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Kun. Krupavičius eikvojo valstybės turtą
Buvęs finansų ministeris Karvelis 

dovanojo Vailokaičiams 81,000 
lity mnkesnių

Kriminalinis buvusio mini- 
sterio kunigo Krupavičiaus 

nusikaltimas
Valstybės pinigais kunigas 

Krupavičius leido agitacinę 
literatūrą

Kauno “Lietuvos Žinios” lie
pos 10 ir 11 d. praneša, kad bu
vęs žemės Ūkio ministeris kuni
gas Krupavičius valstybės pini
gais prieš rinkimus į Seinų1 iš
leido agitacinę brošiūrėlę “Že
mės ir miškų ūkis.” Ta brošiū
rėle tai viena kunigo Krupavi
čiaus agitacijos prieš valstie
čius liaudininkus ir socialdemo
kratus stenografuota mitinginė 
prakalba.

Kunigas Krupavičius tą bro
šiūrą atspausdino prieš oficia
liai Valstybės kontrolės pasisa
kymą prieš jos spausdinimą, ir 
Banko spaustuvei sumokėjo 8,- 
OOO litų birželio 14 dįeną, vadi
nas už dienos prieš ministerijos 
perdavimą naujam * ministeriui.

šis kriminalinis kunigo Kru
pavičiaus nusikaltimas laukia
teismo. MASKVA, liepos 27. —Dra-

Toliau “Liet. Žinios” sakos matingu išmetimu Zinovjevo, 
sužinojusios, kad kunigas Kru-j komunistų internacionalo pirmi- 
pavičius per penkis šių metų Įninku, iš “politbiuro” (politinio 
ministeriavimo mėnesius išleido1 biuro), aukščiausios sovietijos
apie 7,000 litų susisiekimo rei-j įstaigos, kuri kontroliuoja kaip 
kalams — benzinui, tepalui etc., Bušų komunistų partiją, taip ir 
tuo tarpu kai sąmatoj visiems pačią sovietų valdžią, parodo, 
metams yra skirta tik 8,000 Ii- kad Bušų komunistų partija ne-
tų.
Klerikalų spauda patvirtina 

kun. Krupavičiaus kriminali
nį nusikaltimą
Klerikalų spauda patvirtina 

“Liet. Žinių“ paskelbtą žinią, 
kad kunigas Krupavičius, būda
mas žemės ūkio ministeris, val
stybės lėšomis išleido agitacinę 
brošiūrą. Ji sako tik, kad, Vals
tybės kontrolei pareikalavus, 
kun. Krupavičius tuos pinigus 
valstybės iždui sugrąžinęs.

Faktas betgi pasilieka faktu, 
kad agitacinei literatūrai leisti 
kunigas Krupavičius buvo paė
męs valstybės pinigų.

Klausimas dar, ar kun. Kru
pavičius sumokėjo valstybės iž
dui nuošimčius už tų 8.000 li
tų naudojimą per kelis mėne
sius.

Ta pati krikščionių demo
kratų spauda patvirtina, kad 
kunigas Krupavičius virš nor
mos išaikvojęs susisiekimo rei
kalams skirtą sąmatą.
Buv. f>n. ministeris Karvelis 

dovanojo Vailokaičiams 81,- 
000 Uty mokesnių Tie asmens, sako pranešimas,
"Lietuvos žinios" (Nr. 156) pradėję slapti»

paskelbia dar viena "gražų"!pneš SS*I! komunistų partijų, 
buvusios klerikalu valdžios dar-!,Agavę ■slaptus. palt'ios dokl'- 
belj, būtent, buvusia finansų ™ntus’ vartoJ« nepriklausan- 
ministeris Karvelis yra pada-'flus. palt,Ji“ stenoui-afus. darę 
ręs ponams Vailokaičiams šių kop'Jas tų dokumentų, bet pa- 
maloniu- keisdami taip, kad jie tiktų jų

[pačių tikslams, ir dalinę parti- 
Priklausęs anksčiau Vailokai- jos nariams. Bielenskis, nuvy- 

čiams “Maistas” buvo skolingas kęs į Odesą, organizavęs parti- 
Lietuvos valstybės iždui už joje slaptus ratelius, laikęs 
1924 metus nuo bendrų paja- slaptus mitfrigus ir pateikęs 
mų 26,473 litus 72 centu vals- slaptą kodą susižinojimams, 
tybinio mokesnio, ir už 1925 Gen. Laševič turėjęs panašų 
metus — 31,322 litu 47 centus, slaptą mitingą miške netoli nuo 
viso labo 57,775 litus 19 centų. Maskvos, mitingo vietą apstatęs 
Be to, valsčiaus ir savivaldybės’pikietais, kad niekas pašalinis

naudai priklausė po 2OG — 
23,118 lity 48 centai.

Taigi Vailokaičiai už “Mais
tą” valstybes iždui ir savivaldy
bėms, su lyg valstybės įstatymu, 
turėjo sumokėti viso 80,914 li- 
tų 07 centus.

Buv. finansų ministeris Kar
velis. prieš pat finansų minis- 

Iterijos perdavimą naujam fi
nansų ministeriui, Vailokaičius 
nuo visų tų mokesnių yra pa- 
liuosavęs. (Pranešta, kad pp. 
Vailokaičių prašymai 1925 m. 
geg. 25 ir 1926 m. vasario 19 
paliuosuoti nuo mokesnių yra 
patenkinti).

šis p. Karvelio paliuosavi- 
mas Vailokaičių nuo mokesnių 
yra didžiausis nusikaltimas 
prieš valstiečius ūkininkus, iš 
kurių mokesniai buvo išieško
mi visu griežtumu.

Vidujinė kova Rusijos ko
munistu partijoj

Kominterno vadai kaltinami dėl 
kurstymo užsienio sekcijų 
prieš SSSR partiją

betoleruos trečiojo (komunistų) 
internacionalo maišymos į jos 
vidujinius dalykus.

Per pastaras devynias dienas, 
centraliniam vykdomajam ko
mitetui laikant savo posėdžius, 
joks pašalinis asmuo nebuvo įsi
leidžiamas į Kremlių, ir visi 
svarstymai tarimai buvo daro
mi didžiausioj slapty. Tuo di
desnės sensacijos padarė, kai 
pagaliau buvo paskelbtas pilnas 
konferencijos darbų praneši
mas.

Nors ilgame raporte, kuriuo 
remdamasis komitetas pašalino 
Zinovjevą iš politinio biuro, 
kominterno pirmininkui neda
roma kaltinimų dėl specifinės 
jo darbuotės komunistų parti
jai draskyti, bet pareiškiama, 
kad jis, kaipo komunistų inter
nacionalo pirmininkas, atsakąs 
už savo kolegų, Grigorijo Bie- 
lenskio, internacionalo valdybos 
nario, ir gen. Michailo Laševi- 
Čo, karo tarybos nario, darbus 
tąja kryptim. Nuo jų priešingos 
partijai darbuotės jis, Zinovjc- 
vas, negalįs ir pats išsiskirti.

L Pacific and Atlantic Photo]

Wisconsino Universiteto studentės, kurios birželio 29 d. išplaukė Europos pamatyti.

neįsiskverbtų.
Veikdami per savo organiza

ciją, tie internacionalo sąmoks
lininkai, sako pranešimas, ne 
tik kurstę visus nepatenkintus 
elementus partijos viduj, bet 
dar stengęsi kitų kraštų komu
nistų partijas sušiaušti prieš 
SSSR komunistų partiją. Tos 
jų darbuotės vaisiai busią ma
tyti trečiojo internacionalo 
kongrese ateinančiais metais.

Del tokios savo darbuotės 
gen. Laševič tapo pašalintas iš 
centralinio komiteto, kaipo jo 
narys-pavaduotojas, ir iš karo 
tarybos, o taipjau jam užginta 
užimti bet kuri atsakominga 
vieta per ateinančius dvejus 
metus.

j politinį biurą, kurs suside
da iš devynių narių, pašalinto 
Zinovjevo vieton išrinkta Jan 
Rudzutak, transportacijos ko
misaras. Kiti politinio biuro na
riai yra: Josif Stalin, Michail 
fomsky, Leon- Trocky, Alek- 
siej Rikov, Nikolai Bucharin, 
Michail Kaliniu, gen. Klementy 
Vorošilov ir Vladimir Molotov.

Poincare kabinetas gavo 
pasitikėjimo

PARYŽIUS, liepos 27. —At
stovų butas, išklausęs premjero 
Poincare deklaracijos, 358 bal
sais prieš 132 pareiškė naujajai 
valdžiai pasitikėjimo.

Savo deklaracijoj premjeras 
pareiškia, kad valdžia esanti įsi
tikinus, jogei Francijos finansi
nė padėtis busianti galima grei
tai pataisyti ir krašto valiuta 
pakelti. Reikėsią padidinti ne
tiesioginiai mokesniai, bet kar
tu busią apdėti tiesioginiais 
mokesniais turtai.

Rusy-Lenky sienos sar
gybų susikirtimas

VARŠUVA, liepos 27. —Pra
neša. kad sienoj, netoli nuo Ska- 
lato, įvyko susikirtimas tarp 
lenkų ir rusų sargybų. Susikir
time vienas sargybinis buvo 
nukautas, keli kiti sužeisti.

Lenkų pranešimu, rusų sar-
gybos kareiviai perėję sieną ir linis oro biuras šiai dienai pra-
ėmę šaudyti lenkus.

CANTON, Ohio, liepos 27. — laukti lietaus; nedidelė tempe- 
Ryšy su vietos laikraščio leidė- raturos atmaina; stiprokas mai-
jo-redaktoriaus Don R. Melletto nąsis vėjas.
užmušimu tapo areštuota viena Į Vakar temperatūra vidutiniš- 
moteriškė, Mary Ponios, mažos kai siekė 68° F.
kavinės “The Jungle” savinin-1 šiandie saulė teka 5:37, lei- 
kė. ’džiasi 8:15 valandą.

Matteotti žudeika, Durniui, 
fašistų sumuštas

Diktatorius Mussolmi , įspėja 
juodmarškinius paliauti 
“kvailus vidujinius kivirčus”

ROMA, Italija, liepos 27. — 
Vakar Parmos mieste fašistai 
kėlė bankieta fašistų razibai- 
ninkui, Amerigo Dūmini, kurs 
dėl nužudymo socialistų vado ir 
parlamento nario Giacomo Mat
teotti buvo pasmerktas ketve- 
riems metams kalėjimo, bet ku
ris buvo diktatoriaus Mussoli- 
nio amnestuotas.

Bankietas betgi blogai pasi
baigė. Kita fašistų kuopa puolė 
pokylio dalyvius, ir vėzdais ėmė 
pliekti. Dūmini,' skaudžiai ap
kultas, bandė automobiliu pa
sprukti, bet buvo sugautas ir 
taip baisiai sumuštas, kad,; sa
ko, turės gerą laiką pagulėti lo
voj, kol išsilaižys.

Fašistų partijoj pasireiškia 
vis aštresnių kivirčų, kurie, 
matyt, ima nervinti ir diktato
rių Mussolinį. Vakar jis vėl iš
leido atsišaukimą į visus “juod
marškinius’’, graudendamas 
juos mesti “savo kvailus vidu
jinius kivirčus,” kurie ardą 
vienybę pačioj fašistui partijoj.

Padidino geležinke
liečiams algas

EAST ST. LOUIS, Ilk, lie
pos 27. — Visiems East St. 
Izniiso ir priemiesčių geležinke
lių tarnautojams pridėta 2 cen
tai valandai algos daugiau. Tą 
algos priedą jie gaus ir už pra
eitą laiką, pradedant nuo šių 
metų gegužės 1 dienos.

VANDALIA, Ilk, liepos 27. 
Besimaudydama su draugėmis 
Kaskaskia upėj vakar prigėrė 
septyniolikos metų mergaitė, 
Fleta Carteriutė.

Chicagai ir apielinkei federa-

našauja:
Nenusistojęs oras; galima

Ragina padidinti algas 
sovietijos mokytojams

Liaudies mokyklų mokytojai 
gauna vos 32—40 rublių mė
nesiui

MASKVA, liepos 27. — Pas
tarajame švietimo darbuotojų 
suvažiavime Maskvoj buvo 
daug kalbama dėl sunkios eko
nominės mokytojų padėties Ru
sijoj. »

Paaiškėjo, kad liaudies mo
kyklų mokytojai aplamai gau
na vos 32—40 rublių mėnesiui, 
taigi apie 40 nuoš. algos, 
kuri buvo liaudies mokytojams 
mokama prieš karą.

Suvažiavimas todėl nutarė 
prašyti vyriausybės, kad algos 
mokytojams butų būtinai padi
dintos bent 25 30 nuoš. Kitaip 
sako, mokyklos liksią be mo
kytojų, kadangi dėl sunkios sa
vo ekonominės padėties tie pa
tys mokytojai busią priversti 
ieškotis kitokio, geriau apmo
kamo darbo, o naujų neatsira- 
sią.

Bandyme ištrukti iš ka
lėjimo keturi asmens 

užmušti
LANS.1NG, Kas., liepos. 27.— 

Vadovaujant devyniolikos metų 
banditui, Ernestui Hardwickui, 
buvo padarytas nusikaltėlių 
bandymas ištrukti iš vietos ka
lėjimo. Tuo tikslu jie buvo pa
degę kalėjimą ir, gaisrą gesi
nant, puolė kalėjimo sargybą. 
Kovoje patsai Hardvvickas ir 
antras jo sėbras buvo nušauti, 
o du kalėjimo sargai buvo mir
tinai sužeisti.

Perkūnas trenkė aero
planą; keturi žuvo

BERLINAS, liepos 27. - Va
kar perkūnas trenkė skrendan
tį aeroplaną, ir keturi jame 
buvusių žmonių buvo užmušti, 
o penktas pavojingai sužeistas. 
Trenktas aeroplanas nukrito, 
visas liepsnoj, į Vokiečių jūres, 
netoli nuo Juisto salos.

Kaliniai pakėlė riaušes 
dėl blogo maisto

KINGSTON, Jamaika, liepos 
27. —- Skųsdamies dėl blogo 
maisto, vietos baudžiamajame 
kalėjime vakar kaliniai buvo pa
kėlę maištą. Policijai pavyko 
riaušes nuraminti. Niekas ne
buvo sužeistas.

Prohibicija daranti bloga 
Amerikai

Vokietijos indstrialistas, lankęs 
Ameriką, mato puolimą doros 

įvedus prohibiciją

BERLINAS, liepos 27. —Carl 
Duisberg, Vokiečių Pramonių 
Draugijos pirmininkas, kalin
damas vakar apie savo įspū
džius, įgytus per pastarąjį savo 
lankymąsi Jungtinėse Valstijo
se, pasakė, kad nors Amerikos 
pramonė galinti dar tarpti per 
dešimtmečius, tečiau jau dabar 
pastebima gedimo žymių. Tas 
gedimas, tai esąs prohibicijos 
vaisius.

Vaizba ir mokslas, sakė Duis
berg, tarpsta gerai; pinigai 
gausiai pilami edukacijai. Bet 
prohibicija, užuot kelti žmonėse 
dorą, auklėjanti juose nedorą. 
Vienas prigraudinėja antrą, ir 
svaigiųjų gėrimų gali gaut ko
kių tik nori, by-tik nori mokėt 
pinigus.

Septyni asmens užmušti 
aeroplanui nukritus

BAGDADAS. Irakas, liepos 
27. Dideliam britų aeropla
nui nukritus ties llinaidi, sep
tyni asmens užsimušė.

Tarp žuvusiųjų yra eskadros 
vadas Pollard ir britų oro jėgų 
leitenantas Brading.

Rašytojas Jeffers užsi
mušė aeroplanui nukri

tus žemėn
WAW0NA, Cal., liepos 27.— 

Vakar netoli nuo čia nukritus 
žemėn aeroplanui užsimušė 
skridęs juo žinomas New Yorko 
rašytojas ir lektorius, Leroy • 
Jeffers. Aeroplaną pilotavęs 
Dr. Bunnel iš San Francisco 
buvo skaudžiai sužeistas.

Aeroplanų bombos už
mušė du ūkininku

VJENNA, Austrija, liepos 27.' LONDONAS, liepos 26. — 
— Karo manevrų metu ties Garsus anglų rašytojas George 
Iloržovice kaimu vieno karo Bernard Shaw šiandie šventė 
aeroplano per klaidą numestos savo 70 metų gimimo sukaktu- 
bombos užmušė du ūkininku. ves.

NUPIGINTAS PINIGĮI
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.
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1739 So. Halsted St Chicago, III.
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$1,000,000,000 užsieniu 
paskola Vokietijai

\VASH1NGTONAS, liepos 27. 
—Prekybos departamento pra- 

nešimu, paremtu vokiečių fi
nansinių ekspertų apskaičiavi
mais, nuo laiko kai Davves pla
nas įėjo galion Vokietijos gau
ta užsieniuose paskola siekia 
3,800,000,000 aukso markių, 
taigi beveik vieną bilioną dole
rių Amerikos pinigais, kurių 
2,858,000,00 aukso markių sko
linta per pastaruosius 18 mė
nesių. Tos pastarosios sumos 
1,740,000,000 aukso markių pa
skolos sukelta Jungtinėse Vals
tijose, likusioji gi dalis — Olan
dijoj, Anglijoj, Šveicarijoj ir 
Švedijoj.

I

Motina nužudė dvi savo 
mažas dukteris

WARSAW, N. Y., liepos 27. 
— Policijos tapo areštuota vie
tos farmerio Plinn Flinto žmo
na, kaltinama dol užmušimo 
kirviu savo dviejų mažų, 10 ir 
6 metų, dukterų. Moteriškė ir 
pati bandė tuo pačiu kirviu nu
sižudyti, bet tik skaudžiai su
sižeidė.

Kvočiama moteriškė pasipa
sakojo, kad padarius tai nebe
galėdama ilgiau pakęsti vyro 
žiaurumų. .Ii senai mąsčiusi 
pasidaryti galą, bet gailėjosi 
savo mažų dukrelių. Pagaliau 
jf nusitarus pasiimti ir jas į 
aną pasaulį. Mergytėms mie
gant ji, pasiėmus kirvį, užmu
šus jas, bet nebetekus pajėgų 
sau galo pasidaryti.

Tarptautinių baudžia
mųjų įstatymų 

kongresas
BRIUSELIS, Belgija, liepos 

26. — šiandie čia prasidėjo pir
mas tarptautinis baudžiamųjų 
įstatymų kongresas, dvidešimt 
šešių valstybių atstovams daly
vaujant. Kongresą atidarė 
Paul Hymans, Belgų justicijos 
ministeris.



vŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari* 
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliui kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLft No. 12

Virimo Receptai
Žmonės valgo razinkas dėl jų sal

daus skonio, bet nežino kad jos yra 
sveikas ir maistingas valgis. Razin- 
kos turi savyje svarbią maisto dalį 
kaipo vaisių-cukrų arba carbohydra- 
tų. Valgant razinkas neturėsit ne
virškinimo negerumu kaip atsitinka 
Bu kitais saldžiais valgiais, todėl va
riokas galima valgyt ligoniams ir 
vaikams ir beveik visiems kuriems 
užginta valgyt cukrinius dalykus. 
Razinkos yra nebrangios ir jas reik
tų valgyt bent sykį į dieną kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas pa
tenkins visą šeimyną ir lengvas pa
gaminti.

RAZINKŲ PUDINGAS
1 _. puodelio besėklių razinkų
*:» puoduko pieno
1 kiaušinis
'.i puoduko cukraus
I puodukas milaų
1 šaukštukas kepamo pauderio
2 šaukštai tarpyto uždaro
1 šaukštukas vanilos
Sumaišyk sausus dalykus; dadrk 

razinkas; suplak kiaušini ,dadėk pie
ną ir sumaišyk viską krūvon. Su
plak j švelnią košę, dadėk tarpytą 
uždarą ir vanilą. Supilk j sviestuo
tą formą, uždengk tandžiai ir padėk 
ant grotų ar geležies katile verdan
čio vandenio. UŠdengk ir šutink 
apie valandą ir pusę. Duok į stalą 
jeigu nori su skystu sosu.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu perkolatoriaus koštuvas uz- 

kempa, užpilk rupios druskos ir pa
trink skylutes iš viršaus ir apačios. 
Pilk j ji verdanti vandeni numazgoji- 
mui druskos ir kavos sukietėjimų.

Kožnoj virtuvėj reikia laikyti galą 
lentos 10 colių per 12, taip kad no
rint pjaustyti mėsą ar ką kitą butų 
ant ko pasidėti.

Biskj sausos muštardos užtrynus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapą.

šmotelis meilines anglies indėto — 
i vandenį verdant kopūstus sulaikys 
visokį nereikalingą kvapą.

Pirk prišriubuojant mėsos pjaus
tytoją prie stalo, padėk šmotukus, 
žvėrinio popierio po abiem šonais 
lentos krašto ir prišriubuok tandžiai. 
Tas neduos pjaustytojui kiūtoti.

Naminiai Pasigelbėjimii
Taupyk popierines kortas kurias 

gauni iš skalbyklos su marškiniais

Jei planuoji kelionėn. Jos labai pa
rankios kuomet pakuoji dreses, blius- 
kas ir andarokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti”, prilipyk siauras juostas 
velveto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutrukimo pirštų 
galų žibančios odos čeverykų pripil
dyk čeverykų galus skarmalais.

Pančiakas reik mazgot po kiekvie 
no dėvėjimo išvengimui prakaitavi
mo ir išsilenkimui nuo trynimos! jų 
tose pačiose vietose.

Puikus sausas šluostuvas galima 
pasidaryti iš blauzdų senų juodų pan- 
Čiakų. Nukirpk pėdas nuo apie pen
kiolikos pančiakų ir suneik jas išil
gai. paskui susitik j krūvą ir įsprausk 
j šluostuvo (mop) rankeną.

Grožės Patarimai
Pirštų nagai reikia užžiurėti taip 

pat kaip užžiurj dantis arba kitas 
dalis kūno. Nagus reikia nuolat už- 
žiurėt ir jus turit turėti namuose 
paprastus manikuravimo reikmenis; 
kaip tai pakelį oranžio pagaliukų, na
gų žibintoją, nagams pielyČią, lenktas 
nagams žirklaites ir kokios panagių 
košelės. Reikia pieluoti nagus kas
dien kad nereiktų tankiai karpyti. 
Kasdieniniam reikalui tik nušveiskit 
nagus su biskeliu pališio ir trinkit 
iuos nagų šepetuku. Jeigu nagai pa
lieka trapus Kad kerpant trūksta, iš- 
tepkit juos su biskeliu cold cream ei
nant gulti. Tas suminkštins nagus 
ir galėsit lengvai apkarpyti.

Ypatiška Sveikata
Tonikai naudojama atgaivinimui 

nuvargusių ir nusidėvėjusių musku
lų, nervų celių ir kitų kūno organų 
į tikra sveikatos stovį. Yra dauge
lio rūšių tonikų ir jie reikia naudo
ti pagal tų dalių kūno kurioms reikia. 
Yra Nervų tonikai, Guzo tonikai, 
Kraujo tonikai ir pagalinus tonikai 
padaranti chemišką permainą siste
moje. Dauguma tonikų turi dvigu
bą veikmę, kaip tai paliuosuoja vidu
rius ir valo kraują ir budavoja kū
nišką sudėjimą. Nors tonikai yra ge
rai, bet patartina gauti gydytojo pa
tarimas kokį naudoti ir reikia laiky- i 
tis nurodymų kokius jis palieps jf- 
gu nori gauti naudos iš tonikų. To- , 
nikai skirtingi nuo stimulantų nes jie Į 
veikia lėčiau ir priduoda sistemai re-- i 
kalinga permainą jo atsigavimui j 
naturalj stovį.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet perkate pieną, žiūrėkit, 

kad pirktumėt Borden’s Evaporated 
pieną, bet ne kitokį. Del naminių 
reikalavimų suteikia geras pasekme*.

Jis taip yra reikalingas kaip cukrus 
ir druska. Atsiminkit Borden’s Eva
porated Pieną kuomet pirksit savu 
groserį.

Svarbus Pranešimas
Lotai Del Biznių Ir Pagyvenimui Priešais 

Marąuette Parko Ir Netoli Vienuolyno
Dabar yra didelė proga išsirinkti ir užsisakyti lotus tinkamoj vie
toj pirm atidarymo naujos subdivizijos. Šitas piečius žemės ant par
davimo yra nedidelis ir bus parduotas trumpu laiku, už tai turite 
veikti greitai. Kas pirmesnis, tas gaus geresnį išsirinkimą.
Atidarymo diena bus pranešta trumpu laiku.
Šita vieta yra viena iš geriausių vietų visoj Marųuette Parko apie- 
linkėj. Yra priešais parko kur dveji gatvekariai pereis per šitą žemę. 
Visi lotai dėl pagyvenimo yra 30 pėdų pločio ir yra užrubežiuoti 
kaslink namų statymo, šalygatviai (sidevvalks), rynos (sevvers) ir 
gasas įdėta ir apmokėta. Šitie lotai parsiduoda su ketvirtadali m įmo- 
kėjimo ir likusias dalis mėnesiniais mokesčiais.
Tai yra didelė proga nusipirkti lotą su mažu {mokėjimu dėl savo gy
venimo arba dėl uždarbio, nes yra žinoma, kad kas tik yra apsipir- 
kę šitoj apielinkėj, gali dabar paiimti didelį uždarbį.

Reikalinga Pardavinėtojų
Mes reikalaujame darbininkų iš visų dalių Chicagos pardavinėti ši
tuos lotus. Galėsite parduoti savo giminėms ir pažįstamiems ir už
sidirbti pinigų. Atsilankykite į musų ofisą ir bus pilnai išaiškinta.

CHAS. J. BAGDZIUNAS & 00.
736 West 35th Street

Į rytus nuo Halsted Street
Ofisas atdaras kasdien iki 9 vai. vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų

Sveikatos Dalykai
HUK SVEIKAS VARAUS

Kas reikia daryti, kad pasi
likti sveiku vasaroj, priklauso 
nuo to ką žmogus darė žiemos 
laiku. Kadangi žiemos darbai 
yra toki įvairus, todėl reikia 
rinktis ir įvairius vasarinius 
programus.

Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterų sunkiai dirba per 
žiemą ir kuomet ateina vasara 
ima vakacijas. Iš kitos pusės, 
daugelis vyrų ir moterų (ypa
tingai ūkininkai) sunkiai dirba 
l>er visų vasarą ir jie ima va
kacijas (jeigu jas ima) žiemą, 
kuomet ūkio darbai apsistoja. 
Moterys sunkiai dirba savo na
muose ir joms priguli vakaci- 
joe, bet tos jų tiesos niekas ne- 
pripažysta.

Vakacija reiškia įvairius dai
ktus įvairioms klesoms. Pav., 
raštininkas turėtų laiką vakaci- 
jų atlikti tokį darbą, kuris pri
verčia vartojimų muskulų, o 
fabrikų darbininkai reikalauja 
pailsio. Mergina, kuri vaitoja 
rašomą mašinėlę, arba pakuoja 
eigaretus, arba yra virėja keno 
nors namuose, turėtų savo va
kacijas praleisti ant lauko. Pail
sus motina ir žmona turėtų pa
silsėt, palikdama namie savo 
vyrą ir vaikus, susieit su kito
mis moterimis ir gražiai ir ra
miai praleisti laikų. Turtingos 
merginos, kurios pašvenčia lai
ką linksmybės dievaitei ir ku
rioms nusibodo gyvenimas, tu
rėtų praleisti savo vasaras ko
kioj nors mokykloj, kur matytų 
visai kitokį gyvenimą, arba ge
riau,— turėtų gauti darbų fab
rikuose.

Paprastas patarimas dėl va- 
kacijų yra miklinimasis šviežia
me ore. Ir tas svarbu, nes vi
siems darbininkams reikalinga 
šviežio oro. Visi, kurie praleido 
savo žieminius vakarus prigrūs
tuose kambariuose — dirbdami 
ar besimokindami, turėtų pra
leisti vasara šviežiame ore. Au
tomobilių važiuotojai galėtų 
praleisti savo vakacijas viduje.

Miklinimas šviežiame ore yra 
geros sveikatos svarbiausias 
reikalavimas. Mikliąimas tik 
pagerina fiziškų (kūno) sveika
ta, o ne protiška, bet šiais lai
kais protinė sveikata turi lygią 
svarbų su fizine sveikata.

•

Milionai žmonių, ypatingai 
moterų, reikalauja permainos, 
vieton pasilsėjimo. Daugelis tų 
prijaučia. Pailsęs biznio vyras, 
iš kurio laikraščiai krečia juo
kus kuomet eina į teatrus pail
sėt, gerai žino permainos reika
lavimus. Bet tik gaila, jog jie 
tų permainų praleidžia viduje, o 
ne ant lauko.

Raštininkai ir dirbantieji vy
rai ir mergaitės, kinrie visi lan
ko įvairius lošimus ant lauko, 
jau geriau daro. Pirmiausia 
praleidžia laikų ant šviežio oro, 
antra, tos įvairios žaismes jiems 
duoda paraginimo. Iš kitos pu
sės, ūkininkas, kiuris dirba pen- 
kolika valandų į dienų nuo pa
vasario iki rudens, gali gražiai 
praleisti nors dvi žiemos savai
tes mieste. Tas pats ir su jo 
žmona.

Yra svarbu gauti naujų idė
jų. Žmonės, kurie per daugelį 
mėnesių vartoja tas pačias idė
jas, pasiliks sveikesni ir links
mesni, jeigu išsimokins naujų 
idėjų laike savo vakacijų, ir 
tos idėjos, geros ar blogos, 
jiems priduos daugiaus links
mumo. Nereikia užmiršti kaip 
juoktis.

Butų gerai, jeigu kiekvienas 
žmogus gerai sužinotų jam tin
kamiausių vakacijų dėl ateinan
čios vasaros. Reikėtų išsirinkti 
tokių, kuri yra visai kitokia 
nuo jo darbo. [FLIS.j

EGGLESSVisuomet Gatavas mayonnau

Vartojimui
Kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turėti 
savo aisbaksyje ką nors ką ji galėtą vartoti 
labai greit reikalui esant. Randasi vienas 
maistas kurį ji visuomet gali jį laikyti, tas 
maistas yra Borden’s Evaporated Pienas. 
Jis nepripildo taip daug ledaunės, kaip bute
liuose pienas. Jis sutaupina vietos ir jums 
nereikia rūpintis Apie ledo atnešėją.
Borden’s Evaporated Pienų galima vartoti dėl pa
darymo visokių receptų kur pienų arini smetonų rei
kia vartoti. Pabandykit jį; prie darymo savo recep
tų. Jei jus mėgstat gerų saločių košelę padarykit 
receptų iš Borden’s Eggles Mayonnaise kuri yra čia 
atspausdinta. Ji yra vartojama geriausiuose na
muose ir yra gardi. Pabandykit Borden’s Evapo
rated Pienų savo kavoj. Jis suteiks kavai labai 
gardų skonį.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš kurio 
dalis vandens yra išsunkta, o Smetona palikta. Tai 
yra produktas augščiausios vertes, prie to dar labai 
ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit nuo savo
groserninko.

Trečiadienis, Liepos 28, ’2G

iUMBALL
Graibiai Pianai

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

3 Htalavus Šaukštus Borden’a 
Evaporated Pieno, sumaižy- 
ti hu

% arbatinio Akuk&tuko druskos 
*/4 arbatinio šaukAtuko mufttar- 

dos
2 stalavus taukštus acto

% puoduko salad alyvo — bile 
kokio

]/i arbatinio AaukAtuko pipirų

Sumaiiykit vhikp, dapilkit pa
mažu pienų, suplaki! alyvų hu 
kiaušinių plaktuvu. Paskui su
pilki! ukausų. Vartoki! bile 
Mayonnaise. Supilki! į užden- 
aamų slovlkų. Jis visuomet bus 
Keras laikomas šaltoje vietoje. 
Jeigu pertirštas, praskiesk!! hu 
Borden’s Eveporated Pienu.

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’a Evaropnted Pienu. 
Jeigu Jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s inpildykit ku
ponų pažymėdatnos kokių re
ceptų jums reikia, ir priniųs- 
kit murai.

R'uręlvMA

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jurus 1 puodukus gryno 

pilno sinettmos pieno
UNSWEETENEO

EVAPORATED

Vaidylu Naktis
CERNAilSKO darže

Arti Tautišką Kapinių

Sukatoje, Liepos 31, 1926
Pradžia 7 valandą vakare •t » l <

• Bilietai perkami prie budelės už 50c
Per tvoras nieks nelenda

t

PROGRAMAS
1) Vaidylų ugnis dega visą naktį
2) Bengalinės ugnys 10 valandą
3) Dešros su kopūstais 10:30 valandą
4) Raketos 11:00 valandą
5) Baliunai 11:30 valandą
6) Frankfurts kada nori
7) Džindžireil su selseriu pertraukuose
8) Šokiai be pertraukų

.. 9) Perkūnas griauna visą naktį
> '• 10) Žaibas apšvies neregius

11) Praamžius dabos nuo visokių perviršių
12) Krivių-Krivaitis suteiks pastiprinimus
13) Skirstosi žvaigždžių keliais 6 vai. ryto

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

PIANŲ KRAUTUVĖS |
1922-32 So. Halsted Street

4177-83 Archer Avenue

"OREMUS"
1) . “Oremus” garsi gyduolė Į

nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymų inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimų mi
nėtų organų ir užsilaikymą 1 
šlapumo. Šitos gyduolės grei- į 
tai išgydo minėtas ligas ir j 
žmogų padaro sveikų ir link- j 
siną. Bonka su prisiuntimu ? 
$1.15. j

2) . “Oremus” garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
li greitai ir pasekmingai gy
do sekamas ligas, kaip ve: 
1) išnaikina nuo galvos pleis
kanas, 2) prašalina niežų nuo 
galvos odos, 3) sulaiko slin
kimų ptaukų. Bonkutė su pri- 
siuntimu 95c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.
-T-

Tei. Brunsvvick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
i Sidėje. Parduodu auksinius daik

tus, taisau Jaikrodčlius ir prilai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, UI.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios f amų, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be.jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminų bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Keikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, 111.
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Greitam Pardavimui
Jūsų Proga Investuoti į 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.

ši žemė yra išdalinta j tris pasirenkamas dalis, viskas 
netoli dirbtuvių distrikto, puiki vieta dėl apurtmentinių ir 
biznio namų dėl taupių darbininkų žemių...

1. 47 St. ir Archer Avė.
2. Archer ir Crawford Avpnues.
3. 55 St. ir Crawford 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 i keletą minutų. Kedzie karų linija 
čia pat.

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

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

Trečia dalis šios žemės labai tinka dėl mažų dirbtuvių išsi
vystymo, nes randasi netoli didelių išdiibysčių, 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 X Company, kurios reputacija <lel 
pasekmių ir gero pardavimo galit sužinoti bile 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 vi daine mokyklą dėl pardavinė
jimo, kur studentai uždiiba pini jus dar kol mokinasi.

Pripildykit žemiau paduotą kuponą šiandien arba pasiina- 
tykit su Mr. S i ta n y asmeniškai, Suite 1009, 111 W. Washington 
St., Chicago. žengkite didelį žingsnį į finansinę neprigul- 
mybę, dabar!

ii----------------------
i KORESPONDENCIJOS 
j 3- —

Lawrence, Mass.
Lietuvių Ukėsą Kliubo 

Piknikas

Liepos 17 -18 dd. L. U. Kliu- 
bas buvo surengęs savo meti
nį pikniką Lietuvių Tautiškam 
parke. L. L. Kliubas čionai yra 
didžiausi organizacija ir žino
ma visai apylinkei, nes turi sa
vo gražią salę.

Subatoj minėtam piknike 
žmonių buvo neperdaugiausia, 
bet nedėlioj žmonių privažiavo 
ne tik iš La\vrcnce’o, bet daug 
svečių buvo ir iš kitų miestų, 
kaip iš Haverhill’io, Bostono, 
Lynu, Lowell, VVorcester ir iš 
kitur. Buvo garsinta, kad bus 
traukimas virvės, laimėtojams 
buvo nupirktas sidabruotas in
das. • Haverliilliečiai atvažiavo 
pasirengę traukti virvę ir lai
mėti dovanų (prizą), bet iš ki
lų miestų nebuvo prisirengusių 
stoti su liaverliilliečiais, todėl 
virvės niekais netraukė, nors
L. U. Kliubo komitetus1 ir buvo 
viską prirengęs, tad ir dovanos 
(prizas) likos niekelio uolai-

Atsiųskit Kuponų šiandien. Nėra jokios jums
atsakomybės

HINKAMP & CO., Ine.
Suite 104)9, 
111 W. Washington St.

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

BUŪRIKO PIANŲ KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikališka krautuvė.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

Gulbransen Registe? ing Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios.

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

metas. Buvo lenktynių; atsižy
mėjusiems greitumu buvo duo
tos dovanos', merginoms saldai
niai, o vyrams cigarai, žodžiu 
sakant, piknikas buvo gražus ir 
smagus, nes visi turėjo ką 
veikti. Vieni žaidė ant tyro oro, 
kili prie lietuviškos- muzikos 
svetainėj sukaito šoko. Pikniko 
gaspadoriai buvo J. Urbonas ir 
A. Sabaliauskas, kurie viską 
suruošė ir viską prirengė. Pelno 
liks L. U. Kliubui $180.

Tik j pavakarį kilo audra su 
perkūnija ir lietum, bet iš atsi
lankiusių ant pikniko svečių 
mažai kas nukentėjo, nesi buvo 
privažiavusių daug automobi
lių, kurie vežė piknikiečius na
mo.

Pastaba: Musų komunistė
liai visada gieda, kad jie (ko
munistai) L. U. Kliubą goriau
sia remia ir svyrinusia darbuo
jasi dėl kliubo naudos, bet šia
me piknike ir pasirodė kiek 
jiems kliubo gerovė rupi. Nors 
L. U. Kliubas minėtų pikniką 
pagarsino visuose lietuvių laik
raščiuose senai ir prašė, kad 
minėtose dienose nieko nereng
tų, bet komunistai varė savo: 
nusamdė trukus ir kalbino žmo
nes važiuoti i Gardner, Mass. 
j pikniką tą pačią dieną, kuo
met čionai buvo L. U. Kliubo 
piknikas. O atėjus šaltesniam 
orui komunistai atsiųs laiškus 
ir prašys kambarių savo mo
kykloms dykai, l>e užmokesčio.

M. B. Sviruoklis.

So. Omaha, Nebr.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Ar jus žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap* 
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerą svei
katą.

T1 Jei jus norite žinoti ar jūsų krau- 
— jo celės yra sveikos arba ne ir ar 

jus kenčiate nuo: VIDURIŲ, KRAUJO, REUMATIZMO, ODOS ir 
SOCIALIŲ LIGŲ, atsilankykit pas,

WICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, QUARZ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous jčirš- 
kimus ir serums.
VVICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1510 N. Robey St., Chicago, UI. Tel. Brunswick 1682

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Nedėlioj ir Šventėmis nuo 10 iki 1 po pietų

“Naujienų” nr. 160 Ona Žal
pienė atsakydama Nariui, kad 
buk Narys aprašymas likvidavi
mo L. D. L. D. 27 kp. neteisin
gai apkaltinęs ją.

Narys neklysta. Tamsta la
bai gerai žinai, kad aš su jumis 
pasitaręs šaukiau susirinkimą 
pas Balkius ir buvau ten nuėjęs, 
bet nieką neradau, apart A. Bal
kio. Sužinojau, kad susirinki
mas pas jumis, *tai ir nužingia- 
vau į jūsų sušauktą susirinki
mą. Jus sakėte, kad daugelis ne
mėgsta Nario.' Tai gal ir tiesa, 
nes Narys nesibijo ir jums pa-i 
sakyti tiesą. Juk buvote apsi
ginusios metiniame susirinkime 
surinkti iš narių duokles ir pa
siųsti centran, bet to nepada
ryt. Protokolo knygos ant su
sirinkimo neparodėt. Susirin
kimą sušaukėt pas savę. Tie 
nariai, kurie yra 3 metai kaip iš 
kuopos ir centro* išbraukti, tu-

Garsinkities “Naujienose”

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
sišlapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

vėjo balso dėl likvidavimo kuo 
pos ir pinigų pasidalinimo, (lai 
ir nenorėjote pasidalinimo, nes 
prašėte susirinkimo paskirti 
kuopos iždą jums, kaipo netur
tingai moterei.

Toliau sakai, kad per 3 metus 
būdamas organizatorium nepri
rašei nei vieno nari. Mes gi vi
same kuopos gyvavimo laike 
organizatoriaus neturėjome. 
Kaslink veiklumo dėl kuopos la
bo, tai visai negalit pasigirti, 
nes buvo kuopoje narių, kurie 
jumis viršijo.

Jus sakote, kad ant greitųjų 
negalėjote surasti knygos (ją 
suradot tik ant rytojaus). Tai 
buk tokia gera, atsiųsk mums, 
omahiečiams, tą knygą, nes 
mumis ji yra reikalinga kaipo 
vietiniams gyventojams, be to 
mes manome tuojaus tą 27 kp. 
atgaivinti.

Siųskite knygą adresu: P. J. 
Juzeliūnas, 3222 R. St., So. 
Omaha, Nebr.

Buvęs pirm. P. J. Juzeliūnas.

Naujienų Spaustuve
yra Unijinė Spaustuvė.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pm« 
tyruse, nei gražių atainbių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p.
Gyvenimo Viela

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

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 
Pėtnyčios.

................... ..............■ . u n /

Ruffles
fileiskanų mirtinas priedas, tą 
ūmi padarys, (trinant švelniai 
į į&lvos odą per savaitę ar 

dešimti dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
I laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Advokatai

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. Nedėiiomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. no piet.
Tel. Midway 2880

---- -------- --------

HEMORAIDAI '

z——.............. ' .........
Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4G31 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100
■ —

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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
t Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

(pilės)

Oį Gydome Be 
Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydoin - Nemokat 

lšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: PanedSly, Seredoj ir 

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

UETUVIaF DAKTARAI

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optametriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

’ Tel. PuIIinan 5950
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzami navoj ime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį 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 skaitytoj;'* r r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau,per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponui be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dan pavardė ir adresas skaitytojo.

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

U t metus—150, už pusę metų—76, už tris mėnesius—86.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ................ ........................  Atkirp čia .........................
Data: Liepos 28 d., 1926

Ofiso ir Res. 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 t J J 9 ikt 11 vai. ryte; 
Valandos į nuo jį; g va|e vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolčtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar l 8183 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boslevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 193t. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7012
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.,
Ant Zaleskio aptiekos

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, 111.

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

V------------------------

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

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

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

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

' ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų ilin- 
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkivwicz, 
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

VALET

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. >■........ ■ ■ -



NAUJIENOS
The L2thu*M>ian Daily Mevi 

Published Daily Kacept Sunday 
by tha Lithuanian Daily Nawa Pate. 
Uo. Ine.

9 ■ 11

Iditor P. GRIGAITIS-
17M 8o«U Halated Street

Chicago, I1L
Teiephone Rooaevelt 850(1

— I I I ——i————M—i

Subscription Katei:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaida of Chicago.
$8.0t per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, ai tha Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd 1879.______________________

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sek madeiniuB. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St, Chicago, 
III. — Telefonas: Rooaeveit 8509.

Chicago je — paltu:
Metams ..........................  „ $8.00

Užsimokėjimo kainai
rusai metų------------------------------ 4.0a
Trims mtaseiams  $X90
Dviem minesiams____________ 1.50
Vienam mėnesiui_______________.75

ChicagoJe per nešiotojus 1
Viena kopija ______   8c
Savaitei ________ _________ 18c
Mėnesiui------ ---------  76c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
. paltu:

Metama _____________   $7.00
Pusei metų----------------------------  8.50
Trims mėnesiams -__________  1.76
Dviem mėnesiam ___  1.25
Vienam minėsiu!______________ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

spaudos ir susirinkimų laisvę, jie pastatė kruvinų mirties 
[bausmės šmėklų prieš jų akis, kad jie nei teisėtu keliu 
negalėtų kovoti prieš savo despotus, nei kitokiais budais 
nedrįstų jiems priešintis. Ir “krikščionys” manė, kad, 
šitaip apsirūpinę, jie galės viešpatauti iki “antrojo prisi- 
kėlimo,,.

Bet nabagai apsiriko. Lietuvos žmonės visgi pasiro
dė esą ne tamsus “leninizmo tėvynės” vergai, bet protau
jantys piliečiai!

Metama______   $8.09
Pusei metų.......... ...    4.00
Trims mėnesiams--------- ----- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mouey

orderiu kartu su ulaakymu.

Apžvalga
IR “RYTAS” MELAVO

BEDIEVIAI” PANAIKINO “KRIKŠČIONIŠKĄ” 
MIRTIES BAUSMĖS ĮSTATYMĄ.

POLITINIAI PRASIKALTĖLIAI BUS BAUDŽIAMI 
BENDRĄJA TVARKA.

KRIKŠČIONYS PAMĖGDŽIOJO BOLŠEVIKŲ 
TERORĄ.

darbininko, 
dienraštis

triukšmingų
paskelbdamas,

Lietuvos 
“Rytas” 
politinę 

kad

BET LIETUVOS LIAUDIS NĖRA TAIP TAMSI, 
KAIP RUSIJOS.

Liepos 9 d. Lietuvos Seimas priėmė trečiuoju skaity
mu įstatymą, kuriuo panaikinama mirties bausmė, kaipo 
normalė bausmė už prezidento, ministerio ar kurio kito 
žmogaus nužudymą, atlikta politiniais motyvais.

Mirties bausmę už tuos nusidėjimus buvo įvedę per
nai metais krikščionys demokratai — tuose “garsiuose” 
birželio 20 dienos Seimo posėdžiuose, kuomet iš Seimo 
salės buvo išmesti K. Bielinis ir Dr. K. Grinius. Tuomet, 
kaip žinia, buvo pravesti ir įstatymų pakeitimai, varžan
tys spaudos ir susirinkimų laisvę. Naujasis Seimas jau 
yra atšaukęs ir šituos klerikalinės diktatūros aktus. 
Taigi visas tas šlamštas, kurį Lietuvos “krikščionys” buvo 
pagaminę metai laiko atgal, prieš Seimo atostogas, jau 
yra išmestas į sąšlavyną!

‘ akimis 
skandalą ir 
apie jį taip,

dėl
pa- 
vi-

Ar ne keista, kad partija, kuri vadina save “krikščio
niška”, buvo įrašiusi į valstybės įstatymus tokį žiaurų, 
kruviną dalyką, kaip mirties bausmė, ir kad tą žiaurumą 
teko išbraukti iš įstatymų “bedieviams” — socialdemo
kratams ir liaudininkams?

Čia jus turite prieš akis aiškų pavyzdį, kuris rodo, 
kad pas klerikalinius politikierius po “krikščionybės” 
skraiste slepiasi visai ne artimo meilė, bet barbariškas 
žiaurumas. Jie seka pėdomis ne Kristaus, bet tų despotų, 
kurie Kristų nubaudė mirties bausme už priešinimąsi 
Rymo cezarių valdžiai ir žydų kunigijos autoritetui!

Už žmoniškumą šiandie kovoja socialistinės ir demo
kratinės partijos.

Klerikaliniai demagogai, žinoma, sakys, kad dabar
tinė Seimo dauguma, panaikindama mirties bausmę už 
politines žmogžudybės, “pataikauja” nusidėjėliams. Bet 
tas priekaištas neišlaiko jokios kritikos. Seimas juk 
nenutarė paliuosuoti piktadarius nuo bausmės, o tiktai 
nustatė, kad jie turi būt baudžiami bendrąja tvarka, t. y.

Iš menko skandalėlio Petra
šiūnų stotyje, kur įvyko susirė
mimas tarpe dviejų įsilinksmi
nusių karininkų ir vieno gele- 

1 žinkelro 
klerikalų 
padarė

I sensaciją,
komunistų internacionalo agen
tai užpuolę Ir išniekinę Lietu
vos kariuomenės atstovus. Šito

Į savo melo parėmimui tas dien- 
Į rastis paskui dar išspausdino 

neva pasikalbėjimą su artistu 
V. Dineika, kuris savo 
matė Petrašiūnų 
buk papasakojo
kaip Iruvo rašyta “Ryte”.

Dabar “Liet, žiniose”, p. Di
neika, atsakydamas į K. Binkio, 
atvirą laišką, praneša, kad kle
rikalų laikraščio paduotasai su 
juo neva pasikalbėjimas yra už
rašytas neteisingai. Jisai sako:

“Į Tamstos laišką, kai 
Petrašiūnų įvykių, galiu 
reikšti Tamstai ir gerb.
suomenei, kad mano pasikal
bėjimas su ‘Ryto’ bendradar
biu yra iškraipytas ir ten
dencingai nušviestas (musų 
pabraukta. “N.” Red.). Ypač 
apgailėtina, kad ‘R.’ šiems 
įvykiams pridavė politinės 
reikšmes (musų pabraukta. 
“N.” Red.), kas, mano many
mu, šiam įvykiui pritaikinti 
negalima.”

Tolinus, “dzimdžius” Dineika 
pareiškia, kad įvykio smulkme
nų jisai dabar nea prašinėsiąs, 
nes dalykas esąs atiduotas teis
mui ir teismas jį išspręsiąs.

(ial dabar užsičiaups ir Chi- 
cagos Marijonų organas, kuris 
iš tos Kauno “Ryto” sufabri
kuotos sensacijos mėgino išpus
ti didelį burbulą, pats ją dai 
“padailindamas” falsifikacija — 
pakeisdamas menamus “Komin- 
tęrno agentus” “socialistinio 
plauko gauja”.

Kaipo melagiai tapo sugauti 
susyk du klerikalų dienraščiai 
“Rytas” ir “Draugas”.

čių ledo sriautų, kokių tenka 
pamatyti, Rik mažesnio didumo, 

į kai kur kalnuose, pav., Alpiuo
se, Kaukazo kalnuose ir kitur. 
Kartais, kad ir rečiau, ledo kal
nų atsiranda» iš atskirų ledo 
lyčių, kurios atskyla nuo amži
nojo atšiaurių ledo kraštų ir 
lipa viena ant kitos, sudaryda
mos sluoksniuotus ledo gurvuo
lius. Dauguma ledo kalnų, su
tinkamų Atlanto vandenyne, 
yra atsiradę iš didžiulių Gren- 
lando ledynų. Galingais sriau
tais slenka jie kranto • linkui, 
nueidami nuo 10 lig 30 mt. per 
parą. Ten leidžiasi giliai įsi- 
graužusiais į žemyną fiordais 
ir nutrukdami dideliausiais ga
balais šliaužia į jurą.' Pagauti 
jūrių srovių, jie plaukia j van
denyną, tik kiek išsikišę* iš van
dens. šie plaukomieji gurvuo
liai esti tikrai nuostabaus didu
mo. Ledo kalnai 30, 40 ir 50 
mt. aukštumo — tai paprastas 
dalykas; sutinkami kalnai net 
100 mt. ir daugiau austumo. 
Taip antai, pasuk kapitono 
Blonderio, vedusio burinį lai
vą, vardu “Prezidentas Tieras”, 
1890 m. lapkričio m. buvę pa
stebėti ledo kalnai 150 m. aukš- 

delto niekad neištinką iš tikrų-| t ūmo, o ilgumo jie buvę ligi 
jų. Tuo tarpu viršuje visas eki
pažas savo vietose, 
visų įtempti. Tirštas rūkas gu
li ant juros; aštrios jurininkų 
akys veltui stengiasi prasi
skverbti pro baltą uždangalą. 
Jurininkas, sekąs termometrą, 
praneša jį palengva krintant. 
Netrukus jau ir kapitonas ir 
karininkai tiesiog pajunta grei
tai krintant temperatūrą. Ir pri
tyrę jurininkai jau žino, jog 
tirštu ruku jie greitai artinasi 
prie ledo kalno, — prie ištiso 
krikštolinio miesto, — artinasi 
niekaip nenujegdama, iš kurios 
pusės graso jiems pavojus. Ir 
staiga iš ruko išauga prieš pat 
laivą dideliausia ledo siena — 
krikštolinis kalnas, prieš kurį 
didžiulis garlaivis atrodo kaip 
lite. Pasigirsta komanda: “Vi
sais garais atgal!” Bet gal jau

kitur dėl juodašimtiškų “fašis
tų” atsišaukimų, prie kurių bu
vo prikišę savo nagus, matome,* 
ir kai kurie valdininkai.

Ledo kalnai
[ Bruno Buerge]

Žinomo Amerikos rašytojo 
vokiečio Henri Urbono yra pui
kus “Ledo kalno” apsakymas. 
Didelio atlantinio garlaivio sa
lone susirinkusi po vakarienės 
linksma, berupestinga kompa
nija. Ir juokaujanti sau vai
kiškai apie pavojus, kuriais ne
va grasančios jūrės ir kurie vis

ir nervai

dysi išjūdlnt^ sunkią garlaivio 
masę. Jurininkai kiekvieną aki
mirksnį laukia smūgio, kurs 
graso neišvengiama pražūtimi 
visiems, kurie sąvo gyvybę 
jiems įtikėjo. Bet energijos ir 
geležinės patvaros dėka pasi- 
sekia jiems išvengti pavojaus. 
Paskutinį akimirksni jie su
spėja pasukti šonan, ir ledo 
kalnas, praėjęs pro šalį, išnyks
ta rūke. Niekas’ iš keleivii 
nenuvokė pavojaus; jiems 
juokaujant mirtis praėjo pro

ne

Mark Twain.

Milijonas svarų
sterlingų

(Tęsinys)

Ir iš tiesų: kodėl piktadarys, nužudęs žmogų politikos 
tikslais, turi būt baudžiamas aštriau, negu paprastas 
žmogžudys? Argi, pav. niekšas, kuris plėšimo tikslu nu
galabijo žmogų, yra mažesnis nusidėjėlis, negu sufanati- 
kėjęs karštuolis, kuris sauja į biaurų valdininką, skriau
džiantį nekaltus piliečius?

PERMAINOS ĮVAIRIOSE 
LIETUVOS ĮSTAIGOSE.

Plėšikams ir kitiems piktadariams, kurie žemais ego
istiniais tikslais galabija žmones, krikščionys demokratai 
nebuvo parašę įstatymo, kuriuo jie turėtų būtinai būt 
baudžiami mirtim. Tų kruvinų bausmę jie paskyrė tiktai 
politikos prasikaltėliams. Kodėl?

Todėl, kad jie norėjo valdyti kraštų teroru!
Šituo atžvilgiu jie yra tikriausi Rusijos bolševikų 

pemėgdžiotojai. Bolševikų valdomoje Rusijoje irgi aš
triausia yra baudžiami politikos nusidėjėliai. Kraujuje 
papratę braidyti, bolševikai, tiesa, stato “prie sienos” ir 
už gana paprastus kriminalius nusikaltimus — už kyšių 
ėmimų, už valstybės turto pasisavinimų ir t. t. Šitiems 
prasikaltėliams tečiauš dar bent duodama proga gintis 
teisme. Bet tegu kas drįsta atvirai pasipriešinti sovietų 
valdžiai, tegu nors parašo proklamacijų prieš jų: tokiaip 
žmogui susimylėjimo nėra. Greičiaus, kaip per 24 valan
das, jisai keliauja pas Abraomų!

Kruvinos bolševikų sistemos tikslas yra — laikyt 
žmones baimėje, kad jie lenktųsi valdžiai. Bolševikų val
džia tik šita žmonių baime ir pasilaiko. Jeigu teroras 
Rusijoje butų bent keletui dienų panaikintas, tai visi tie 
galingieji diktatoriai nusmuktų nuo savo “aukštų” vietų, 
kaip lepšės nuo koto.

Tokiu pat tikslu stvėrėsi teroro ir pirmesnieji Lietu
vos valdovai, krikščionys demokratai. Aėmę piliečiams

Jau buvo pranešta, kad vie
toje kun. Purickio redaguoja 
“Lietuvą” (nuo liepos 5 d.) p. 
Pranas Dailidė.

Dabar dar pranešama, kad 
Lietuvos telegramų agentūros 
“Elta” vedėju tapo paskirtas p. 
Justas Paleckis, ir nuo liepos 7 
dienos jisai perėmė šitą įstai
gą. Pirmiaus “Eltą” valdė p-lė 
Avėtienaitė. »

Piliečių apsaugos (t. y. poli
cijos) departamento direkto
rium vietoje Jakobo paskirtas. 
Danauskas.

Savivaldybių departamento 
direktorius, p. J. Šernas, kuris 
pasižymėjo savivaldybių grio
vimu, tapo atleistas iš tarnybos 
nuo liepos 1 d. ir jo vietą už
ėmė Tauragės savivaldybės pir
mininkas, Jonas Vilkaitis.

Abelių nuovados policijos vir
šininkas Jonas Gryžas iš vietos 
atleistas.

žodžiu — valymas klerikali
nio šlamšto iš valstybės įstaigų 
eina priekyn. Kai kuriems bu? 
vusiųjų “valstybės šulų” grasi-’ 
na da ir kalėjimas. Pav. buvęs 
Šiaulių policijos vadas Paškevi
čius yra tardomas dėl metimo 
bombos j “Šiaulių Naujienų” re
dakciją . Taip pat vedama ty
rinėjimai Alytaus apskrityje ir

baisioji

leidžia tam tik- 
kuriais naudo*

kalnai sutinka- 
žiemių ir pietų 

bet yra

Šis Urbano aprašymas 
kiek neperdėtas. Plaukomieji 
ledo kalnai nuolat graso lai
vams. Dienos metu, giedroje, 
šio pavojaus, palyginti, nesun
ku išvengti, bet ruko ir naktį 
galimos baisios katastrofos. Ne 
vienas laivas yra nuskendęs, su
sidūręs su ledo kalnu audringų 
naktį. Visų atminime tebėra 

fitaniko” katastrofa
lp!2 m. bal. 14 d. Atlanto van
denyne, kada jis nugrimzdo su 
pusantro tūkstančio keleivių, 
suisimušęs su ledo kalnu. Da
barties garlaivių kapitonai įspė
ja vienas kitą apie jų sutiktus 
ledo kalnus’1'). Be to, pašto ad
ministracijos 
rus žemėlapius, 
jasi kapitonai.

Žinoma, ledo 
ma dažniausiai
jurose arti atšiaurių, 
Atlanto vandenyne plačių plo
tų, kur dažnai sutinkama ledo 
kalnų. Tokios yra pavyzdžiui, 
Niufaudleno seklumos apylin
kės. Ledo kalnai, kurie ten plau
ko, kaip tik perkerta kelią, ku
rio laikosi laivai, plaukdami iš 
Europos į šiaurinę Ameriką. 
Ten kartais priskaito ligi 
200-400 kalnų per parų. Ledo 
kalnų apstas ten ar kitur, ži
noma, nėra atsitiktinis dalykas. 
Labiausiai pareina tatai nuo le
do kalnų atsiradimo sąlygų. 
Daugiausia ledo kalnų . atsiran
da iš atšiaurio ledynų (gleče
rių), — plačių, jš lėto tekan-

137 km., ir taip užstoję kelią, 
Į jog iš jų kloto pavykę išplaukti 

tik po keturių dienų manevra- 
I vimo.

Dar reikia turėti galvoje, jog 
ledo kalnų tik nedidelė dalis te- 
kyšo iš vandens; didžioji jų ma
sė pasilieka vandenyje. Ledas 
lengvesnis už vandenį; todėl jis 
plauko vandenyje; bet svorių 

I skirtumas menkas. Jei padirbę 
nedidelį ledo kubelį įmesime jį 
į vandenį, tad matysime, jog 
tiktai aštunta ar devinta kube- 

I lio dalis tekyšo iš vandens. Taip 
pat dedasi ir su ledo kalnais 
vandenyje; kad ir kažin kaip 
dideli jie mums pasirodytų, iš 
tikrųjų jie kur kas didesni, nes 
tik aštuntą ar devintą jų dalį 
mes tematome kyšant iš van
dens. Todėl laivai, lenkdamiesi 
ledo kalnų, visados turi kiek 
galėdami nutolti nuo jo, kadan
gi niekuomet negali žinoti, kaip 
jis išsitekęs vandenyje, šios 
jūrių baisybės pavojingos dar 
vienu atveju. Saulė ir šiltas, 
palyginti, vanduo be paliovos 
veikia Tedo kalną; nuo to kitė
ja ledo masės norma ir maino 
vietą svorio centras. Tad nere
tai toksai kalnas netekęs pu
siausvyros, staiga virsta, ir kad 
ir neužgrius stačiai ant laivo, 
jam bus pavojingos jo sukeltos 
bangos.

Gamtoje grožis dažnai 
susijęs su pavojum. Tatai 
matome ir ledo kalnuose, 
šie krikštoliniai gurvuoliai 
matytai gražus. Apyžydriai, 
kartais tviskų skysta žalsvai 
geltona šviesa, didingai plaukia 
jie siuturiuojančiu aplinkui 
vandenynu. Saulėsi spinduliai pa
darė ypatingą jų apybraižą, pa
gražino juos keistais kyšuliais, 
dantimis ir bokštais. Jų lūžiuo
se ir plyšiuose kartais nuosta
biausia atsimuša šviesa; o kai 
švelni, blizganti siena staiga at
muša saulės spindulius, to aki
namo spindėjimo neiškenčia 
akys. Rudenį,-^kai saulei sė
dant užeina puikus purpurinis 
sambrėškis, tyliai plaukiąs le
do kalnas atrodo lyg kokia de
ganti pilis, aplink kurią rėkda
mi laukiniu balsu sukasi pul
kai jūrių paukščių. Kartais 
vanduo beplaudamas lytį iš
graužta joje kiaurimę, pro ku
rią, tarytum pro didžiulius var
tus su skliautais, matyti toli
mas akiratis. Taip eina tviskė- 
dami kalnai vis tolyn ir tolyn 
j pietus; kartais iš tolimųjų 
žiemių jie nuplaukia net iki 
Afrikos krantų; bet juo tolyn, 
juo menkyn eina jų keistas gro
žis nuo kepinančių saulės spin
dulių; juo toliau į pietus nu
keliauja šie tolimųjų ledų vai
kai, juo greičiau ištinka juos 
pražūtis. —Kultūra.

esti
mes
Juk

i I

*) Labai naudingas šiuo atžvilgiu 
bevielis telegrafas, kurj turi dabar 
įsitaisę visi vandenynų garlaiviai.

Red. past.

Del greito piniginiu 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainfy naudokftis 
Naujieinų kablegramų

— Bučiau tamstoms labai dė
kingas, jei palauktumėt pinigų 
keletą dienų. Dabdr aš su sa
vim neturiu smulkių.

Prekėj o padėjėjas savo veidą 
'perkreipė ir, išreiškęs jame di
džiausią pašaipą, tarė:

— Aha, tamsta smulkių su 
savim neturi, žinoma, aš to ir 
laukiau. Aš žinau, kad panašus 
tamstai ponai su savimi nešio
jas tik stambius kuponus.

Aš buvau įgeltas ir atsakiau:
— Brangus žmogau, ne visuo- 

•met dera apie nepažįstamą žmo
gų spręsti iš jo drabužių. Aš pil
nai galiu sumokėti už šituos 
drabužius; aš tik nenorėjau var
ginti tamstą iškeiČiant stambų 
banknotą.

Jis kiek pakeitė savo veido 
išraišką, bet jo balsas buvo toks 
pat aukštas, įžūlūs:

— Aš nenorėjau tamstą už
gauti, bet jei prie
— turiu pasakyti, kad be rei
kalo tamsta vargsti, spręsda
mas, ar mes galim iškeisti tam
stos pinigą ar ne!

Aš, duodamas jam banknotą 
tariau:

— Jei taip, labai gerai! Pra
šau.

Jis paėmė banknotą šyptelė
jęs viena tokių šypsenų, kurios 
išsiskleidžia visu veidu ir rau
kia jį garankštėmis, raukšlėmis, 
kampais ir daro jį paųašų kūd
ros paviršiui, į kurią ką tik įme
stas akmuo. Kai jis imdamas 
banknotą žvilgterėjo į jį, jo vei
das iš karto pagelto, šypsena 
sustingo ir pasidarė panaši ban
gotoms, kirmino pavidalo, lavos 
srovėms, kurios pasitaiko suak- 
menėj usiam pavidale neaukštai 
Vezuvijaus šlaituose. Aš niekuo
met ligi šiol nesu matęs to, kad 
šypsena taip gali sustingti, ta
čiau šis žmogus stovėjo kaip tik 
tokia išvaizda, laikydamas ran
koje banknotą taip, kad net šei
mininkas pastebėjo ir atbėgo 
patirti, kas per reikalas, ir pa
skubomis paklausė:

— Na, kas čia yra. Kas per 
nesusipratimas? Ko reikia?

— Jokio nesusipratimo nėra
— atsakiau.

— Aš laukiu grąžos.
— Na, Tadai, greičiau duok 

jam grąžos! Duok grąžos!
— Duoti grąžos! — šyptelėjo 

Tadas. — Tai lengva pasakyti. 
Prašau pažiūrėti, pone.

Šeimininkas paėmė banknotą 
iš lėto ir aiškiai švilpterėjęs 
puolėsi prie išniektų rūbų krū
vos, pradėjo joje raustis ir su
sijaudinęs murmėjo:

— Ekscentriškam*) milijo
nieriui parjoti tokius negali
mus drabužius! Tadai, tu kvai
lys, ligi kaulo smagenų kvailys. 
Visada ką nors panašų iškrės. 
Atbaido nuo manęs milijonie
rius ir tik todėl, kad negali val
katos atskirti nuo milijonie
riaus. Aha, štai tas, ko aš ieš
kau! Prašau, pone, nusivilkti ši
tuos skudurus ir įmesti į pečių. 
Padarykit man tą malonumą ir 
apsivilkit šitais marškiniais ir 
šituo kostiumu. Tai bus kaip tik 
tai, ko tamsta ieškai — papra
sta, gera, kuklu ir tiesiog bajo
riškai kilnu. Dirbta užsakymu, 
vienam svetimšaliui princui, gal 
būt, tamsta su juo pasipažįsti?
— ponui Galifaksui. Jam teko 
šj kostiumų palikti pas mus ir 
paimti jo vietoj gedulos, todėl, 
kad jo motina buvo visai arti 
mirties, bet be ko kita turiu pa 
sakyti, nemirė. Tačiau mums tai 
vis tiek: mes juk negalime lai
kyti daiktus nežinia iki kol.... 
Štai kelnės, labai gerai, tiesiai! 
neapsakomai tinkamai tamstai 
dera. Dabar liemenė. Taipgi ge-

to priėjom

rai. Dabar švarkas. Viešpatie! 
Tik pasižiurėk, pone, į save. Vi
sa nesulyginamai gerai. Per vi
są gyvenimą man nepasitaikė 
padirbti geresnį kostiumą.

Aš pareiškiau pilniausį pasi
tenkinimą.

— Gerai, pone, gerai, tai pa
kankamai tiks kai kuriam lai
kui. Tačiau tamsta pamatysi, 
l.ą aš galiu padirbti'tamstai tik
ram tamstos mastui. Tadai, 

‘įgreičiau plunksną ir popierių; 
lašyk. Ilgis 32 ... Ir taip toliau.

Nespėjau aš žodį pratarti, 
kaip jis išmatavo mane iš visų 
pusių ir davinėjo paliepimus 
apie įvairius frakus, rytinius 
kostiumus, krūtinėles ir tolygius 
daiktus.

Suradęs tinkamesnę valandė
lę, pareiškiau: *

(Bus daugiau) .

Tiesiog j Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą.

Suprantamas dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kiiasa $107. I abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turist. 3 kiiasa $117. I abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kiiasa $142.50. I abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00.

"Revenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31
Informacijų kreipkitės * j vietos 

agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

*) Nepaprastam, išeinančiam savo 
įpročiais iš normaliŠkumo.

TEN IR Iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Rcsolute, Reliance, Al bert 

Bailiu, Deutschland
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos 

r”"" * * '
$AAA^ NEW YOR-/II 1K<) IKI KAU' 

uUUno ir atgal
Plūs ¥. S. Revenue taksai

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

United American Lines 
(Barriman Line) Jolnt Service witfi 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, 11).
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buvo labai dideles ir nė viena 
pusė pinigų nesigailėjo ir žars
tė juos saujomis.

Kaip matyt, tie tyrinėjimai 
atidengs įdomių dalykų.

ni smagiausių atsiminimų apie 
savo Unksmių kelionę j Lietu
vą su Naujienų ekskursija.

sis sumaniai, o nesikarščiuos, 
mažu savo pinigus išrinks.

Persk i ros.

Cicero

North Side
$500,000 surinkti sena

torių nominacijai
Lieiuvių Rateliuose. Robertas Saikus vedė.

mato komisija, susidedanti 
natorių Keed, LaFolette ir 

», jau pradėjo tyrinėjimus,

datų į senatorius išleido pini
gų nominacijos kampanijai ves
ti. Užvakar buvo pašaukti liu
dyti patys kandidatai, jų kam
panijų vedėjai ir svarbiausi au
kotojai jų kampanijai. Iš jų 
liudijimų paaiškėjo, kad trys 
kandidatai — du republikonų 
ir vienas demokratų, — nomi
nacijos kampanijai surinko virš 
$,>00,000.

Republikonas Frunk L.

Naujienų ekskursija Lie
tuvon šiandie apleidžia 

Chicago

Uolus North Sidės lietuvių 
darbuotojas, Pirmyn choro, ga
lima sakyti, galva, jau ne vien
gungis. Pereitą savaitę jis ap» 

įsivedė ir kažin kur iškeliavo me
daus mėnesiui. Taigi northsi- 
diečiai netelefonuokite policijai, 
nes Roberto niekas neužmušė, 
nors jo ir nesimato.

Seniau northsidiečių tarpe 
nebuvo šeimyniškų ergelių ir 
perskirų. Dabar ir čia jos įėjo 
madom Pastarųjų trijų metų 
laiku persiskyrė apie 20 porų. 
Gyvnašlės susiranda jaunikių ir 
vėl išteka, bet vyrams sykį nu
sivylus šeimyniška laime, išro
do baugu antru sykiu vesti, to
dėl jie nusprendė būti viengun
giais visa amžių. Ketiname or
ganizuoti jų kliubas.

ruduo, tai 
mažes- 

pir- 
nes 
iš- 

va-

Piknikai
Gubernatorius sveikina 

vaidilas.

nu nominaciją, surinko $287,- 
282, senatorius \Villiam Mc
Kinley, kuris' nominaciją pra
laimėjo, surinko $263,000 ir 
demokratų kandidatas George 
E. Brennan, kuris neturėjo jo
kios rimtos opozicijos, surinko 
$17.000. arba viso tie trys kan
didatai surinko $507,282.

Svarbiausiu aukotoju Smith 
kampanijai buvo gaso, elektros 
ir viešo aptarnavimo kompani
jų galva Sapuiel Insul. Jis pri
sipažino, kad Smith kampanijai 
tiesioginiai davęs $125,000. pa
skui dar daugiau davęs, be to 
jis išleidęs virš $35,000 kampa
nijai prieš tautų sąjungos teis
mą. kas irgi pagelbėjo Smith
kampanijai, taip kad jis viso 
paaukojęs Smith kampanijai 
$173,735.10. Bet jis neužmiršo 
ir demokratų. Savo draugui • 
Brennan jis davęs $15,000. Bu-! 
tų davęs ir daugiau, bet n ir

Antroji šiemet Naujienų eks
kursija į Lietuvą apleidžia Chi
cago šiandie vakare.

Kadangi artinasi
ekskursantų būrys yra 
uis, negu kad išvažiavo su 
ma, pavasarine, ekskursija, 
daugelis Chicagos lietuvių 
važiavo į Lietuvą paviešėti
.'aros laiku, nelaukdami antros 
ekskursijos. Daug kitų nespė
jo į laiką prisirengti ir išvažiuos 
i Lietuva kiek vėliau. ♦ v

Su šia antrąja ekskursija 
šiandie išvažiuoja:

Kazimieras Antanavičių
Pranas >Monkus
Julijonas Naudužas 
Barbora Naudužas 
Julijonas Naudužas 
Jurgis Bielskis 
Feliksas Daukantas 
Adolfina Daukantienė 
Feliksas Daukantas 
Edvardas Daukantas 
J. Dikinis
Antanas McKennas
Antanas Antanavičių
F runk (Meisteris
1 Tanciškus Česnauskas 
Kazimieras Stuparas 
Valeria Baldchunas 
Antanas Geidutis 
Petras Alminas

Sekmadienį sugadino lietus, 
Rytmetinės žvaigždės kliubas 
rengė tą dieną nepaprastą išva
žiavimą į nepaprastą vietą ir 
buvo priruošęs gardžiausių val
gių ir gėrimų. Oro blogumas 
sugadino išvažiavimą.

Tą pačią dieną šv. Mikolo ne
kalti berneliai ir cnatlyvos mer
gelės rengė piknikų parapijos 
naudai polskame darže. Bobu
tės buvo sudovanojtįsios daug 
“amunicijos” ir dievui garbės 
butų buvę daug, kad ne tas lie
tus. Negelbėjo nieką ne mal
dos. Buvo nuvažiavusios kelios 
viškų giedorkos, keli jų berne
liai ir komitetai, bet šventas 
biznis negalėjo eiti dėl šlapumo 
iš viršaus.

Vienas Vaidilų Brolijos 
rys iš Springfieldo rašo laišką 
Aukščiausiam Perkūnui, kur 
tarp kitko pažymi, kad “guber
natorius siunčia linkėjimus vi
siems broliams vaidiloms”. Jei 
kas netiki, gali kreiptis į Augs- 
čiausią Perkūną, o jis laišką pa
rodys. Taigi yra tas pats gu
bernatorius, ką komunistą Lloy- 
dą ir kelis kitus komunistus pa
ti uosavo nuo bausmės, ( iš kalė
jimo).

na-

Li uosy bes Namo B-vėw šėri
ninkų pusmetinis susirinkimas 
bus 21 d. liepos-. Pusmetinis ra
portai tapo išduotas ir vienbal
siai likos priimtas. Iš raporto 
paaiškėjo, kad šie metai ir kiti 
bu^i sunkiausi iki pirmas mor- 
gičius bus atmokėtas, kuris pa
sibaigs 1928 m. Be to svetai
nės dekoravimas lėšavo daug 
pinigų, lodei sekr. J. Staliorai- 
tis atsišaukė į šėrininkus, idant 
kiekvienas stengtųsi parduoti 
šėrų savo draugams, arba pa
tys pirktų dar po vieną šėrą, 
tokiu budu palengvinsim bend
rovės stovį ir pagreitinsim di- | 
videndų gavimą. Visi sutiko 
dirbti bendrovės labui kiek ga
lima.

Išvažiavimo komitetui prane
šus, kad išvažiavimas, kuris: 
įvyko 13 hirž., tapo lietaus iš
ardytas ir lodei laimėjimas ne
įvyko. Ant vietos tapo nutarta, 
kad serijų laimėjimą padaryti 
savoj svetainėj. rugsėjo mėn. 
Darbas pavesta tam pačiam ko
mitetui, kuris paskirs dieną ir 
paskelbs laikraščiuose.

| 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 Bivd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Juozas

Bankrotas.

Plačiai žinomo Strumskio mė- 
sinyčia susibankrotavo. Butą 
nemaža skolos ir skolintojai su
sirūpinę. Tečiaus p. Strumskis 
turi namą ir jei kreditoriai elg-

Kiek žinoma, gubernatorius 
yra augšto laipsnio masonas ir 
narys kelių kitų žymių 
ternalių draugijų , todėl 
lengva suprasti ir vaidilų 
cipus.

Gaila, kad springfieldietis 
vaidila nepakvietė gubernato
rių dalyvauti vaidilų iškilmėse 
31 d. šio mėnesio, Černausko 
ąžuolynų, nes j čia susivažiuos 
naktį praleisti visi žymesnieji 
lietuviai be partijų skirtumo.

— Prosytojas.

f va
jam 

prin-

Vienas dalykas yra labai 
peiktinas, kad didelė didžiuma 
šėrininkų visai nepaiso bend
rovės likimo. Bendrovė turi ne
toli 500 šėrininkų, o į susirin
kimą atvyko vos 50, iš to skai
čiaus daugelis nelaukė nė su
sirinkimo pabaigos. Didelė gė
da mums šėrininkams, kad tik 
du syk j melus ir tai nesisten- 
giam susirinkti.

B-vės koresp.

KAROLIS BALTRUŠAITIS
Mirė Liepos 26 dienoj, 1926 

metais sulaukęs amžiaus 54 me
tų. Velionis paėjo iš Paliepių 
kaimo, Viduklės valsč., Rasei
nių apskr. Paliko dideliame nu
liūdime moterj Oną, dukteres 
Stelių ir Kotrinų, žentus Janic- 
kį ir Klause, anūkę Gloria.

Laidotuvės atsibus šeštadie- 
nyj, 31 liepos, 8 vai. ryte iš 
namų, 3413 So. Ashland Avė. 
j šv. Jurgio Bažnyčią, iš te
nai.1; j Šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir drau
gų dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Dukterys ir Žentai
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

tiems kandidatams

norys pirmiau
pasitarti su savo advokatu.

I i • k; ■ i ><11 d u ta i iau nrisi

Ekskursijos palydovu 
chicagietis darbuotojas' .1. 
kils.

Lūs
Jan-

šiandie vakare iš 
K-s (Polk.ir r>v«r-

Jie išvažiuos į

DR. VAITUSH
Jau

OPTOMETRIST 
u sugrįžo iš va

LIETUVIS
Palengvin

vakacijy

SPECIALISTAS
akių įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo, 
ių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romus su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiamu j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedelioj 10 iki 1 vai. p. p- 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

esti
svaigimo

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

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

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

.\c\v i orką vvanasn geležinke
lio traukiniu kaip H vai. nak
ties. Kas norite juos palydėti, 
bukite prieš tų laiką m i neto j

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
ikras Apynių-Salyklo Syrupas

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS:

C68 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pats

tik $ 17,000 ir nors 
zicijos neturėjo ir 
didesnės kampanijos 
prisiėjo, tečiaus 
dęs kampanijai

Išplauks gi ekskursija is Nefw 
Yorko sekmadieny, rugpiučio 
1 d., kaip 1 vai. nakties, di
džiausiu pasauly laivu “Levia- 
Ihan”. I no laivu jie plauks į 
Angliją, o iš ten kitu laivu tie
siai į Lietuvos uostą — Klaipė-

Atvyks ekskursija į Lietuvą 
pačiu smagiausiu laiku Lietu
voj — j rudenį, baigiant lau
kų darbus, kada sodnai pilni

Mc-

si rodys darant tolimesnius ly
rinėj imtis. Bet ir dabar jau ži
noma yra, kad lai toli ne visi 
pinigai, kuriuos kandidatai iš- 

nomi nacijos kampanijai. 
Brennan prisipažino, kad 
jis surinkęs kampanijai 

jokios opo- 
todel kibk 
vesti nc- 

visgi išlei-
apie $90,000. 

kad trūkstamą 
sumą jis pals parengęs iš savo 
kišeniaus. Turbūt irgi pasiro
dys vėliau, kad ir kili kandi
datai yra išleidę daug daugiau, 
negu surinkę. Jau dabar yra 
kaltinimų, kad McKinley kam
panijai buvo išleista apie 
$1,000,000. Tokį kaltinimą da
ro Smith šalininkai,
Kinley šalininkai irgi tuo pa
čiu atsimoka: jie sako, kad 
Smith kandidatūrai pravesti ta
po išleista daug daugiau, negu 
prisipažystama. Kad jų kandi
datūroms nemažai išleista, ga
lima spręsti iš to, kad jei Bren
nan savo kandidatūrai, kuri ne
turėjo opozicijos išleido apie 
$90,000, tai jie turėjo išleisti 
keleriopai daugiau, nes varžy
tinės tarp Smith ir McKinley

vaisių, o ir ūkininkai linksmus, 
kad greit galės pasinaudoti sa
vo metų triūso vaisiais. 1 
kursantams teks praleisti 
smagiausias Lietuvos 
laikas — ruduo, kada 
kas džiaugias užbaigęs 
darbus ir savo darbo 
supylęs į aruodus,

ir 
kaime 

ukinin- 
vasaros 
vaisius

pats tada 
kad
na-pavaišinti skaniu ir geru 

miniu alučiu.
Pasilsėję, pasimatę su 

giminėmis ir buvusiais drau
gais, iki sočiai pasilinksminę, 
atėjus žiemai visi ekskursantai

savo

BILLY’S UNCLE

BUCU. -UJAAT 
A minute!

Budweiser Salyklas yra 100% gry
nas iš parinktų Northern miežių. 
Paskanintas su importuotais Saa- 
zer parinktais vietiniais apyniais. 
Anheuser-Busch garantuoja, kad 
neturi įmaišų ir nešvarumų. Kas 
gali tikėtis premijų su tokiu geru 
apynių syrupu?

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales
Distributors

CONrtNTS

■ hop flavoreo

Itiny Malt SVR“f
Al,. M.ANUrACTURED 8Y ,^HeUSER-BlJSCH.l^ 

. *-<>U i S, Mo .u ,

/ . ---------Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.-----  --------- —

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorių 

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

Pirkit nuo savo groserninko 
arba apielinkės vartotojo 

Pilną 3 svarų keną

Corporation
Chicago, III.

B M-M

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

J BEVCVAAs. V
< VCAJJ’T GUteSS ' 
LUHAcv T -iUS' SAW 
-A HORS^-
A U)0OPSM UfcG
< KAUTUM A

CAM 
UJALK CA

/ X
WMX\ 

f — we. GAV4 
Į avl was 
I CAblOMC 
\ AkOUMb A C\V2.OX 

UJHtU T SAW y 
HUAt S 

□ "1—

y<SUOA^I V.
-bO 
l'NA CRMV

tMOUGH TO
B‘UtVE VttAT
-(JUHERfc’fc YOU

HlU? J

J/OM 
k • 
GC-ROOUO

’agydo PENE- 
JAIDES, “Gall- 
štones” akme
ns tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

J)-Be išgąsčio ir 
be skausmo.

O-Be jokio pa- 
_ uh ir t>e 

sužeidimo * ta-
* vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogci 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučiu ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūną. Žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos 
mokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
C'hicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po.piet iki 8 vai. vakare

Tel. Boulevard 8763

Matai Kas Dedasi? /

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų Kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

wwwwww

t
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PRANEŠIMAI ĮIEŠKO DARBO
nutarė per še- 
yra iki naujų 
nariams jsto-

i . , n a 4* delegatai, kurie turės pasitari-Lieuiviit Ratehnosa.p«ik»Piliečių khubu.
1 Toliau kliubas

Vaidilų naktis Subatoje “
b“ Uk

| Dar toliau buvo klausta ar 
yra norinčių mokintis piliety- 
__  ________i 12. Čia buvo 
išrinktas Pet. Gataveckas (2235 

22 St.) kaipo mokytojas. P. 
visas (er- Gataveckas yra dar visai jau

nas ir nors čia augęs, bet lietu
viškai gana gerai kalba ir rašo, 
todėl kliubiečiams bus gana ge- 

Jo padėjėju bus 
'P. Letukas (818 W. 32 PI.). 
Todėl kurie kliubiečių nebuvote 

'susirinkime, o norite pilietybes 
popierių, tai susižinokite su 
viršmnėtais asmenimis, o jie 
jums praneš kada pradės mo
kinti. Kliubiečiams 
nieko nekainuos, 
apmokės visas lėšas.

atsilankiusius |. pabaigos dar norėta cho- 
ir draugingai

Humboldt Parko Lietuvių Pol. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
scredoj, liepos 28 d., rj30 vai. va
kare, 3310 Evergreen Avė., Chica
go. Visi nariai malonėkit būti .su
sirinkime laiku.

A. Walakla, sekr.

Naktiniame išvažiavime, kurį 
rengia Chicagos Vajdilų Brolija, j^s Atsišaukė 
suimtos nakt., liepos 31 d., kaip' 
girdėt, bus labai įvairus progra- \\ 
mas 12 vai. nakties 
nausko daržas (prie Tautiškų 
kapinių) paskęs ugny, raketos 
lėks į padanges, o sprogstančių 
bombų trenksmas, net visą Chi-’rai mokintis, 
vagą supurtis.

Muziką grieš nuo 8 vai. vaka
ro iki rytmečiui, taip kad gra
žiame černausko pavilijone visi 
turės progos iki sočiai prisi-

JIESKO PARTNERIŲ

JIEšKAU darbo už bučerj. 
Patyręs esu savo darbu per 15 
metų. Galiu draivyti bile kokį 
troką.

šaukit
Tel. Keystone 9091

P

REIKIA partnerio j bučernę ir gro- 
sernę. Priimsiu ir nepatyrusį prie to 
biznio. 3349 So. Wallace St.

i . - ■ ■ ■ ........... ■ 1 ;

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ Ir MOTERŲ

ISRENDAVOJIMUI VYRAI IR MOTERYS

RENDON moderniška krautuvė, 
tinka dėl pirmos klesos čeverykų 
krautuvės, naujoj biznio apielinkčj. 
Savininkas, 4191 Archer Avė

PARDAVIMOI
PRIIMSIU rasb arba išmokė-* 

jimuls už $700 vertės grojiklį pia
ną, su henčiumi r 120 rolclų. Sis 
pianas labai gerai groja. Turit jį 
pamatyti kad įvertinus.

MR. JOBLEN, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; jvairių tautų kolonijoj; cash biz
nis, priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA ice cream pnrloris, 
kendžių ir tabakos. Biznis geras, 
išdirbtas per daugelį metų. Yra 
storas ir 3 dideli kambariai. Par
duosiu pigini.

K reipkitės;
712 W. U Place.

NAMAI-ZEME NAMAI-2EME

šokti.
“Rūkoriai” — irgi rengiasi 

užtenkamai pagamini gardžiu 
ir sveiku įvairiu valgiu, o patys 
Vaidilos rengiasi a__________
svečius smagiai

kiekvieną tinkamai 
Vietos ir valgiu 
pakankamai. Tau 
ja ir kviečia Chi

cagos lietuvius i šį naktinį pa
rengimą.

Važiuokite visi smagaus laiko 11)owagiac, Mich 
praleidimui ant tyraus oro nak-' lietuvių darbuotoja, 
ties tylumoje.

pamokos 
nes kliubas

priimti ir 
patenkinti, 
bus pilnai

ra sutverti, bet kadangi jau 
daugumas narių buvo apleidę 
susirinkimą, tai sumanymas 
atidėtas ant toliau. —S. 1).

Šiomis dienomis Chicagoj 
įkėsi p-ia P. Petraitienė iš 

sena Chicagos 
Ji lankėsi 

T. Sandaros, kurios Politi
nio Iždo valdybos nariu ji yra,

a . i n*l 1 • 'X v' reikalais. Pereita sekmadienįAd. J. Bikinis išvažiavo ! norėta padaryti Jackson parke 
' pasikalbėjimų Sandaros reika- 

artistas .i. Ia,s» 1x4 jis dėl lietaus negalėjo 
sunkiai su- įvykti.—S.

sanatorijoj į_________________
Dikinis, I 
sirgęs ir 
gulti, bei

kuris buvo
turėjo riet

vakar jau <
Ari. J. Dikinis 

kur tikisi

Pranešimai
('.hieago. 
ta Lietuvon 
čiau atitaisyti paįrusią sveika-1 
lą, negu galėtų tai padaryti' 
būdamas Amerikoj.

Art. .1. Dikinis išvažiavo i & 
iš ten už poros die- _ ___
;ew Yorkan. iš kurj'®m tikn» darbą Praleisdami cen- .. i tą paskui centą, dolerį paskui do- 
aujieuų ekskursija, iirio, įneš greitai praleidžiame 

laivu “Leviathan” h’"utą ir išsiunčiame savo centus
išplauks Lietuvon.

Palydėti jį stoty 
nedidelis būrelis jo m 
draugų: komp. A. Vanagaitis,! Naujienų.
A. Masiulis, S. Dargužis ir p-ios, M()00Q- ■_ pamislyk 
S. Cerienė ir dainininkė 
čienė.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00? 

Atsakym>n: $100.00 aut syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
’ų ir kiekvienas centas atlieka

kariu

Į dirbti dėl kitų.
Į Atsiminkite tai, kada jus pralei- 

siisirinko' džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
... .i tie pinigai uždirbtų jums jei padfr- 

irtiniiausiu į tumėt juos į banką ar snulką?
.2 Spulka. uždirba po 

'i $6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
kiek jūsų 

Brti-' šimtus uždirbtų jei laikytumėt ji

Bridgeport

čia i>er 20 metų?
Ateik ir pasitark su sekretorių 

apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis f* -, 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

jūsų

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos ir Pašei pos Kliubo pusme-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
( HI(’AGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
didžiausia lietuvių savišelpos 

„_i Chicagos mieste. į šią 
arti 800 vyrų 

ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j šią draugija 
yra iiuosas išvažiuoti iš Chicagos j 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
j Naujienas. 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. I’alengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m. Pertat verta 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

i -x- . yra <hdI ei skaičius di-Hugija 
buvo ra- draugiją priklauso

praeitą nedėldienį. 
protokolą ir priėmus 
portai įvairių komisijų. Pir
miausia išdavė raportą knygų 
peržiūrėjimo komisija. Pasiro
dė, kad kliubas progresuoja, 
kad pt*r šešis mėnesius kliubo 
turtas priaugo virš keturių 
šimtų dolerių, taipgi naujų na
rių per šešius mėnesius prisi
rašė arti 100. Be to kliubas bu
vo surengęs net du balius, ku
rie davė kliubui gana gražaus 
pelno.

Toliau buvo pašauktas repre- 
zrntatorius, kad paaiškintų ką 
yra nuveikęs politikoje. Pasiro
dė, visai nieko, vien tik prieš 
rinkimus daugumai narių, kurie 
yra šios šalies piliečiai, išsiun
tinėjo laiškus, kviesdamas ant 
J. Ažukas republikonų kliubo 
susirinkimo, tai ir visa ką yra 
nuveikęs. Nors kliubas vadina
si politikos, l>et politikoj iki- 
šiol dar nėra veikęs. Užtai pri
ėjus prie naujų sumanymų bu
vo pakeltas sumanymas per J. 
Aleksandravičių, 1 
kliubai susivienytų veikti poli
tikoje bendrai, tai yra rinki
mams atėjus balsuotų vien tik 
už lietuvius, kad išstumti į val
diškus urėdus, o kada lietuviai 
bus išrinkti, tai jie būdami val
diškose vietose, galės 
miesto darbų savo tautiečiams. 
Iš tikrųjų pas lietuvius yra ga
na daug inteligentų, kurie galė- 
tų užimti valdiškas vietas ne
blogiau kaip jr kitų tautų, per
tai butų ir garbė lietuviams ir 
pasirodytume, kad lietuvius už 
nosies vedžioti nėra jau taip 
lengva. Sis sumanymas buvo... , . 
priimtas, ir tam tikslui išrinkti1 3o- Paulina S,< TeL Pro’pec‘

ruodžio 
hicagos 

iki 
šios

Vaidylų iškilmės jvyks černausko 
Darže, Subatoj, Liepos 31.

Town of Lake. — Nedėlioję, Rug
pjūčio 1 d., 1926 m., Viekšniečių
kliubas rengia smagų išvažiavimą j 
Willow Springs miškus, netoli nuo 
95-tos gatvės ir lietuviškų farmų. 
Taigi visi Viekšniečiai ir svečiai yra 
kviečiami atsilankyti j šj iškilmingą 

kad politiški i iSv»fiaiy'iJP:ą ir «,akvSP°.ti . tyu oru, 
i pasikalbėti su draugais ir pažįsta
mais tr praleisti linksmą laiką tar
pe žaliojančių miškų. Bus skanių 
valgymų ir šaltų 
graži orkestrą, prie 
smagiai pasišokti.

Dėlei parankamo 
reikės važiuoti gatvekariajs,

1 rūpintas trokas, kuris išvažiuos nuo 
suteikti J- Laurino, 4601 So. Paulina Street, 

10:30 vai. iš ryto.
Visus kviečia KOMITETAS

miškų.
gėrimų 

kurios
ir grieš 
galėsite

tiems, kuriems 
yra pa-

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršna- 
mlnėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
neaaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojus Pranas Jurėnas,

RENDON 3 ir 4 kambarių fintai, 
visi šviesus, apšildoma krautuvė, 
elektra, $18 iki $25.

ERANK ŠEŠTOKAS 
4958 Wentworth Avė.

RENDON flatas 5 kambarių, yra 
vana ir toiletai, garu šildomas, ga
ražas, 6645 So. Paulina St., Telefo
nas Yards 6994.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
UŽ dyką kambaris vedusiai porai, 

arba kambaris ir su pragyvenimu, 
senyvai nioterei. Atsišaukite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 827

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

i pinigų negu
Hinkamp pardavinėtojai 
nėtojos uždirba 
negu kuriame 
pardavinėtojai, 
randasi visai netoli

■ žiu, netoli tirštai apgyventų 
__ ! ir kainos yra taip žemos, kad pirkč-

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

I Sitany tuojau.

BUČERNE, Wcst Side, galima už
dirbti pinigų, prie 68rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgas lysas, pi
gi renda, puikus pasiūlymas. I. Coven, 
139 N. Clark St.

PASIRENDAVOJA froidinis kam 
baris dėl 2 vaikinų arba vedusio;- 
poros prie mažos šeimynos. 5334 So 
California Avė., Hemlock 4758.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŲ SPAUSTUVE

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 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laidom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANCIONIS, Prez.

uždirbkite daugiau 
kada nors pirmiau.

ir pardavi- 
daugiausiai pinigų 

kitame real 
nes Hinkamp 

Chicagos

2 gerui apsimo-

estate
žemė
rube-
vietų,

HINKAMP & COMPANY
INC.

Suite 1009 
111 W. Washington St. 

Main 1765

i REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
i namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui maišytų skudurų.

2100 So. Loomis Street

REIKALINGOS 2 veiterkos 
rytmetinė ir vakarinė, dirbti i 
restaurantą.

Kreipkitės tuojau.
3206 So. Halsted St.

REIKIA moterų, malonus darbas 
prie real estate pardavinėjimo. 

SHEKLETON BROS.
16(1 N. La Šalie St.

REIKIA DARBININKU

BEKERNES
kančios krautuvės j Beverly Mills, tu
riu parduoti. Savininkas apleidžia 
miestų. Beverly 8151.

PARDAVIMUI Malt ir Hops Sto
ras. 6106 So. State St.

PARDAVIMUI Vacuum Cleaner, 
gerame stovy, $10. Vincennes 2324.

PARDAVIMUI gera soda vandens 
route ir trokas, nebrangiai.

2900 l.ovve Avrnue

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė dėlei mirties savininko.

4504 So. Paulina St.

ANT PARDAVIMO krautuvė 
garų, tabokos, ice creamo, 
vieloj; arba ir su namu galit 
Aš turiu 2 namu, vienas 23 
antras 23 SI.

Kreipkitės;
2301 So. Leavitt St.

ci- 
geroj 

pirkti.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, su namu arba be namo. Gera biz
nio vieta. 2701 W. 43rd St.

PARDUODU pečių kietomis angli
mis kūrenamų, mažai vartotas. Par
duosiu pigiai.

7140 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI pigiai kendžių, ice 
cream ir kitokių daiktų krautuvė.

530 W. 26th Street

PARSIDUODA 3 kėdžių barbernė, 
lietuvių angyventoj hpielinkėj. Geras 
biznis. 2351 So. Oakley Avė.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie: 
savo trubclius, legalius dokumen-1 
tus, patarimus ir t. t., greitas vei-1 
kirnas. Advokatas \Vallace, 2204 
Miehigan. Cal. 1113.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

PASISEKIMAS
Mes turime vietų dėl keleto smar 

kių lietuvių vyrų, kurie švariai iš 
rodo ir moka gerai kalbėti.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Jei jus tam tiksite, tai mes 

kinsime jumis kaip ir kitus 
darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St. Room

PARSIDUODA rosernė ir delika- 
tessen iš priežasties prasišalinimo 
moteries. Parduosiu už pigiausią kai
ną. W. Juzėnas, 4539 W. Van Buren 
Street.

išmo- 
musų

416

REIKALINGAS kriaučius supran
tąs gerai savo- ųdarbą prie vyriškų 
rūbų. Gera mokestis, pastovus dar
bas. 2515 W. 42nd St.

VADOVAUJAM
VADOVAUJAMI

VADOVAUJAM
Mes turime daugiau lietuvių

prospektų negu galime juos ap-

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę' dirbti ir mes turime turėti ke- 
unijos darbininkai samdomi. J. J. , , ... i _
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden lėtą lietuvių salesmenų dėl mu- 
Avė, Phcne Lawndale 0114. I sų prospektų. Shekleton Bros.

.......... ...... 160 N. La Šalie St., Room 416.
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

BUČERIAI. Man reikalingas jūsų 
Iiuosas laikas, $50 į savaitę. Atsi- 
šaukit: 160 N. La Šalie St., Room 
416.

4155 Archer Avė
CHICAGO

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, zDelikate- 
ssen, Restauran- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sogtheims, 1912 So State St.

PARSIDUODA saldainių, notion ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. Labai 
pigiai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Taipgi parsiduoda furni- 
čiai. 5613 So. Racine Avė.

PARSIDUODA Lunch Ruimis, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio loto arba galima rendavoti su 
visais įrankiais, kam reikalinga toks 
biznis.

669 W. 14th Street

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskj vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant volelius ir benčiu, $50 cash ir 
po $10 į mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VA1TONAITIS
6512 So. Halsted St.. Ist fl.

EXTRA BARGENAS

Pardavimui pigiai grosernė, biz
nis išdirbtas, yra pagyvenimui kam
bariai.

704 W. 120th Street 
Tel. Pulhnan 0085

I Jūsų liuosą laiką
Mes nupirksime ir užmokėsime 
už jį gerai. Malonus darbas, tik 

^.2 valandas į vakarą ir nedėlioj.

ROOMING House, 16 kam- 
barių, South Side, netoli ežero, 
transfei’uojamas lysas, naujai 
dekoruota, kambariai pilni, ren
da $200. Gera proga. Phone 
Hemlock 5889, 2356 W. 63 St.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

—^8

NAMAI-ZEME

JVEDAME elektrą su 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso-' 
me radio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

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

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retail Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

v*

HI .''jhu. ■■■■I

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

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

NAUJAS 2 AUGŠTŲ 
MŪRINIS NAMAS

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

G047 W. Grand Avc.
Spaulding 5723

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

ŽIŪRĖKIT
2 flatų medinis namas, 540 

W. 57 St., 6—6 kambarių, 4 
kambariai skiepe, kaina $6,000, 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 206 W. Gar- 
field Blvd., Boulevard 1392.

PAROAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, ice creamo 
ir kendžių Storas. 7008 So. Paulina 
St. Phone Prospect 9067 arba Bou- 
levard 3158.

I

Pardavimas Prasidės 
sek imą nedėldionj 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash. $50 į mėnesi

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskj jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
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 
<S: Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die- 

ir vakare.
SAWIAK & CO.

Statytojai
7181 W. Grand Avė.

KARMA ANT MAINŲ!
160 AKERIŲ žemės, Miehigan val

stijoj, ant ežero kranto, su visoms 
troboms, mašinomis ir gyvuliais, 
kas tik reikalingu ant ūkės. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas mai
nys ant namo, loto arba bile kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted Si.

Boulevard 9641

PARSIDUODA 80 akrų farma. 6 
mylios j pietus nuo Scottville, Mieli. 
Viskas gerame stovyje. Naujos ma
rinos. Ūkė gerai tvarkoma. įnešti 
reikia be gyvulių $2500, o su $4000, 
likusius ant mortgage. Rašykit:

JUOZAPAS ZITERIS 
R No. 2. Box 96 

Scottville, Mich.

ną
PARSIDUODA pigiai 2 augščių 

mūrinis namas 4 po 4 kambarius. 
Beizmentas, viškos, maudynės ir sod- 
ias. Turi būti greitai parduotas iš 
oriežasties ligos.

1613 So. Morgan Street

PARDAVIMU 
namas, 25 y60, 
žo« išdirbystčs

Pa 1 išadę 1

1 1 augšto mūrinis 
gera vieta dėl ma- 
86000. Pašaukit 

515.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 2 
flatų, elė ir gatvė cementuota, yra 
elektra. Kaina $5500. 5223 So. Prince- 
ton Avė., Tel. Yards 5193.

130 akrų farmą parduosiu pigiai, 
ar mainysiu ant namo ar Storo. Far
ma yra smagioj vietoj arti miestu
ko ’/j mylios, budinkai visi geri, bar- 
nė ant beizmento, visos mašinos, 17 
galvijų, 12 melžiamų, 2 kiaulės, viš
tos, 2 geri arkliai, laukas užsėtus ker
nais, avižoms, bulvėms. J. N., Shen- 
nington, Wis., Box 54.

Atyda Namų Investoriams
Augštos rūšies 1 augšto krau

tuvė ir fialai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25x^3 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augštu, 2953 
Belmont Avė. Juniper 1673.

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

CICERO BARGENAS
Parsiduoda medinis biznio namas, 

lietuvių apgyvento]' vietoj, rendos 
neša j mėnesį $90.00. Kaina $8,000. 
Morgičių galima gauti $4,000. Atsi
šaukite pas savininką

1430 So. 59th Court 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 flatų cottage, 
2854 Uliion Avė., atsišaukit ant pir
mo augšto.

6 kambarių mūrinė cottage, prie 
geležinkelio švičių, gera gyvenimui 
arba bizniui. Savininkas 1314 Web- 
ster, Keystone 7226.

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznio lotai prie Archer Avė., ne
toli Crawford. Kainos pasftivigubins 
j vienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; išmokėjimais.

MR. LEWIS 
Wabash 8440

BUčERNfi IR GROSERNft 
PARDAVIMUI

Sykių su namu, prie bizniavos gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

6034 So. Crawford Avė. 
Hemlock 1388

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

J. BLADON
22 W. Monroe Street 

Randolph 6640

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akru farma, su staku ir mašinomis, 
mainysiu į cottage arba 2 flatų 
namą, Chicagoj, pageidaujama South 
West Side. Nereikia agentu. Savi
ninkas John Schira, R. 1, Box 3<7, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
Moderniška kampinė mūrinė rezi

dencija ir garažas, karštu vandeniu 
šildoma, 2 blokai nuo Rockvvell Sto
ties, Ravensvvood elevatorius, 9 di
deli kambariai, 2 vanos, atiduosiu už 
$25,000, 2600 Windsor Avė. Savinin
kas: Central 2228.

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

3405 Wallace Street

MAINAU farmą su budinkais ant 
namo ar lotų. Graži vieta dėl vasar
namių prie upės. Randasi McNaugh- 
ton, Wis. 94 W. 4th St., St. Charles, 
Illinois.

UŽ $750 įmokėjus nupliksite nau
ją 5 kambarių modernišką cottage. 
Gera apielinkė ir transportačija, kai
na tiktai $6750, kitus kaip rendą. 
11030 Miehigan Avė., Pullman 7500.

PARDUODU, nes apleidžiu miestą 
l flatų stuko namų, 5 kambarių, yra 
/antį ir toiletai, garu šildomas, 2 ka- 
ų garažas, rendų $150 j mėnesį.

Tel. Yards 6994

ANT pardavimo pigiai puikus mū
rinis bungalovv 6 kambarių, garu šil- 
lomas, puikioj vietoj. įnešti reikia 
$1,000, likusius ant lengvų išmokė- 
iimų.

5318 So. California Avė.
Hemlock 4758

t

MAINYSIU savo lotą j 1 arba 2 
morgičius.

NAUJIENOS
Box 828

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIfilAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 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

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRJAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

PINIGAI PASKOLAI
Del 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 
tnokinam 
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 j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
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
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

GERAS pasiūlymas, kas tu
rit bungalow tarpe 63 ir 68 tarp 
Westem Avė. ir California Avė. 
ir norit mainyt ant 2-jų flatų 
namo, atsišaukit greitai. 6218 

transportačija, $2,500 cash. Savinin- So. Rockwell St. Apie sąlygas 1 • • A *
patirsite ant vietos. 1-mos lubos

BEVEIK naujas — 5 kambarių 
bungalow. Pusryčiams kambarys ir 
miegojimui porčiai, nauiai dekoruo
tas, karštu vandeniu šildomas, ištai
sytas skiepas, cementuota elė, I. C.

AFJųs Norite
didesnį užmokfesnj, geresnes darbo 
sąlygas ? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galo greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

kas parduoda.
Saginaw 6812 1507

AUTO ENGINEER1NG 
SCHOOL

W. Madison Street

■M.-4 ■!>


