bonfield, vėl tapo išrink
ta į parlamentą. Ji‘sumušė konservatorių partijos kan
didatą, kurį rėmė valdžia. •

Tai yra dar vienas skaudus smūgis Baldwino kabi
netui. Šitie rinkimai i parlamentą (užpildymui vakansi- 
jos) buvo antras po didžiojo Anglijos streiko piliečių nu
sistatymo patikrinimas. Pirmiaus įvykusiuose rinkimuo
se Darbo Partijos kandidatas taip pat sumušė konserva
torių.

ant

sumą ne
kurtuos 

užkrečia- 
ir platin-

Ministeris Karolis Girska: 
“Esu prisirengęs.”

♦ ♦ ♦

Garsiausias italų poetas Al- 
fieris:

“Spauski man ranką, bran
giausias drauge, aš mirštu.”

♦ * *

Anglijos karalius
VIII, kurs gulėdamas 
patale liepė jam 
vyno, tarė:

“Na, draugai, 
valstybė, sostas, 

♦ ♦

Henri kits 
mirties 

paduoti stiklą

niekai,visa
siela.”

♦

Garsusis vokiečių valstybės 
vyras Gamlėta, kurs mirė dėl 
tamsių santykių su tūla moteri
ške :

“Esu prapuolęs.“
♦ * ♦

Garsusis vokiečių muzikas 
Betchovenas, mirštant kliedėjo 
dėl operos “Fausto“ muzikos, 
kurtą norėjo surašyti:

“Gaila, gaila... per vėlu!”
♦ ♦ ♦

Garsusis sielos paslapčių pa- 
žinejas Feuchterlebenas:

“Ant kitos žvaigždės — vėl 
prasidėjimas!”

Minčių gintarėliai 
apie meilę

I Visų žemės perversmų prie
žastim esti meilė. Eskilas.

* ♦ ♦

Tautų meilė ar neapykanta 
neprivalo būti tavo meilės ar 
neapykantos dėsniu: ištirk ar 
ji yra teisinga. Konfucijus.

♦ * *

Kas nieko nemyli tas yra ku-' 
nas be

[“T.”] Kada man ėjo dvide
šimti metai, aš tarnavau pas bir
žos verteivą San Franciske kon- 
torininku ir, reikia pasakyti, 
kad labai gerai, net iki smulk
menų, žinojau biržos verslą. Aš 
tada buvau visiškai vienas, ir 
vienintelis mano turtas buvo 
niekuo nesurištas vardas, šitie 
duomenys vertė mane į tą kelią, 
kuris veda į pralobimą ir aš bu
vau patenkintas viliojančiais ga
limumais.

šeštadieniais, uždarius kon
torą, aš būdavau laisvas ir pa
prastai vykdavau paplaukioti 
burine valtele įlankoj. Kartą 
beplaukiodamas nuplaukiau la
bai toli ir atsidūriau atviroj ju
roj. Naktį, kada aš beveik ne
tekau bet kurios vilties išsigel
bėti, mane paėmė laivas, plau
kiąs į Londoną. Plaukti teko il
gai ir labai audringu metu. Ma
ne, kaip paprastą jurininką ver
tė dirbti, kad tuo atsilyginčiau 
už kelionę. Išlipau Londone su
dėvėtais ir sudriskusiais drabu
žiais, kišenėj turėdamas tik vie
ną dolerį. Už šituos pinigus aš 
.apsirūpinau parai pastoge ir 
maistu. Kitą dieną aš jau ne
turėjau nei to, nei kito.

Trečią deiną apie 10 valandą 
alkanas ir suvargęs basčiausi 
Londono gatvėmis, 
aikštėje.

turtingai išpuoštą ir gražius 
baldais apstatytą kambarį, ku
riame sėdėjo du pagyvenę po
nai. Jie paliepė tarnui išeiti, o 
mane paprašė sėstis. Jie tik ką 
buvo baigę pusryčiauti ir dar 
ant stalo stovėjo nemaža nesu
valgyto valgio, į kurį aš pažvel
gęs beveik netekau jėgų susi
valdyti: akyse pasidarė tamsu, 
bet kadangi jie manęs nekvietė 
ragauti šitų skanių valgių, man 
nieko kita neliko, kaip taikytis 
su savo alkiu.

Neužilgo prieš tai čia atsitiko 
kaž kas tokio, apie kų aš suži
nojau daug vėliau, bet tamstoms 
aš tą nuotykį papasakosiu da
bar. Prieš dvi dienas abu se
niai — broliai karštai susigin
čijo, ir kad išspręstų kurto tei
sybė, griebėsi paprasto budo — 
laižybų, kurias anglai vartoja 
spręsti ginčijamiems klausi
mams.

Meile

sielos.
♦

— tai

Buastas.
♦ * 
žingeidumas.

Depiussi.
♦ *

Meilė gyvenimo 
ji meta į 

ateitį švie-

Margaret Bonfield yra vienas žymiausiųjų asmenų 
Anglijos socialistų judėjime. Ji turi daug įtakos ir dar
bininkų unijose. Keletas metų atgal ji buvo išrinkta Dar
bo Unijų Kongreso generalės tarybos pirmininke.

Kai Anglijoje buvo susidaręs MacDonaldo kabinetas, 
dr-gė Bonfield įstojo į valdžią ir dėl to turėjo užleisti sa
vo vietą unijų generalėje taryboje “sekančiam kandida
tui”, pusiau-bolševikui Purcell’ui.

Visuotinuose rinkimuose, kuriuos laimėjo konserva
toriai, Margaret Bonfield apygardoje paėmė viršų Bald- 
wino šalininkas. Dabar tečiaus ji vėl iškovojo savo vietą 
parlamente ir — nuo paskutinio unijų kongreso — yra 
unijų generalės tarybos narys.

Nors visi kuo gražiausiai ži
no, kad žiurkės yra didžiausia 
žmonijos nelaimė, bet kiekvie
nas skyrium vis gi nesumoja, 
kiek tikrai žiurkės padaro žmo
nijai žalos, žinotinų smulkme
nų šiuo reikalu skelbia Dr. 
Mark IIowell, anglų mokslinin
kas, aukščiausias šiame klausi
me autoritetas, savo knygoje, 
kurioje jis per 456 puslapius tą 
klausimą gvildena.

D-ras IIowell įvertina
pustrečio milijardo litų nuosto- 
ius, žiurkių padaromus kas 
metai Anglijai. Į tą 
traukti nuostoliai, 

žiurkės padaro kaipo 
mųjų ligų nešiotojos
;ojos. Jei šiuos dar nuostolius 
galima butų pinigais įkainuoti, 
tai pasiektumėm didelio milijar
dų litų skaičiaus. Pasaulinio 
karo metu vakarų fronte san
tarvininkų kariuomenėje siautė 
geltonojo drugio epidemija, ku
rią išplatino žiurkės. Nelabai 
senai škotlandijoje ir gi siautė 
panaši epidemija, kurios metu 
mirdavo ligi 40 nuošimčių ta li
ga susirgusių. Net baisusis 
bubnelių maras Indijoje paeina 
nuo žiurkių, ar, teisingiau pa
sakius, prasiplatina per tam 
tikras muses, kurtos žiurkių 
krauju maitinas.

♦

nušviečia 
prozą šviesa, kurią 
praeitį: ji skaidrina
są, kurią meta pirmyn. Kartais 
skausmas tik stipriau suriša 
vyrą ir žmoną. Niekas neišvys
to taip simpatijos, kaip sielvar
tas. “Kas purto liūdesio medį, 
tas dažnai sėja džiaugsmo sėk
las,” — sako rytų patarlė.

S. Smailsas.
* * *

Meilė — tai gyvenimo saulė.
V. Solovjovas.

Surinko Sakalėlis.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Portlendo 
Pro šalį praėjo auklė 

su vaiku; vaikas išmetė didelę 
sultingą kriaušę, kurios tik pats 
smaigalis buvo prakąstas. 
Kriaušė įriedėjo j šaligatvio 
griovelį. Aš, žinoma, sustojau 
ir įbedęs akis į šitą purve begu
linčią brangenybęš godžiai žiu
rėjau. Burnoj prisirinko seilių, 
skilvys griežtai reikalavo tos 
kriaušės ir visa mano esybė jos 
geidė. Tečiau kiekvieną kartą, 
kaip tik aš pasiryždavau pakelti 
kriaušę, kieno nors žvilgsnis 
įspėdavo mano užmanymą dar 
nepadarius nė mažiausio jude
sio, ir aš tada, suprantama, susi
laikydavau ir nuduodavau, lyg 
visai nemanau apie kriaušę. 
Taip kartojosi daug kartų ir aš 
niękaip negalėjau paimti kriau
šę. Nusivylęs jau buvau bema
nąs nepasidrovėti gėdos ir pa
imti kriaušę, kai užpakaly atsi
darė langas ir kažkoks ponus 
šuktelėjo:

— Prašau tamstą užeiti.
Duris atidarė išdidus, unifor

muotas tarnas ir mane įvedė Į

toks banknotas buvo pa- 
į apyvartą ir vėl išpirk- 
kitas visą laiką gulėjo 
sandėly. Ir štai, bro-

Didysis Anglijos streikas, pasirodo, ne tik nenupul- 
dė socialistų įtakos Anglijoje (kaip tvirtina kapitalistų 
ir komunistų spauda), bet žymiai ją sustiprino.

Nors premjerui Baldwinui pasisekė padaryti taip, 
kad streikas nedavė jokių praktiškų rezultatų, bet savo 
vardą plačiųjų masių akyse jisai sugadino.

Antra vertus, nuėjo niekas ir visos komunistų pa
stangos diskredituoti dėl to streiko socialistus. Kiek jie 
bliovė apie “MacDonaldo išdavystę” ir “socialistų sabota
žą” — o Anglijos darbininkai šiandie balsuoja už socia
listus uoliaus, negu kada nors!

Garsių žmonių paskuti
nieji žodžiai

švedų karalius Gustavas A- 
dolfas, kurs rūpinosi kiekvienu 
savo kareiviu, mirtinai sužeis
tas krito nuo arklio tardamas 
savo palydovui:

“Man jau teko, drauge, »ten- 
gkis gelbėti savo gyvybę.”

Apžvalga
raštyje, kad jisai “gerai pavy
kęs”. Pikniko aprašyme tečiaus 
skaitome:

YLA MAIŠE

Aną sekmadienį trys “milži
niškos” Chicagos komunistų or
ganizacijos ALDLD apskri
tys, ADP Liet. Sekcijos distrik- 
tas ir ADSA rajonas — rengė 
pikniką černausko darže, ir da
bar jie girtasi Brooklyno laik-j

publikos 
atsilankė, sun- 
nes nei šokiai, 
savo dainomis, 
visos publikos

“Kiek ištikrųjų 
šiame piknike 
ku pasakyti, 
nei choras su 
nei kalbėtojai
į vieną vietą nesutraukė. Ta- 
čiaus, aš sprendžiu, kad buvo 
daugiau keturiu šimtų”.

Komunistų laikraščio redak
cija prie to pridėjo pastabą:

į Kristų, su- 
pilnu balsu: 
leiskit man

*

Garsusis prancūzų filosofas 
Volteris, kurto dvasiškis Goltje 
klausė, ar jis tiki 
suko neapykantos

“Vardan Dievo, 
ramiai numirti.”

* *
Vokiečių rašytojas Lessin- 

gas, kuriam pasakojo atsitiki
mą, su Volteriu, tarė:

“Noriu išaiškinti priešingai 
Volteriui, kad nemirštu nei vie
noje iš dabar valdančiųjų tiky
bų“.

/

i

Tamstos, gal būt atsimenat, 
kad kažin kada anglų emisijos 
bankas išleido du milijoninius 
banknotus po vieną milijoną sva
rų sterlingų, kurte buvo numa
tyti kožkokiam finansiniam rei
kalui su viena valstybe. I)e 
šiokios ar tokios priežasties tik 
vienas 
elistas 
tas, o 
banko
liams bekalbant, atsitiktinai ki
lo klausimas, koks butų likimas 
neabejojimai doro ir inteligen
tiško svetimšalio, jei jis staiga 
atsidurtų Londone vienas be gi
minių ir pinigų, neskaitant šito, 
milijoninio banknoto; neturėda
mas galimumo paaiškinti, ku
riuo budu jis tapo jo savininku 
A. brolis tvirtino, kad jis nu
mirtų badu, B. brolis tai neigė; 
A. sakė, kad jis negalėtų šito 
banknoto iškeisti nei banke, nei 
kur kitur dėl to, kad butų tuoj 
suimtas. Jie ginčijosi iki tol, 
kol B. brolis pasakė, kad sumuš
tų laižybų, iš dviejų šimtų tūk
stančių svarų sterlingų, jog tas 
žmogus vis 'tik galėtų gyventi 
trisdešimt dienų už šį banknotą 
ir nepatektų j kalėjimą. Bro
liui tokio pasakymo pakako. 
Brolių laižybos įvyko. B. bro
lis, nuvykęs į banką nusipirko 
tą banknotą. Grįžęs padiktavo 
savo sekretoriui laišką, kuris jį 
parašė gražiu rondo raštu. Abu 
broliai atsisėdo prie lan/o ir iš
sėdėjo ištisą dieną, žvalgyda
miesi atatinkamo žmogaus, ku
riam jie galėtų įduoti šitą laišką.

Jie matė daug dorų veidų, bet 
jie nebuvo pakankamai inteli
gentiški; nemažai matė inteli
gentiškų, bet neganėtinai dorų, 
daug jų buvo dori ir inteligen
tiški, bet tie, kam jie priklauso 
nebuvo pakankamai neturtingi, 
arba, jei ir buvo neturtingi tai 
ne svetimšaliai. Visada atsiras
davo koks nors trukumas. Pa
galiau pasirodžiau aš. Abu su
tiko, kad aš tinku visais atžvil
giais; jie vienbalsiai pasirinko 
mane, ir štai aš sėdėjau priešais 
jų, laukdamas, ką jie pasakys, 
kam kvietė. Jie pradėjo mane 
klausinėti ir greit sužinojo visa 
mano istoriją. Pagaliau pa
reiškė man, jog aš tinkąs jų su
manymui. Aš atsakiau, kari 
nuoširdžiai džiaugiuosi ir pa
klausiau, kas per reikalas. Tuo
met vienas jų įteikė man voką, I 
sakydamas, kad aš jame . at
sakymą rasiąs. Aš norėjau | 
atidengti 
mane 
sinešti 
saugoti

kad aš jame 
rasiąs. Aš 

voką, bet 
sulaikė, ir liepė 

jį namo, s 
ir nepradėti ką 

•taiga ir

(BUs daugiau)

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus ereikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ią ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
'ormoje, kuriuos išsimokinęs 
iiekyienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
25 centus.mas

Naujienos
1739 So. HaLsted St. 

Chicago, II).

[Pacific and Atlantic Photo]
Grace Bernice Day, kuri rūgštimi apdegino savo vyrą, 

fornijos aukščiausias teismas pripažino, kad už tai ji turės paku- bėti. 
tavoti kalėjime nuo vienų iki keturiolikos metų.

♦ * ♦

Vienas iš 34 žirondistų, pran
cūzų revoliucijos nuteistų mir- Chicagoj ir laukia “pakvietimo” eiti j kalėjimą.

an
gelai 
nors 

neapgalvojus.
Aš buvau tuo nustebintas ir no
rėjau sužinoti smulkiau, bet jie 

i- nenorėjo daugiau apie tai kal- 
Aš išėjau nuskriaustas ir 

Dabar ji randasi tuo užgautas, kad mane pavertė 
i aiškios pajuokos dalyku ir aš
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Nuožmi motina

Mrs. Auna Jasulevvicz, 52 m., 
8272 Armitage Avė., tapo areš
tuota už sužeidimą savo 10 m. 
su n aus Joe. Ji prisipažino, kad 
jam sugryšus namo, ji stikline 
cukrine perskėlė jam galvą. Ji 
sakosi padariusi tai todėl, kad 
jis dieną prieš tai vogčiomis 
įsigavęs į namą ir paėmęs jos 
$2.

Vaikas tapo nugabentas į 
Keystone ligoninę ir yra pavo
jingoj padėty, nes labai su
trenktos smegenys, perkirsta 
oda ir galbūt perskeltas galvos 
kaulas. Jo gi motina tajx> iš
vežta j Shakespeare policijos 
stotį.

Tečiaus jos duktė Virginia, 
U m. ir Mary Bohn, 15 m., ku
ri gyvena pirmame augšte, vi
sai ką kitą pasakoja. Jos sako, 
kad motina gerdavusi munšainą 
ir neleisdavusi vaikui įeiti Į na
mus, taip kad jis miegodavęs 
ant porčių ir stogų ir turėjęs po 
apielinkę elgetauti, kad gauti 
sau maisto.

Policistai paliuosuoti
Septyni policistai ir privati

niai sargai, kurie buvo areštuo
ti už apiplėšinėjimą tų sankro
vų, kurias sergėti nuo vagių jie 
buvo pasamdyti, jau tapo pa
liuosuoti iš kalėjimo. Jie api
plėšė keletą sankrovų, kurias 
jie “sergėjo” vogtus daiktus iš
sivežė policijos automobiliais, 
be to pas visus juos namuose 
rasta daug vogtų daiktų. Bet 
vistiek jie tapo paliuosuoti ir 
net įsakyta sugrąžinti jiems 
vogtus daiktus, kuriuos rasta 
jų namuose. Juos paliuosuota 
dėlto, kad policija, kuri darė 
kratas jų namuose, neturėjo va- 
ranto. Teisėjas pareiškė, kad 
policijai padarius kratą be va- 
ranto, jis nerandąs jokio įsta
tymo, kuriuo pasiremiant tuos 
plėšikus policistus butų galima 
teisti.

Turbūt daugelis nusistebės 
užgirdę, kad ir jieškant vogtų 
daigtų reikalingas yra varan- 
tas. Taip, reikalingas. Bet ar 
policija nors vieną kartą yra 
turėjusi varantą darydama kra
tas paprastų piliečių namuose 
ir ar nors vienų kartų teisėjas 
pasiteiravo apie buvimą varan- 
to? Reikalaujama varanto tik 
darant kratas jieškant niunšai- 
no, bet ir tai toli ne visados.

Kiek reformininkai 
kainuoja

Chicagoje yra pilna reformi
ninkų, kurie vis stengiasi ko
kiame nors dalyke reformuoti 
žmones. Tam tikslui reformi
ninkai užlaiko skaitlingas drau
gijas ir turi šimtus visokiausių 
“darbuotojų” ir tyrinėtojų sve
timų nuodėmių. Žinoma, refor
mininkai nedirba už dyką; žmo
nių reformavimas yra jų profe
sija ir jie todėl gauna tinkamą 
atlyginimą. O kas užmoka 
jiems? Patys nuodėmingieji 
chicagiečiai, kuriuos reformi
ninkai stengiasi reformuoti ir 
padaryti šventesniais, negu jie 
yra, žmonėmis. Ir tiems refor- 
mininkams kasmet išmokama 
nemaža kruvo pinigų. Tikrų 
skaitlinių kiek surenka įvairios 
reformininkų draugijos iš žmo
nių pinigų, nėra. Yra tik pavir
šutiniai apskaičiavimai, kurie 
betgi labai skiriasi vieni nuo ki
tų. Bet ir mažiausi apskaičiavi
mai paduoda gana didelę skait
linę — arti $500,000 į metus. 
Didžiausias apskaičiavimas yra 
$2,000,000 į metus, kurį daro 
viena reformininkų draugija, 
kuri geriau gali žinoti reformi
ninkų veikimą ir kiek tas vei
kimas kainuoja. Taigi chicagie
čiai gana brangiai užmoka uz 
jų reformavimą, kuris betgi ne
duoda jokių pasekmių, nes gy
venimas eina savo keliu, visai 
nepaisydamas visų reforminin
kų pastangų.

Ir policija negeresnė
Buvęs pavieto kalėjimo virši

ninko pagelbininkas Castagnino 
liudydamas prieš teisėją Mc 
Goorty, kuris nori ištirti kaip 
ir iš kur kaliniai gauna mun- 
šaino, pareiškė, kad pavieto ka
lėjime eina didelis girtavimas 
ir kad labiau pasiturintys kali
niai nuolatos būna girti ir kad 
jis pats matęs kalinius girtau
jant, — bet ne geresnė padėtis 
esanti ir policijoj. Štai butlege- 
ris McErlane, kuris nuolatos 
prisigeria kalėjime, tuo laiku 
kaip jis atėjo girtas į teismą, 
(kas ir iššaukė tyrinėjimus), 
per dvi dienas bus detektivų 
biuro kalėjime, ten jis ir prisi
gėrė. Reiškia, butlegerystė ve
dama ne vien pavieto kalėjime, 
bet ir policijos stotyse, kur tiek 
pat lengva gauti munšaino, 
kaip ir kalėjime.-

Vaikas mirė nuo 
munšaino

Paliudijus, kad 4 metų am
žiaus Mary Flahive mirė nuo 
munšaino, koronerio jury parei
kalavo, kad policija tuoj aus iš
tirtų sąlygas mergaitės tėvų, 
Thomas ir Sarah Flahive, 1622 
N. Kolniar Avė., namuose.

Flahive sako, kad jie niekad 
l nedavę mergaitei gerti munšai
no, negi nelaikę namie munšai
no, ten kur mergaitė galėtų jį 
pasiekti. Bet koroneris vistiek 
tyrinėsiąs kaip mergaitė galėjo 
pasimirti nuo munšaino.

Mergaitei mirus tėvai pareiš
kė, kad ji galbūt užsinuodijo 
nuo papso, kurio ji gėrė pikni
ke. Ji susirgo ant rytojaus po 
pikniko ir už savaitės laiko pa
simirė ligoninėj. Koronerio che
mikas ištyrė papsą ir mergaitės 
vidurius ir surado, kad mergai
tė yra mirusi nuo munšaino, 
bet papse nieko ypatingo nesu
rasta, nuo ko mergaitė butų ga
lėjusi susirgti. Tuojaus pašauk
ta koronerio jury ir prasidėjo 
tėvų tardimas. Tėvai teisinasi, 
kad jie negali išaiškinti kaip 
mergaitė galėjo gauti munšai
no. Jos gi viduriuose rasta tiek 
munšaino, kad net ir suaugusio 
žmogaus gyvaščiai butų pavo
jus tiek munšaino išgėrus.

Bomba sprogo
Prie Barney Ferson salyklo 

sankrovos, 605 E. 63rd St., 
sprogo bomba. Nors Ferson ta
po išmestas iš lovos, bet išliko 
nesužeistas; visoj gi apielinkėj 
nuo trenksmo išbirėjo langai. 
Manoma, kad bomba buvo tai
koma ne Fersonui, bet kam ki
tam.

Smulkios Žinios
Komitetas, kuris rūpinasi, kad 

Chicagoje butų pabudavotas 
naujas pašto namas, nes sena
sis darosi permažas ir neatsa
ko Chicagos reikalams, rado, 
kad tinkamiausia vieta naujam 
pašto namui butų blokas tarp 
Harrison, Van Buren, Canal ir 
Clinton gatvių. Buvo manyta 
paštą budavoti dviejuose blo
kuose prie North Western gele
žinkelio stoties, bet pasirodė, 
kad ta vieta kainuoja virš $7,- 
000,000, kuomet kongresas gi 
yra paskiręs žemei tik $5,000,- 
00(1. Nenorint dar labiau su
trukdyti pašto namo budavoji- 
mo, prašant naujo paskirimo 
pinigų, ir tapo parinkta piges
nė, bet tiek pat patogi vieta.

atlyginimo, tai tuomet skersai 
žiuri, manydami, kad artistas 
jau išnaudoja. Ir neatsižvel
giant į tai, kad artistas išmo
ka glėbį pinigų ant lekcijų, pats 
skursdamas. Tuomet samdo sve
timus, moka jiems po šimtinę 
su viršum, o saviškiui gaila de
šimkę mokėti.

Juk mes lietuviai, musų šir
dyse dega lietuviškumas, tad 
daugiau kreipkime domės į sa
viškius.

“Birutės” choras yra tauti
nis, prie kurio priguli geriausi 
musų Chicagos dainininkai, tad 
ar neverta apie jį daugiau rū
pintis ir biskį apie jį pagalvoti? 
. Kada turėsim daugiau rė
mėjų, tuomet bus lengviau ve
dėją užlaikyti ir savo nuolati
nę pastogę turėti, kad nereikė
tų baladotis iš vienos vietos* į 
kitą, kaip mes iki šiol darėme. 
Tad daugiau vienybės.

Katriutė.

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

DR. VAITUS! I 
OPTOMCTKISTAS 

Jau sugrjžo iš vakacijų

IS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

TELEFONAS CRAWFORD* 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis

GrahoriuH Chicagoje

Gal paves arbitracijai
Elevatorių ir gatvekarių dar

bininkų reikalavimas pakelti al
gą po 5c į valandą, galbūt bus 
pavestas išspręsti arbitracijai. 
Elevatorių darbininkai ir sam
dytojai jau veik susitarė dėl ar
bitracijos ir belieka tik išdirbti 
arbitracijos pieną. Arbitracijos 
pienas bus pasiūlytas šiandie 
abiejų pusių. Jei elevatorių dar
bininkai galutinai priims arbi- 
traciją, tai tą patį veikiausia 
padarys ir gatvekarių darbinin
kai.

Užmušė saro
Ilarry King, 57 m., 2110 

VVashington Blvd., sargas 
Schwartz Picture Frame Co., 
2110 VValnut St., liko užmuštas 
plėšikų, kurie įsilaužė į dirbtu
vę ir bandė išsprogdinti seifą. 
Atidarę didžiąsias duris betgi 
jie neįstengė atidaryti viduri
nių durų ir turėjo tenkintis tik 
keliais centais, kuriuos rado iš
laužę kasą.

King buvo užmuštas ant ta
ko prie dirbtuvės užpakalinių 
durų. Jo galva buvo labai su
daužyta. Plėšikai jį sumušę su
rišo kojas ir rankas. Bet išei
dami iš dirbtuvės jie virves nu
pjaustė, turbut manydami, kad 
jis yra gyvas ir dar atsigaus, 
bet jis jau buvo miręs. Rado jį 
negyvą ryte atėję į darbą dar
bininkai.

Nušovė butlegerj
Penktadienio naktį saliune 

prie 6154 So. Ashland Avė., ta
po nušautas John Conlon, 25 
m., 7035 So. Green St., butlege- 
ris, dirbęs McErlane-Saltis but- 
legerių šaikai. Tuo laiku taip
jau buvo Vincent McErlane, 
butlegerio brolis (pats butlege- 
ris McErlane sėdi pavieto kalė
jime) ir daugiau žmonių, taip
jau kelios merginos. Jie visi bu
vo užpakaliniame saliuno kam
bary, kuomet per užpakalines 
duris du žmonės įkišę į vidų 
šautuvus ir paleido keletą šū
vių, nuo kurių Conlon sukrito 
ant vietos negyvas, pervertas 
keliolikos kulkų, žmogžudžiai 
pabėgo nepalikę jokio pėdsa- 
kio.

Spėjama, kad tai yra pasek
me užmušimo kiek laiko atgal 
dviejų mažesnių butlegerių, 
Frank DeLaurentis ir John 
Tuccello, kuriuos, kaip spėjama, 
nušovė McErlane šaika už tai, 
kad jie lindo į tos šaikos teri
toriją. Spėjama dabar, kad tų 
nušautųjų butlegerių draugai 
dabar ir nušovė Conlon keršy
dami McErlane šaikai.

40 metu kalėjimo
James Q. Allen, 18 m. neg 

ras, tapo nuteistas 40 metų ka
lėjimai! už užpuolimą ir išgėdi- 
nimą Mrs. Jeanette Beckhelm iš 
Ri verdate.

Bet Allen laukia ir kita (Jide- 
lė byla. Jis taipjau bus teisia
mas už nužudymą Emma Bacon, 
slauges, kurią jis taipjau bandė 
išgėdinti, bet jai pasipriešinus, 
jis ją nužudė.

Winnetka uždraudė statyti 
ant gatvių barzdaskutyklų stul
pus, taipjau prie lombardų 
(pawnshop) kabinti tris boles. 
Esą tai gadina miesto išvaiz
da.

John Plauta, 11 ir., 1501 So. 
Jefferson St./ manoma, bežaiz- 
damas su degtukais ir gasolinu 
rudy namo 1413 So. Jefferson 
St., padarė eksplioziją ir pats 
labai sunkiai apdegė. Ypač ap
degė vaiko galva ir pečiai. Su
bėgę iš Stanford parko, skersai 
gatvę, vaikai užgesino ugnį ir 
Plantą nuvežė ligoninėn.

Lielmų Bateliuosii.

Brighton Park
Čia gyvuoja Crane Building 

& Loan Association, kuri daro 
gerą progresą ir prie jos prisi
deda daug naujų šerininkų. Da
bar bus atidarymas naujos se
rijos rugp. 2 d. Yra pageidau
jama, kad vietiniai lietuviai, 
kurie dar nepriklauso prie mi
nėtos spulkos, atsilankytų ir pri
sidėtų. Ofisas spulkos randasi 
B. R. Pietkiewicziaus Real Es- 
tate ofise, 2612 W. 47th St. Di
rektorių sąstatas yrrf sekantis: 
T. L. Bradel, V. F. Kelps, R. 
Markiewicz, W. J. Ragan, M. 
W. Markiewicz, S. Franckovviak, 

į J. Hroch, John P. Golombievv- 
ski, Victor Bortz.

Susirinkimai laikomi panede- 
liais vakare 7:30 iki 9 vai.

— P. Gk.

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

/— 7""'* b'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.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

Iš “Birutės” 1646 W. 4Cth St., Chicago

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. : ’ -

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — 
akinius rn šlifuoti 

1 inl vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

Kad ir sunkios yra dabarti
nio gyvenimo sąlygos, bet jaus-Į 
mai ir meilė link Lietuvos ne
užgeso musų širdyse.

Kas jaunimo dvasių kelia? 
Kas apsako Lietuvos grožybę? 
—Lietuvos dainą? Žmogus,auk-1 
lėtas dailės dvasioje, gali pa
kelti lietuvių tautą. Nuosek-' 
liausiąs auklėtojas dailės srity
je gali būti menininkų būrys. 
O mes ir turime savo rankose 
lokį auklėtoją, būtent, “Biru-

Prie “Birutės” yra geriausia' 
proga jaunimui spiestis. Musų’ 
čia augančiam jaunimui jau' 
laikas pradėti mokytis ir pava
duoti musų senesnius veikėjus, 
kurie nenuilstančiai dirba mu
su naudai.

Turėdami

turime

atsidžiaugti 
Paimkime 

tau- 
me- 
vie- 
nc- 
Ka-

priešakyje tokį ga- 
komp. A. Vanagai-' 
jj gerbti ne kaipo 

ypatų, bet kaipo auklėtoji mu- 
zikoje-dainoje.

Mes. negalime 
svetimais darbais*,
vokiečių, italų, rusų ir kitų 
tas. Jos nėra turtingesnės 
ni n inkais už musų tautą, 
nok mes savo menininkus 
mokame tinkamai įvertinti,
da būna kokie parengimai-va- 
karai, rengėjai kviečia chorus,' 
solistus," prašo musų kompozi
torių, kad jų iškilmėm parašy
tų tinkamas dainas. Jie rašo, 
mokina, chorus pildo, solistai 
paįvairina, — bet kad vedėjas 
bei solistas pareikalauja mažoj 

■■n..... .. li^.w.l.IMįi„ iiiiįmiMitAį ima M1

Metinės Mirties Sukaktuvės 
ANTANAS ZAJEVSKIS

Mirė Liepos 28 <1., 1925, pa- 
kavotas Šv. Kazimiero kapinė
se. Paliko nubudime' pusbrolį 
Frank Zajevskis. Pamaldos už 
velionio sielą atsibus Trečiadie
ny j, Liepos 28 d., 1926, 8 vai. 
ryto, šv. Antano parapijos baž
nyčioj, Cicero.

Prašome giminių, draugų ir 
pažystamų dalyvauti pamaldo
se. Kviečia pusbrolis,

Frank Zajevskis 
1444 So. 51 st Avė., Cicero, III.

JONAS PAPLAUSKAS I
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Trečiadieny, Liepos 21 dieną, 
12:15 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 31 metų amžiaus; gi
męs Suvalkų vedybos, Mariam- 
nolės apskričio, Višakiu Rudos 
kaimo, paliko dideliame nubu
dime broli Vincą Urbaitį, pus
seserę Petronėlę Triškienę, švo- 
gerį Rapolą, pusbrolį Alekną, 
švogerką Veroniką. Lietuvoj 
seserį Nataliją, močeką ir pus
brolį Joną. Kūnas 
randasi 4605 So. 
Avenue.

Laidotuvės įvyks 
ny, Liepos 26 dieną, 
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Paplausko 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Pusseserė, 
Švogeriai ir švogerkos

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

pašarvotas, 
Hermitage

Pirmudie- 
1:30 valan-

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit j

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray 

Pilnas Išegzaminavimas

A A
JURGIS VESELIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Liepos 24 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1926 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus; gimęs I lakiose, 
Mažeikių apskričio, palikdamas 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius, moterj 
Petronėlę, pusseserę J ievą Stra
zdienę, Oną Endrijauskienę, 
pusbrolį Vladislovą Tiškų 
Amerikoj, o Lietuvoj motiną ir 
seserį Juliją. Kūnas pašarvo
tas, randasi 1009 W. 19th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Liepos 27 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jurgio Veselio gi
minės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir ^uteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Pusseserės ir Pusbrolis

Laidotuvėse patarnauja, gra
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj. 

< m ni*t——■! i i ■*■■■■

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

Halai Kas Dedasi? /

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedateisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamae 
iš Naujienų kasdieną -** ir pa* 
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų /l
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Pranešimai i l^ŲS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
is, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Tel. Prospeet 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir (rankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

likuRj gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudalo nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lurn tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
Itrlo. mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus1 
dirbti de! kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek! 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
t u mėt juos į banką ar soulką?

Naujienų. Spulkn.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čiu per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit

cen-

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

tu sekretorių 
o nuo , 

dauginsis
su-

jusų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite j šię draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia 
cija Chicagoje 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi-1 
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. J 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui,

j vi še i po.s organiza- 
pri klauso net 8011

galėsite išpildyti aplikacijų j Chi-j 
vagos Lietuvių Draugijų S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. į

Vaidyty iškilmės įvyks Černausko 
Darže, Subatoj, Liepos 31.

Susivieni jimos Lietuvių Draugijų 
ir K Ii ubų Bridgeporte, laikys pus
metinį susirinkimą Antradieny, Lie
pos 27 dieną, šių metų, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted
kviečiami pribūti
vai ir valdybos, nes yra svarbus 
randasi svarbių rėikalų aptarti.

— I’. K., Rašt.

i susirinkimų atsto-
ir

"Birutės” Dramoa skyriaus repe
ticija Antradieny, Liepos 27 d., Ray- 
mond Chapel svetainėje, 7-tą valan
dą vakare. Nuo šiol repeticijos bus 
kas Antradienis. Prašome laikytis 
punktualumo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI grojlklls planas, 
tiktai biskj vai totas, vėliausios ma
dos išinarginimo, kaina $115, įskai
tant volelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesj atsakantiems žmo
nėms.

VAITONITIS
6512 So. Halsted St., Ist fl

PARDAVIMUI bučernS ir groser
nė, su namu arba be namo. Gera biz
nio vieta. 2701 W. 48rd St.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas1 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trukų patarnavimas C.hicagoj ir1 
apielinkčj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den-! 
gimo įstaiga (Thicagoj. Tik patyrę! 
unijos darbininkai .samdomi. I. J. i 
Dtinne Roofing (io.. 3411-13 Ogden Į 
Avė. Pliene l.awndalc 0114.

PRIIMSIU cash $100 arba išmokė
jimais už $700 vertės grojiklj pia
ną, su benčimni r 120 rolelų. šis 
pianas labai gerai groja. Turit jj 
pamatyti kad įvertinus.

MII. JOBLEN,
2332 \V. Madison St., I fl.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikale- 
ssen, Rcstauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

EPx^specialumas Geras patar
navimu*. Žomna kainos. 

Sosthcims, 1912 So State St.

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC
3453 So. Auburn Avė.
Tel. Boulevard 7590

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRAI IR MOTERYS
Mums yra reikalinga didelis skai

čius atsakančių vyrų ir moterų pri
sidėti prie musų pinigų uždirbimo 
būrio musų organizacijos. Jums ne
būtinai reikia turėti patyrimą dėl 
pardavinėjimo musų žemių, nes jos 
parsiduoda pačios per save. Jums 
taipgi nereikia sunaudoti visą savo 
laiką dėl to darbo. Prisidėkite prie 
musų dabar ir uždirbkite daugiau 
pinigų negu kada nors pirmiau. 
Hinkamp pardavinėtojai ir pardavi- 

daugiausiai pinigų 
kitame 
nes 

netoli
i, netoli tirštai
kainos yra taip žemos, kad

- jai tuojau supranta, kad čia yra ge- j 
ras pelnas. Pasimatykit su Mr.

į Sitany tuojau.

netojos uždirba 
negu kuriame 
pardavinėtojai, 
randasi visai 
žiu

Hinkamp
Chicagos 

apgyventų

estate 
žemė 
rube- 
vietų,
pirkė- Į

PAIEŠKAI’ Leono Skrebuteno ir 
Juozo Buroko. Aš apvažiavau ir' 
C.levelando ir turiu reikalų prie 
lamstų. Jie patys ar kiti juos pa
žįstanti prašomi duoti man žinią.

HINKAMP & COMPANY
INC.

91G W. 18th 1*1., Chicago

Suite 1009 
III W. Washington St.

Main 176.5

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
ice creanm ir visokių daiktų krau
tuvė. Parduosiu pigiai, renda ne
brangi, trys ruimai pragyvenimui, 
Brighton Park.

Kreipkitės;
4506 S. Tai man Avc.

Pardavlmas Prasidės 
sekamą nedėldlenį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankyklt anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 i mėnesi

Nusipirksite bilo vieną iš ių
Už biškj jmokėiimo, mes palaiky

sime jums namą kokj jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsivesk!t 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

Chicagos Lietuviv 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

6 KAMBARIAI — $7850

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 mętams

PAJIEŠKAU Jono Pauliaus iŠ Lau- 
niinų kaimo ir Petro Paulauskio, abu 
Vainuto valsčiaus, Tauragės 
čio. Meldžiu atsiliepti ar kas 
ju adresą, praneškit.

B. GRABAUSKAS 
3223 So. Halsted St. 

Chicago, III.

apskri
ti uote

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes- 

! tis. 159 N. State St. Room 1632.

APSIVEDIMAI REIKIA DARBININKU
PAIEŠKAI' apsivediniui vaikino 

arba našlio, nęjaunesnio kaip 45 niJ 
Aš esu 42 metų našlė, turiu 2 vai
ku; abudu uždirba pragyvenimą. 

815 W. 34 PI.
1 lubos 

CHICAGO, II.L.

VYRŲ
AR neturit darbo ir norit 

dirbti, parašykit man koletų 
žodžių, Naujienos, Box 825.

ISRENOAVOJIMUI
RENDON moderniška krautuvė, 

tinka dėl pirmos klesos Čeverykų 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj.1 
Savininkas, 4191 Archer Avė.

REIKIA 2 patyrusių shearmenų 
darbui prie No. 2 žirklių. Gera al
ga ir nuolatinis darbas, (’ohn and 
Steel Co., 2034 Southport Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
RAKANDAI

PARSIDUODA lunch ruimio 
ifikturei ir groscrnčs ice box. 
I Taipgi gali pasirendavoti lunch 
. ruimi, nes biznis ėjo labai gerai. 
I Galima pinigų pasidaryti 551 W. 
j 14 PI. Phone Canal 3594.

M. KASIULIS

PARDAVIMUI grosernė su namu 
'arba be namo. Geroj biznio vietoj.

3100 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai kendžių, ice 
cream ir kitokių daiktu krautuvė.

530 W. 2Gth Street-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; įvairių tautų kolonijoj; cash biz
nis, priežastis 
savininko. 6010 So. Kedzie

pardavimo — mirti? 
Avp.

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendžių ir tabakos. Biznis geras, 
išdirbtas per daugeli metų, 
storas ir 3 dideli kambariai.
duosiu pigiai.

K reipkitės;
712 \V

Yra 
’ar-

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, steam heat, transfer, lysas ant 
G metų, 
ninko.

Parsiduoda dėl ligos savi- 
Turi būti parduota į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Box 823

kelias

< BUČEKNĖ, West Side, galima už
dirbti pinigų, prie 63 rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgas lysas, pi
gi remia, puikus pasiūlymas. I. Coven, 
139 N. Clark St.

2 gerai apsimo-BEKERNĖS
kančios krautuvės j Beverly Hills, tu
riu parduoti. Savininkas apleidžia

Į miestą. Beverly 8151.

PARSIDUODA Lunch Ruimis. Vi
sas arba pusė. Patyrimo nereikia.

1715 So. Canal Street

NAMAI-ZEME
NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

PRIE Grand avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontnge, garu šildomas, 
cementines grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas, šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartį.

6047 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

FARMA ANT MAINŲ!
160 A K ERIŲ žemės, Michigan val

stijoj, ant ežero kranto, su visoms 
troboms, mašinomis ir gyvuliais, 
kas tik reikalinga ant ūkės. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas mai
nys ant 
biznio.

C.

namo, tolo arba bile kokio

P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

PARDAVIMUI 1 augšto mūrinis 
mimas, 25y60, gera vieta dėl ma- 
Žbs išdirbystės, $6000. Pašaukit 

Pal išadę 1515.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St.. Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai ir pianas. Beveik nauji, aŠtuoni 
menesiai tik vartoti. 3159 South 
Halsted St. 3 lubos iš užpakalio.

PARSIDUODA 2 kambarių rakan
dai, pigiai. 725 W. 19th St., 8-člos 
lubos nuo užpakalio.

ŽIŪRĖKIT
2 flatų medinis namas, 540 

W. 57 St., 6—6 kambarių, 4 
kambariai skiepe, kaina $(>,000, 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 2(Mi W. Gar- 
field Blvd., Boulevard 1392.

AUTOMOBILIAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikoru malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo t rūbelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Walface, 2204 
Michigan. Cal. 1143.

Studcbalcer automobi- 
yra vieni iš tvirčiausiii 

^HSnjir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 

— mina. Tokiu budu Stude- 
baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 

i rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalj iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Savininkas priverstas parduoti 
Naujų 5 kambarių murfaį bun- 
galow, 6838 S. May St. bunga- 
low vertas #8700, parduosiu už 
$8100.

Naujas 6 kambarių mūrinis 
bungalbw, 6834 S. May St., ver
tas $95(X), parduosiu uė $8500. 
Turi būt parduotas tuojau. At- 
sišaukit

1548 W. 69 St.
Tel. Republic 1022

D.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685 
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

BEVEIK naujas — 5 kambarių 
bungalovv. Pusryčiams kambarys ir 
miegojimui porčiui, naujai dekoruo
tas, karštu vandeniu šildomas, ištai
sytas skiepas, cementuota elė, L C. 
transportacija, $2,500 cash. Savinin
kas parduoda.

Saginaw 6812

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalovv, 6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 
sinka, graži pentrė, iš lauko ledas 
įdedamas į sinką, didelis svečių ir 
valgomas kambarys, styllškas bufe
tas gražiai dekoruotas, su gražiais 
elektros fikčeriais, augštas cemen
tuotas skiepas, pritaisytas skalbimui; 
lovys, gera transportacija, L C., Nevv 
York Central, gatvekariai ir basai, 
netoli nuo katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios, lotas 33x137% pėdų. Jus 
galit kraustytis i šitų namų ryto, 
jmokant man $3119. Kitus išmokėji
mais ir galėsit turėti savo namų j 5 
metus. Atvažiuokit ir pažiūrėkit šj 
gražų namą, 9317 Muskegon Avė., 
arba telefonuokit Saginavv 8559.

PARDAVIMUI 
$2,000 įmokėti 

Wisconsin farmos, 160 
akrų, morgičiai, kurie pasi
baigs į du metus, 7?< 
šimčių. Atrokuosime $200

nuo-

/Pardavimui namas ir lotas, 2 dėl privačių žmonių, 
flatų, elė ir gatvė cementuota, yra
4ektra. Kaina $5500. 5223 So. Prince- 1739 So. Halsted bt
ton Avė., Tel. Yards 5193. BOX 826

130 akrų farmą parduosiu pigiai, ________________ __
ar mainysiu ant namo ar štoro. Far- t i>a»ci?xtaq
ma yra smagioj vietoj arti miestu- (RĖKI) BARGENAS
ko mylios, budinkai visi geri, bar- „ Parsiduoda medinis biznio namas, 
nė ant beizmento, visos maSinos, l7 lietuvių apgyverl o, vietoj, rendos 
galvijų, 12 melžiamu, 2 kiaulės, vlš- «eSa .1. *9" 00;. *8I0.0?-
tos, 2 geri arkliai, laukas užsėtas kur- ,Kau‘i $4,000. Atsi
imi*. avižoms, bulvėms. J. N., Shen- šauklio pas savininką 
nington, Wis. Box M. 143(1 So. 50th Court

_ ’ J Cicero, III.

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 
$500.00 cash, likusi lengvais išmokė
jimais.

THE ROY T. MOULD CO. 
7G27 W. 63rd St., Argo, III.

PARSIDUODA North West kam- 
jas 5G-tos ir Morgan Street, 4 fla
tų po 5 kambarius ir 5 karams ga- 
radžius. Kambariai dideli, šviesus. 
Moderniškas visais atžvilgiais. Kar
stu vandeniu Šildomas. naujas na
mas. Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti. štai yra didelis bargenas. 
Ateik prisirengęs dėl biznio. Klausk 

5544 So. Morgan Street

PAR'DAVIM UI moderniškas 
2 augštų namas, 1—4 kamba
rių, ant cementinio pamato, 2 
dvigubi miegruipijai, lotas 30X 
125, reikia $2,000 easb, 5041 S. 
VVashtenaw Avė.

mainymui 40 
ir mašinomis, 
arba 2 Datų

PARDAVIMUI arba 
akrų farma, su staku 
mainysiu į cottage 
namą, Chicagoj, pageidaujama South 
West Side. Nereikia agentų. Savi
ninkas John Schira, R. 1, Box 37, 
(’arney, Miih. -n

MŪRINĖ cottage 5 ruimų, su 
beizmentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 
toiletai, vanduo. Bargenas.

3405 Wallace Street

PARDAVIMUI 7 
rezidencija, 30 pėdų lotas, 
šildoma, 1 karo garažas, 
gi 30 pėdų pločio, galima 
ii sykiu arba atskirai.

5145 So. Troy St.

kambarių 
garu 
taip- 
pirk-

Atyda Namų Investoriams
Augštos rųšies 1 augšto krau

tuvė ir fintai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25x83 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augštu, 2953 
Belmont Avė. Juniper 1673.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
tile vana, ugnavietė, . 2 karų gara 
žas, yni visi įrengimai, bargenas. 

3231 Natchez Avė.

PARDAVIMUI prie 9416 Prairie 
Avė., 5 kambarių bungalovv, naujas. 
Parduosiu mokant taip kaip 
$300 įmokėti. Savininkas

J. BLADON 
22 W. Monroe Street 

Randolph 6640

rendą,

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
po 6 kambarius kiekvienas, pečiumi 
šildomas. Tikras pigumas. Pasima- 
tykit su savininku. Netoli Brighton 
Parko. Savininkas

1636 W. 32nd Place 
Tel. Lafayette 3464

PARSIDUODA farma 160 akrų, 
apie 90 dirbamos, ant gražaus ir 
žuvingo ežero, su gerais budinkais,* 
gyvuliais ir mašinomis, apgyventa 
lietuviais. Parsiduoda ar mainysiu 
ant Chicagos namo, bet neturi būt 
brangesnis kaip $20,000. Platesnių1 
žinių atsišaukit per laišką, pami
nėdami koks namas ir jo kaina. L. 
Belski, Rhinelander, Wis.

PARSIDUODA 2 lotai tarpe 
48-tos ir 49 ant Kostner Avė. 
Galima lengvų išmokėjimų. i 

416 Hart St.
Arti 400 NtuBobey St. I

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MŪRGICIAI
3- TI MORGICIAI
6'< Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayėttfc 6738-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Nerokuojamė komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

1NDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

PINIGAI PASKOLAI
I>el 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
išmokit barberystės. Mes 

dienomis ir vakarais. At- 
arba rašykit INTERNA- 
BARBER COLLEGE, 651-

VYRAI 
mokinam 
sišaukit 
TIONAL 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, III.

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System“.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm- K, Lingvinas, 
8219 So. Lovve Avę.. Pagelbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 8613 S, 

Finansų Rašt., M.
So. ’VValace St., 

J. Paltanavičius,

Parnell Avė 
čeplinskis, 3533 
Kontrolės Rašt., 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekovven St., ir J. 
Mažilauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Ix)we Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. M i rakus. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDĖS 
PAAELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospeet 1904, Vice pirm. J. 
Myk riekus , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9209 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Roman Avc., Mt. 
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

JETUVOStMYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno menesio, Chiciros Lietu
vių .svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant BridRcporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 VVallace St., 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avc., Iždininkas J. Žilvitis, 
3810 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Ix>we Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm; L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P, Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, 1. Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospeet 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras. Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 We;>t 
MurųuetteRd., finansų raštininkė 
A. ValanČienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolierė E. Jogaitienė, 736 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė F. 
Snolienė, 6012 S. Francisco Avc., 
maršalka P. Grigienė, 3322 So. 
Union Avė.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku- 
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: Pirmininke, 
A. Mažeikienė, 8151 Union Avė.: 
Pagelbininkė, M. Snuikienė, 4208 
Washtenaw Avė.; Nutarimų Rašti
ninkė, L. Skrickus, 2419 West Mar- 
quette Rd.; 
A. “ * 
St., --------„ ............. .
nė, 1333 So. 48th Court, Cicero, 
III.; Apiekunai Kasos, A. Dudanie- 
nė ir Petraštienė; Kasierius, P. 
Snolienė, 6012 So. Francisco Avė.; 
Maršalka, P. Griganė, 3322 South 
omon Avė,

Finansų Raštininkė, 
ValanČienė, 5929 So. Throop 
Protokolų Raštininkė, BarČie-

ir Petraštienė; Kasierius, P

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
lALiIšnAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lovve Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So, Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. l/ivvo 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, .3308 So, 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. Letukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis, 
L Rimkus ir A. Mafiiekas; Susi
vienijimo DruugyšČių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J. Sliem- 
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI- 
NINKU, 2156 W. 23rd St. Chica
go, Iii. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 

Raštininkas Alexan- 
Finansų Rašt. 

Kontrolės Rašt. 
Kasos Globėjas 

Malikauskas ir 
Kasierius

Pirm.
Žiurkauskas; 
dras Svaranavich; 
Simonas Judikis; 
Jurgis Gasparas; 
Adomas 
Strelkauskas;
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Mariukėmis ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienj.

Juozas
Jonas

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PASELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet., 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3R42 So. Union Avp., Iždininkas J. 
Racevičia, 
Kontr.
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas,
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

3326 So. Union Avė., 
rašt. J. Stonaitis, 3221

3157 Emerald Avė ir Iz

LIETUVIŲ TAUTOS’ ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: 
čius, pag. Joną 
raštin. Leonas 
rašt. Ona Pomerikė, 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas, 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

naujos valdybos
Juozas Mickevi-
Bartašius, nut. 

Labanauskas, fin.
las triushs

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS’ val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe Šarna, Kasos Globėjai, 
Joe.Janušauskas ir Frank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba, 
Alex M. Yokubaitis, Nut. 
5502 W. 23rd Place, Cicero, III.

Skiika,

mėnesį

Rašt.

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 
am ir pasakos ir; pagalios, ar 

mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerų. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginų, ar moteriai 
apie vyrų, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naujų, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

1739 8a. Halsted St 
cikia, m.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.


