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Lietuvos Seimas pasmerkė bu».|EXTRA 
klerikalų valdžią už valstybės 

iždo aikvojimą
Kun. Krupavičius pašalin

tas 3 posėdžiams iš 
Seimo >

Milionai litų buvo duoti kleri
kalų organizacijom ir asmenim

SEIMO PASMERKIMAS KLERIKALAMS

Lietuvos Seimo liepos mėn. 
15 d. posėdyje, buv. ministeris 
kun. Krupavičius kalbėdamas 
kreipėsi į sėdėjusį ministerių 
ložoje švietimo ministerj prof. 
Čepinskį ir pakeltu tonu pareiš
kė: “Tamsta esi negarbingas 
žmogus!”

l’ž šitą koliojimąsi Seimo 
pirmininkas, D-ras Staugaitis, 
padarė kun. Krupavičiui pasta
bą. Sekančios dienos Seimo 
posėdyje tečiaus Seimo prezi
diumas pasiūlė buv. žertiės ūkio 
ministeriui atsiimti savo pasa
kytus prof. Čepinskiui įžei
džiančius žodžius. Kun. Krupa
vičius atsisakė tai padaryti. 
Tuomet prezidiumas pasiulė pa
šalinti jį trims posėdžiams.

KAUNAS. — Po diskusijų dėl socialdemokratų ir 
vai. liaudininkų interpeliacijos (kurios tekstas vakar til
po “Naujienose”), Seimas liepos 17 d. 36 balsais prieš 16 
(prieš krikščionių demokratų, ūkininkų sąjungos ir dar
bo federacijos) priėmė šią pereinamąją formulą:

Seimas, išklausęs p. Ministerio Pirmininko atsa
kymą j interpeliaciją dėl buvusio Ministerių Kabine
to iš ministerių pirmininkui skirto netikėtiems rei
kalams kredito lėšų aikvojimo partinėms organiza
cijoms ir valdančiojo bloko žmonėms šelpti*, ir kon
statuodami, kad buvusis Ministerių Kabinetas elgė
si neteisėtai ir kad jo veikimu šioj srity padaryta 
valstybei žala, paveda vyriausybei griebtis priemo- į 
nių paaiškėjusiems neteisėtumams atitaisyti ir pada- tcje vjsas krikščionių 
rytiems valstybės nųbstoliams išieškoti, ir eina seka- pakėlė 
mų darbų svarstyti.

a

Theodore ir Clement Maggia,* kuriuodu iškepė prezidentui 
Coolidge “birthday cake’ą”. Liepos 4 d. prezidentui sukako 
54 metai.

asiulymas priimtas 44 balsais Pilsudskis gaus naują

Kaip “krikščioniški” mini- 
steriai aikvojo valstybės

Ministerių pirmininko atsaky
mas Į interpeliaciją dėl buv. 
vyriausybės lėšų aikvojimo.

0 Gerbiamieji Seimo atstovai.
Valstiečių liaudininkų ir so

cialdemokratų interpeliacijoj 
klausiama — ar tiesa, kad iš 
Ministerio Pirmininko kreditų 
netikėtiems reikalams buvo šel
piamos politinės partijos, kleri
kalinės organizacijos ir atskiri 
asmens. Ir toliau — jei tai tie
sa. tai kurioms būtent parti
joms, organizacijoms ir ku
riems atskiriems žmonėms bu
vo išudoti pinigai, keno parė
dymu ir kokiomis sumomis. Ir 
trečia, jeigu yra tokie faktai, 
tai kokių priemonių mano grieb
tis vyriausybė, kad grąžintų vy
riausybei padarytus nuostolius.

šitoji interpeliacija yra 
tiekta ne dėl dabartinės 
mos vyriausybės vieno ar
darbo ar pasielgimo, bet yra 
patiekia dėl musų pirmtakuno 
pirmbuvusios vypiausybės.

Į pirmą klausimą, ar buvo 
šelpiamos politinės partijos ir 
klerikalinės organizacijos ir at
skiri asmens — aš turiu atsa
kyti: taip. Iš to fondo buvo šel
piamos ir politinės partijos, ir 
klerikalinės organizacijos, ir at
skiri asmens, būtent:

šv. Zitos Draugija , 
šalpos 
50,000 
teikta 
skolos
gavo pašalpos 110,000 ir pasko
los 35,(XX) litų. Tūla bendrovė 
“Viltis” Šiauliuose gavo pašal
pos 55,000 ir paskolos 65,000 li
tų. Žemaičių seminarija gavo 
pašalpos 60,000 ir paskolos 
100,000 litų. Moterų Kultūros 
Draugija pašalpos gavo 67,350 
litų. Karmėlavos mokykla gavo

pa- 
esa- 
k i to

30,000 litų ir 
litų; “Saulei” 
pašalpos

68,(XX) litų;

gavo pa- 
paskolos 

buvo su-’ 
30,000 ir pa-

prieš
Bet Krupavičius atsisakė iš- 

i pildyti Seimo nutarimą ir de- 
■ monstraty viai sėdėjo savo vie- 

1 blokas 
baisiausią triukšmą. 

Mat, tame posėdyje turėjo būt 
svarstoma interpeliacija dėl kle- 

paskolos’r^alų ministerių valstybės iždo 
_ ___ ___ .aikvojimo. Krikščionių blokas 

Šaipės 28J«)o' ii. i/kas" ničinio norėjo triukšmu suardyti posė-

pašalpos 35,000 ir į
60,000 litų; "Blaivybė” gavo aikvojimo. Krikščionių blokas

po 6,350 lt., be tų pašalpų, kiu
rius tai draugijai, einant priim
tu biudžetu buvo paskirtos, Šv. 
Juozapo draugija gavo 15,000 
lt. pašalpos, ūkininkų sąjunga 
iš ministerio pirmininko fon
do grynais pinigais nėra gavu
si nieko, bet už lai iš Ministe
rių Kabineto ji yra gavusi 1925 
metais garantijų išviso 218,672 
švedų kronų sumoje ir 1924 m. 
515,160 švedų kronų sumoje. 
Tai yra maž daug bendrovės- ir 
draugijos, kurios yra gavusios 
pašalpų ir paskolų. Be jų, pa
šalpos yra gavusi b-vė “Mintis” 
ta pati bendrovė, kuri leidžia 
laikraštį “Rytų”. (Iš sd. ir vai: 
Oho, geras dalykas). Bendrovė 
“Mintis” gavo pašalpos 15,000 
ir paskolos 10,000 litų. (Atst. 
Purėnienė, iš vietos: O kiek 
nuošimčių moka?). Toliau dar
bo federacija (sd. ir vi: Oho, 
oho), irgi politinė partija, ga
vo 12,000 litų. Pasirašė: pinigus 
gavau .Jočys. (Iš sd: Ar pasko
los, ar pašalpos?). - Pašalpos. 
Be to, pašalpos sporto reika
lams gavo p. Eretas 15,(XX) lt. 
“Kosmos” žurnalui duota 10,- 
(X)0 litų. Naujakurių sąjungos 
reikalams duota 20,000 lt. (Iš 
vi: Kokiai naujakurių sąjun
gai?) Buvo įregistruota ketu
rios naujakurių sąjungos. Ga
vo ta naujakurių sąjunga, ku
riai kaipo steigėjai ir valdybos 
nariai, priklauso šie asmens: 
p. Borkys pirmininkas, vice
pirmininkas Vainauskas, kuris 
gavo ir pinigus, paskui studen
tas Matulionis, Masaitis ir Juo
zas Katilius. (Iš vi: Labai šva
ri kompanija). Ateitininkų stu
dentų organizacija knygyno 
reikalams gavo 27,(XX) lt. Kata
likų veikimo draugijai, bažny
tinės provincijos Lietuvoj įve
dimo paminėti bronziniam me
daliui atkalti yra duota 3,000 li
tų. (Iš sd: Oho, ir čia reikėjo). 
Vyskupų lazdoms 25,000 litir.

postą lauky armijoj
Tekstilės streikininkai 

nori įstoti į ADF

Meksikos kunigija nori 
paliauky su valdžia

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
2. — Katalikų bažnyčios episko
patas Meksikoj duotame savo 
pareiškime Associated Press 
sako, kad jis norėtų daryti pa
liaubas su Meksikos valdžia. 
Paliaubos turėtų būt padarytos 
tam tikram laikui, o tuo tarpu 
turėtų būt suruoštas plebisci
tas, kad dabartinį ginčą tarp 
valdžios ir katalikų bažnyčios 
išspręstų Meksikos žmonės vi
suotinu balsavimu. Kol tatai 
įvyksią, tikybiniai įstatymai ir 
“anti-religiniai persekiojimai“ 
turėtų būt suspenduoti.

Britams stoka kultūros, 
sako Bernard Shaw

Milžiniškas Meksikos 
darbininky paradas

Patys katalikai remia valdžią 
jos kovoj išvaduot Meksiką 
iš kunigijos nagų

VARŠUVA, rugp. 2. — Vie
nas pirmųjų dekretų, kuris tuo
jau bus lenkų valdžios paskelb
tas, lies perorganizavimą armi
jos vadybos ir įsteigimą naujo, 
generalinio armijos inspekto
riaus, posto, kurį užims pats 
Pilsudskis.

Pilsudskis bus ųjiažne visai 
nepriklausomas nuo valdžios ir 
seimo. Kilus karui, jis butų vy
riausias armijos vadas.

Pilsudskis veikiausiai rezig
nuos iš karo ministerio vietos, 
kurią užimš arbti generolas 
Rydzsmigly, arba gen. Skierski. 

j Poznanės gubernatorius Bnin- 
ski, kurs priešinos Pilsudskiui, 
busiąs neužilgo atšauktas. Jo 

Jviėton busiąs pastatytas Racz- 
kiewicz, buvęs vidaus reikalų 

'ministeris ir dabartinis Vilniaus
BABCELONA, Ispanija, rug- ^u^erna^01*us*

piučio 2. —Vakar čia buvo pa-'

126 asmens žuvo audroj;
Biverą. , AHR nadffOlufamD

<ii- ;
Seimo prezidiumas turėjo ke- ’ 

lėtą kartų skelbti pertraukas, 
kad Krupavičius pasišalintų iš ® 
salės. Bet barzdotam kunigui 
vis neklausant pirmininko, Sei
mo posėdis teko uždaryti. (Dis
kusijos dėl interpeliacijos ir 
balsavimas įvyko liepos 17 d.)

PASSAIC, N. J., rugp. 2. — 
Daugiau kaip 8 tūkstančiai 
streikuojančių .Passaico, Gar- 
fieldo ir Lodi tekstilės pramo
nės darbininkų balsavimu nuta
rė paduoti Mplikaciją įstoti į 
Amerikos Darbo Federaciją. 
Streikininkai taipjau nutarė 
taikymos su samdytojais dery
bas pavesti bešališkam piliečių 
komitetui, į kurį įeina W. Jett 
Lauck iš VVashingtono, Henry 
T. Hunt ir Helen Todd iš New 
Yorko.

Tekstilės pramonės darbinin
kų streikas traukiasi jau dvide
šimt septynios savaitės.

Bandė nužudyti Ispanijos 
diktatorių Rivery

« Važiuojant jam geležinkelio 
stotin, vienas asmuo, sušukęs 
“šalin tironą!” sviedė į Biverą 
ispanišku budu, durklą. Durk
las betgi įsmigo į užpakalinę ve
žimo atkolę, ir tuo budu dikta
torius išliko sveikas. Sekęs pas
kui diktatorių slaptosios žval
gybos automobilis parmušė puo
liką ant žemės ir sulaužė jam 
vieną koją.

Užpuolikas buvo darbininkas, 
Domingo Torrent, I 
Skaudžiai sužeistas, jis buvo’ 
tuojau policijos paimtas.

400 pasigendama
, Bahamų salos, 
Neoficialiniais skait-

NASSAG 
rugp. 2. —- 
menimis, uragane, kur praeitą 
savaitę siautė Bahamų salose, 
žuvo 126 žmonės. Keturių šimtų 
žmonių dar pasigendama, ir jų 
likimas nežinomas, šimtas ma
žųjų laivų ir valčių paskendo. 
Padaryti medžiaginiai nuosto
liai siekia per 8 milionus dole-

34 metų.

TRYS VAIKAI PRIGĖRĖ

METROPOLIS, II., rugp. 2— 
— Besimaudydami Bay upėj 
prigėrė trys vaikai, amžiaus 
nuo 10—13 metų.

Italijos fašistai įtūžę 
ant francuzų

700 žmoniy mirė nuo 
svaigalų New Yorke

NEW YOBiKAS, rugp. 2. — 
Vidaus pajamų biuro vyriausio 
chemiko, J. W. Quilleno, surink?, 
tomis ir šiandie paskelbtomis 
žiniomis, per praeitus 1925 me
tus New Yorko mieste nuo 
munšaino ir butlegerių viskės 
mirė septyni šimtai žmonių. 
Butlegerių slapta pardavinėja
moje viskėje dažniausiai rasta 
medinio alkoholio, kuris yra 
nuodai.

LONDONAS, rugp. 2. — Dr. 
Gustave Stresemann, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, at
siuntė sveikinimą garsiam ang
lų dramaturgui, George Ber
nard Shaw, kai pastarasis šven
te savo septyniasdešimtas gi
mimo sukaktuves.

Atsakydamas į Stresemanno 
sveikinimą, p. Sha\v sako:

“Parašyti laišką,. kaip jus 
kad padarėte, tai dalykas, kurs 
Britų užsienio ministeriui nie
kados neateitų į galvą, nes, 
kaip jus žinote, kultūros daly
kais mes esame barbarų tauta. 
Mums tikrai baugu intelekto 
l>et kuria jo forma, esant mat 
įsitikinusiems, kad menas — 
nors slapta labai mėgiamas — 
savo esme yra nemoralus. To
dėl tai Britų vyriausybė tik tiek 
dėmesio atkraipė į mano gimi
mo sukaktuves, kad tyčia užgy
nė radio siųsti mano taja oka- 
zija sakytą kalbą.“

4,000 žmoniy prigėrė per 
potvynį Kinuose

L()NIX)NAS, rugp. 2. Dai
ly Mail Pekino korespondentas 
praneša, kad Lojango srity per 
staigų potvynį prigėrę keturi 
tūkstančiai žmonių. Vanduo už
liejęs apie dvidešimt miestelių. 
Potvynį pagimdžius smarki liū
tis.

Belgų karalius areštuo
tas už greitumų '

Popiežiaus sekretorius serga
ROMA, Italija, rugp. 2. — 

Popiežiaus štato sekretorius, 
kardinolas Gasparri, susirgo.

^ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelę
viduti-

ROMA, Italija, rugp.-2. — 
Italijos fašistai begalo įtūžę ant 
fi aneuzų dėl to, kad f 1 aneuzų 1 ternperatur08 atmaina; 
darbininkai boikotavo atplauku- nis mainaais v6jaa< 
sius 1 Brestą Italijos karo gar-i x ,v
laivius. Fašistų laikraštis Roma, * Vakar empeiatura vidutinis- 
tiesiai įspėja Franci ją, kad ita
lų Mussolini niekados to jai' 
neužmiršiąs.

BRIUSELIS, Belgija, 
2. — bių policininkai, pastebė
ję vieną motorciklistą, pergrei- 
tai lekiantį iš Lekcno į Briuselį, 
sulaikė ir pareikalavo jo po
pierių. Perskaitę motorciklo 
savininkui duotą leidimą polici
ninkai vos nenualpo: leidimas 
buyo išduotas “Belgų karaliui 
Albertui.”
, Karalius paspaudė rankas po
licininkams, sakydamas: “Jus 
gerai padarėte — tai yra jūsų 
priedermė. Tik aš truputį pa
vėlavau į darbą,“ ir sėdęs ant 
savo motorciklo nudumė toliau.

rugp.

Francijos frankas kjla
PARYŽIUS, niKp. 2. — At- 

stovų buto duotas praeitą šeš
tadienį stiprus parėmimas val
džiai gerai atsiliepė į franko 
vertę, kuri šiandie žymiai pa
kilo. Atidarant biržą doleriui 
mokėta 40.13 fr., o prieš užda
rymą — 37.95 fr.

CRESO, la., rugp. 2. — Ke
ly, tris mylias nuo čia, rado ap- 
virtusį automobilį ir po juo ne
begyvą farmerį, Charles Gil
mes, 60 metų.

MATTON, Ilk, rugB. 2. — 
Automobiliui ištrukus iš kelio ir 
nuvirtus griovin buvo skaudžiai 
sužeisti penki juo važiavusieji 
asmens.

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
2. —Pareikšti prezidento Cal- 
leso valdžiai lojalurpą dabarti
niame konflikte su katalikų ku
nigija, organizuotieji darbinin
kai vakar buvo suruošę krašto 
sostinėje milžinišką paradą, ku
riame dalyvavo \ penkiasdešimt 
tūkstančių Meksikos Darbo Fe
deracijos narių, neskaitant dau
gybės šiaip žmonių. Demon
strantų eilėse buvo daugybė 
moterų.

Procesijai žygiuojant pro 
municipalinius rūmus, kur bu
vo susirinkę krašto prezidentas 
Calles, darbo ministeris Moro, 
nes ir kiti kabineto nariai, taip
jau visa miesto ailpiinistracija, 
demonstrantai trukšminjęomis 
ovacijomis sveikino prezidentą.

I>vi valandas truko procesi
jai pražygiuoti pro vieną vietą. 
Kiek demonstracija patraukė 
darbininkų mases, galima buvo 
matyt pasižiurėjus bažnyčiose, 
kurias kunigai nors apleido, bet 
vyriausybė, paėmus jas savo 
globon, paliko žmonėms atda
ras. Bažnyčios irgi nebuvo tuš
čios, bet darbo klasės žmonių 
jose beveik nebuvo matyt. Dar
bininkai, kurių 95 nuošimčiai 
yra katalikai, dalyvavo demon
stracijoj pareikšti prezidentui 
Callesui užuojautos ir pritari
mo.

Kunigai atsisakė pareikšti sa
vo nuomonę dėl demonstracijos, 
tai yra dėl to fakto, kad. de
monstracijoj, išskiriant keletą 
aukštesnių valdininkų, dalyvavo 
visi tikintieji žmonės, katalikai. 
Kunigai mat tikėjos, kad geri 
katalikai darbininkai parade ne
dalyvaus...

Daugybė milžiniškų juostų, 
ištemptų nuo vienos gatvės pu
sės antron, skelbė priešingumą 
kunigams. Parašai ant tų juo
stų ir nešamų vėliavų skelbė:

“Mes nesipriešiname nė tikė
jimui, nė bažnyčiai, bet tik ku
nigams, kurie maišosi į politi
ką!“

“Tegyvuoja teisė ir konstitu
cija!”

“Prezidentas Calles pabaigė 
Juarezo darbą!“

“Šalin sąžinės vergybė!”
“Mes nesame Romos vergai!” 
“Socialistai, remkite Meksi

kos Darbo Federaciją šiame kri- 
zy!“

“Mes gerbiame sąžinės lais
vę, bet smerkiame fanatizmą.”

“Ką kunigija gero padarė 
žmonėms?”

“Klerikalybė yra minties 
priešas!”

“Meksikiečiai, kokios teisės 
turi Roma jums viešpatauti?”

Su tokiomis vėliavomis žy
giavo minių minios darbo žmo
nių, gerų katalikų, reikšdamos 
pritarimo valdžiai jos konflikte 
su iš senovės įsigalėjusia Mek
sikoj katalikų kunigija. Demon
stracijos pasibaigė ramiai.

kai sieke 67® F.
šiandie saule teka 5:44, lei

džiasi 8 :08 valandą.

Tvaukinys užmušė bankininką
MORRIS, III., rugp. 2. —San

ta Fe traukiniui Užgavus auto
mobilį, buvo užmuštas Wm. 
Baker, Kinsman State banko 
kasininkas.

ROMA, Italija, rugp. 2. — 
Spalių mėnesį prasidės Romoj 
byla Zanziboni’o, kuris bandė 
nušauti diktatorių Mussolinį.

. LONDONAS, rugp. 2. — 
Iš Sofijos praneša, kad Bulgari
jos karalius Borisas susižadė
jęs su trečiąją Italijos karaliaus 
dukterim, karalaite Giovanna.

--------------- - ---- 4 t

UŽMIGO ANT GELEŽINKE
LIO BĖGIŲ; ŽUVO

STREATOB, III., rugp. 2. — 
Geležinkely netoli nuo čia buvo 
traukinio suvažinėtas William 
Markovitz, 35 metų. Jis, matyt, 
buvo bėgiuose atsisėdęs pasil
sėti, ir užmig-o.

1



Antradienis, Rugp. 3, 1926

Kviečiame Visus Lietuvius ir Lietuves Atvykti i

kur įvyks

1UC10
$150.00

NAUJIENŲ KVIESLYS

Bačkų lenktynės 
Bėgimas iš kitos pusės 
Čeverykų lenktynės 
Virvės traukimas

I BĖGTI N ĖS 50 YARDŲ
Vyrų virš 50 metų
Moterų virš 50 metų
Vyrų virš 25 metų
Moterų virš 25 metų
Vaikinų virš 20 metų 
Merginų virš 20 metų 
Vaikinų virš 16 metų 
Merginų virš 16 metų 
Vaikiu virš 10 metų 
Mergaičių virš 16 metų
Vaikų virš 7 metų . . 
Mergaičių virš 7 metų

Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus — Naujienų piknikas sujudins visų miestą!

III GABUMŲ IR APSUKRUMO 
LENKTYNĖS — MOTERŲ

II GABUMU IR JĖGOS LENKTYNES 
— VYRŲ

Gemių Kupinas

1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas 
3' Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimo kontestas
5 Naujienų platinimo kontestas, t. y.

Kas daugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių 

$150.00.
Taisykite kojas ir balsus — susijuoskite diržais, kad kas netruktų iš juokų!

IV CHARLESTON KONTESTAS

Charleston kontestas -r vyrų 
Charleston kontestas — moterų

1 Bėgimas po dvi
2 čeverykų lenktynės (kitaip) 
3—Skrybėlių kontestas

Kiekvienam laimėtojui teks atatinkama dovana iš bendrojo dovanų fondo
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.
-“-E—

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

Žemės evoliucija
Nesenai šioje vietoje mes iš

dėstėme visatos evoliuciją. Vi
satos evoliucija, kaip musų 
skaitytojai atsimena, yra moks
las apie visatą. Visatos evoliu
cijos teorijos išdėsto, kaipmat

sistema 
milžiniška

aiškina, kad 
kartą buvus

dujų debesis

NAUJIENOS, Chicago, III,

J. LAZDAUSK1S, Pirm., 1*468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

t u vos valdonai mulkina liaudį” 
ir “Pęrsekioja darbininkų spau
dą”. Iš tokią “Vilnies” praneši
mų matosi, jog - komunistai no- 

j-rėjo, kad naujoji Lietuvos val- 
! džia anksčiau, negu ji užėmė vai 
I džius vietą, butų padariusi visas 
tas reformas į vieną naktį. Juk 
reikia žinoti, kad dabartinė, val
džia taipjau turi skaitytis su 
visuomene ir su dalim klerika
lų valdžioje. Tegul bolševikai 
pasižiūri tiktai į savo matuš- 
ką Rosėją. kurios galvomis yra 
patys komisarai. Sovietų Rusi- 

senai yra bolševikų ran- 
o kokia gi tvarka ten 
Bedarbė, ekonominis su

spaudęs ir žodži.o lais
vės nė pusės tiek nėra kiek Lie
tuvoje buvo klerikalams šeimi- 

Sulyginus Lietuvą

ja jau 
koše, 
yra? 
irimas,

jų mazgus arba gabalus, iš ku
rių ir susidarė planeta po pla
netos.

vis labiau | 
traukėsi j • 
Dabartinis 
7,918 my-

n i ūkaujant.
su Rusija — randame, kad Lie
tuvoj ir demokratybės ir lais
vės kur kas yra daugiau. Eko
nominiu žvilgsniu Lietuva irgi 
geriau stovi už. Rusiją. Lietuva, 
kaip ir kitos m publikos, ne
praktikuoja bolševikų teorijų, 
kaip kari bolševikai skelbia, kad 
“Bolševizmas jau gyvuoja”, o 
tikrenybėje patys nežino kas 
yra tas bolševizmas.

Iš bolševikų, kaip Lietuvoj, 
taip ir Amerikoj, nieko gero 
mes nesitikime. Savo kairumu 
jie yra naivingi fanatikai. Bolše
vikų noiai atatinką anarchistų 
norams, kurie nepripažįsta jo
kios valdžios. Jeigu bolševikai 
Lietuvoj kelia savo nosį, tai dar 
nereiškia, kad kas turi jų klau
syti. Senai jie sako, kas ne jų, 
tai ir no good. Yra aišku, kad ir 
naujoji Lietuvos valdžia neleis 
Lietuvoj skleisti Maskvos pro
pagandos, nes Lietuvoj tokia 
propaganda visai nereikalinga ir 
kenksminga. Todėl nestebėtina, 
jog “Vilnis” praneša, kad nau
joji valdžia konfiskavo komu
nistų laikraštį “Lietuvos Darbi
ninkų Atstovą”. Kiekviena val
stybė turi savo įstatymui, o 
kas eina prieš įstatymus, tas 
yra baudžiamas. — Don Pilotas.

Hemorrhoidai
laibai didelis kentėjimas nuo He- 

morrhoidų yra greitai .prašalinama, 
vartojant Cadurn Ointnient.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcmie. Ncw ' York.

Lietuviai Advokatai

Jei jus Jaučiatės Sergantis, 
Nuvargęs ir Silpnas, Ne

būk Nusiminęs
Nors.Vieną Sykj Jau yra Naujas Re

ceptas Kuria Suteikia Tūkstan
čiams Palengvinimą i Ke

letą Dienų
Musą •kftltytojai nudateb&i daaiifnoj*, 

knd daug tukatančių silpnų ir ligotų imo_ 
nių vartoja tas gyduolei, ir Kauna Kerą pa
lengvinimą | keletą dienų. Jus esate sko
lingas sau ir savo draugams, kad suteikus 
toms gyduolėms bandymą jei jus jaučiatės 
nuvargę#, silpnas, ir nieko ncKnlite veik
ti,\ jus tiesiog nusisteb&iite; kaip greitai 
jus pradėsite jaustis geriau. Jei jūsų dak
taras dar nėra užsakę.! jų de) jūsų, tik nu
eikite pas savo aptlekorių ir gaukite bu
teli. Jos vadinasi Nuga-Tone. Jos yra ma
lonios vartoti ir jus gausite jų visam mė
nesiui apie už 11.00. Nuga-Tone sugrąžina 
atgal pep, punch ir vigor dėl silpnų, nu
vargusių nervų ir muskulų. Atbudavoja rau- 
duoną kraują, stiprius nuolatinius nervus 
ir suteikia jiems labai didelj stiprumą. Nu
ga-Tone suteikia malonų, atftviežiiantl mie
gą, gerą apetitą, nuolaūn( ėjimą lauk, sti
muliuoja kepenis ir inkstus i gerą veiki
mą ir jus jausitės kaip naujas žmogus j 
keliaa dienas. Išdirbėjai Nuga_Tone žino 
labai gerai ką jos padaro tokiose atsitiki
muose, jie privertė visus aptiekorius su
teikti garantijų ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pae visus gerus ap- 
tiekorius.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

itymn Muilo 
'fUTYRlMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
ukkhus — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr, Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Arenu* 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
• Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265«So. Halsted Street

2-ros luhos •

DR. HERZMAN®
vena ir miršta, šį kartą trum
pai pakalbėsime apie žemės evo
liuciją.

Žemės atsiradimui išaiškinti 
yra daug įvairių teorijų, daug 
visokių spėliojimų ir spekulia
cijų. Del stokos vietos visų tų 
teorijų čionai mes negalėsime 
išdėstyti. Teologus ir kitokius 
misterijų garbintojus mes pa
liksime ramybėje.

1796 metais Laplace išdėstė 
savo teoriją, kuri 
saulinė 
viena
masė. Tas karštų 
sukosi apie savo centrą ir nuo
latos tirštėjo. Tokiam debesiui 
greitai besisukant, vienas po 
kito susidarė tam tikri žiedai 
Kiekvienas tų žiedų vėliau per 
truko ir iš kiekvieno jų susida
rė atskiri kamuoliai arba pla
netos. Tokiu tat budu susida
rius musų žemė ir kilos plane 
tos, o centralinė debesio masi 
pasilikus kaipo saulė..

ši Laplace’o teorija iš kitų 
mokslininkų susilaukė daug kri
tikos. Jie nenori tikėti, kad it 
tokių žiedų galėjo susidaryt 
planetos. Veik visi mokslinin
kai sutinka, kad saulė yra su
sidarius iš palaidos medžiagos 
arba dujų debesio, bet susida
rymas planetų iš tam tikrų žie
dų jiems išrodo keistas ir ne
galimas.

189(1 melais Norman Loekyer 
paskelbi, kad žeme esanti su
sidariusi iš meteorų. Jis- sakė.

stambių reformų, kas liečia vi
sų krašto gyventojų reikalus. I 

Lietuvoj yra žmonių, kufie 
patys nežino ko jie nori. Kleri
kalai, suprantama, turėdami 
seime mažumą, yra nepatenkin
ti valdžios sudėtimi. Jie nori 
vieni šeimininkauti. Tatai ne
abejotina, kad kunigų kursto
mi sekėjai nepritaria naujai 
valdžiai, bet tas tiktai menk-, 
niekis. Visgi yraxs-tebėtina, kad 
komunistai ir tie padeda kleri
kalams.

-Chicagiškė “Vilnis” 57 Nr. 
pirmame puslapyje išspaudino

'didelėmis raidėmis žinią antraš- 
I temis: “Laukiama naujo vy- 
' riausybės krizio Liet, ir naujų 
Seimo rinkimų , Naujieji Lie- pergyveno ___________ ______ __ ____

VTokįn‘'Srioda<l'iXi NIIIIIIIBIIIM

i„ -'-Serganti,
VYRAI IR MOTERYS

- i Sekamomis ligomis: . 
pasidarė duobžs, van- Kraujo, Odos, Inkstų, Pųs-l 

__j šlapinimosi kanalų, < 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tišVų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

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

1 priežastį, tam tikslui yra vartojama

Kraujo analyzą* efezamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų D r. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
savo arvdymo sistema.

Pagal ChamlM'rlind teorijos, 
tuoj po atsiskyrimo nuo saulės 
žemė buvo karštai žibąs ka
muolys, turys 5,500 mylių dia
metrą, Per tam tikrą periodą 
žemė augo, traukdama i savoj 
pasiskirsčiusią medžiagą ir me
teorus. Tokiu budfi žemė bu
vus išaugus į 8,1(M> mylių dia
metre. Bet laikui bėgant žemė 
savo šviesos neteko, 
ir labiau atšalo ir 
mažesnį kamuolį, 
žemės diametras yra 
lių.

Buvo laikas, kada 
mė amžių amžius 
skystos, 
pavidalą,
pergyvenant 
talai nusėdo į centrą, o leng-’ 
Vieji pasiliko paviršy. Žemės 
kamuoliui auštant ir besirau
kant, jos paviršy pasidarė nely-| 
gumai: | 
Jonynai ir kalnai. Žemės tyri- 
lėtojai įrodo, kad tam tikrose 
vietose, kur dabar yra juros, 
seniau yra buvę sausžemiai, ar-Į 
ba atbulai — kur dabar 
sausžemiai, seniau buvusios*ju-j 
ros. Spėjama, kad dabartinė že-i mokslinė laboratorija: 
mūs pluta turinti daugiau 
penkiasdešimt mylių storio.

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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearhom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

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

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

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

8110. Naktį 
I)rexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specidlistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

ne

Tvarkosi Lietuvos
gyvenimas '•

kad naujoji 
atatinkamai 

o stovį, 
susirin-

Nepraėjo nė trys mėnesiai 
kaip naujoji Lietuvos valdžia 
paėmė valstybės vairą ’ valdyti. 
Mes jau matome, 
valdžia tą vairą 
valdo. Panaikint
amnestavo spaudos* ir

kad j žemę nupuola daug me- kimų laisvę. Valdžia, be abejo, 
teorų. Toks meteorų puolimas neužilgio paskelbs ir daugiau 
tęsėsi per milijonus metų, kol 
galų gale meteorų į žemę nu
krito tiek daug, kad sudarė da-' 
bartinį žemės kamuolį. i

ši Lockyer’o teorija taip pat 
susilaukė ne maža kritikos. Tie- I 
sa, sako mokslininkai, kad j 
žemę meteorų daug nupuola,!

LIETUVON

tą
su

Galvos skau<15- į 
jimą, reumatiz-1 
mą, širdies, skil-, 
vio, inkstų ligas 
ir daugeli kitų 
chroniškų HgU 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų ■ 
suirimo.

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

Žemos nupigintos kainos trečios 
. . . . . >'klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki
bet Visas sunkumas yra tame,! $215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klair 
iš kur ir kaip atsirado tas pra- pėdos $181.00 iki $186.00.
dinis centras, į kurį meteorai' Suv. Valstijų jsthtymai pavelija 

9 (Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nius metus ir sugrįžti j Suv. Vulsti- 

1 susidariusių jas iiuosai neįskaitant kvoton.
žemės atsiradimą!

Pritarimo moksli- ^ŠTKC. „ 
turi Cliamlierlino ( belgenland, 

“ ZEELAND,
greitą kelionę į

Iš isų iki šiol 
apie

^augiausia 
ninku tarpe 
ir Moultono teorija. £i teorija Httaburgh), 
sako, kad tam tikra masė arba 
debesis sukosi ir tirštėjo, iš ku
rio pasidarė saulė. Praeidamas 
pro saulę kai kurios žvaigždės 
savo traukimo jėga nutrauku
sios nuo saulės tam tikrus du-

A. Jakštas ,

KAI DU STOS

Musų_ dideli laivai milžinai, kaip 
didžiausias pasauly, 

HOMERtC, LAPLAND, 
, PENNLAND-(ex- 

ARABIC 
siūlo greitą kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaite.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas Ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba (

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, UI.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit i

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

15J0 N. Robey Street
Phone: Brunswick 1682 • 

Medicina — Chirurgija — Urologija

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI
Ab- 

Pas- 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 w. 22 st.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

< ■ ■ ..... ..... —

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 
Roselando Ofisas: 

Tel. Puilman 595€f 
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 egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse, 

veda visokius sudus.

Ofiso ir Kės. Tel. BouleynriL 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street z

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drevei 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyras — ne talka.

Kai du stos,
Visados

Daugiau padarys:
Viens pradės,
Kits padės, 

Daug toliau varys. 
Vieno veikiai ilst ranka, 
Vieno išmintis menka.

Kai du stos,
Visados

Kaip reikiant -supras.
Ieškos, klaus, 
Nepaliaus, 

Ir tiesą atras. ,

100 N. LaS'aile 8t„ Chicago, III. 
rba nrie vietiniu agent

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremęną , 

Didžiausiu tr greičiausiu 
Vokieti i oš laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8* Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

B. M. Ross, M. D 
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Roas su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai] gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku- 
i’is yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stiprių, vikriu ir turėti 

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

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilar kykit/ pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurię rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

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

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

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

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

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel, Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
akarais

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

Pėtnyčios.

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 Šok Hermitage Avenae 
Tel? Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz J J 1 nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
valandos į nuo 5 jjj g Val. vakare

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kbpohą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar | sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir busk apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk ėmis:

Vienas skaitytoji m skaitytoja tu?i teisę' gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daU.jUu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidiR 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

......... ........................... . .......... Atkirp čia .-
Data: Rugpiutis 3 <1., 1926

A. MONTVID, M. D.
1579 Milnaukee Avė., Room 2®9 

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

1

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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 6853

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

i

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Resn 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 198t. Ofiso valan
dos 2-4, (L8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

■ ■■■ ■■■■ ~ ■* ■— ..R — »■ —IWI^

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 mq 
mhtizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- 
iną, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Ave^ 2 fl.

Tel. Hvmboldt 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.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Garsinkites Naujienose
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Chlcagoje — paltu!
Metams ............... ...................

Užsimokljimo kainai
Pusei metą______________
Trinu mtaesiama________
Dviem niatfiema
Vienam mtnaaiul

Chicagoje per neiiotojuai
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Metanu --------------------   >7.00
Pusei metų__________________ 8.60
Trims mineaianu___________  1.71
Dviem minėsiant ______ 1.25
Vienam mineaiui_____________ .76

Lietuvon ir kitur utaieniuoaei 
(Atpiginta)

Metami............... |8.0B
Pusei metų ---------------  4.00
Trinu mėneeianu ___________  2.00
Pinigua reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

18.00

4.00 
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MEKSIKOS KUNIGŲ STREIKAS” PRASIDĖJO

DARBININKAI REMIA VALDŽIĄ, O NE KUNIGUS

VYSKUPAI SIŪLO KOMPROMISĄ

EKONOMINIS BOIKOTAS

Pereitą sekmadienį AĮeksikos katalikų bažnyčios bu
vo pirmą kartą be kunigų, nes dvasiškijos vyriausybė, 
protestuodama prieš vykinimą įstatymų, liečiančių baž
nyčias, paskelbė “streiką”.

Pasitraukus kunigams iš bažnyčių, jos tapo perim
tos į piliečių komitetų rankas, kad jomis galėtų naudotis 
tikintieji žmonės, kurie nori pasimelsti. Užvakar tad 
Meksikos bažnyčiose buvo susirinkę vieni žmonės, be sa
vo “dvasiškų tėvų“.

I valstybės mašineriją, dabar ten-J 
I ka tuos ryšius “at mėgsti” vieną 
po kito. i

’ Imsime, pav. gimimo metri
kų ir mirimo liudymų rašymą.'

I Iki šiol tą darbą atlikdavo kle
bonai. Norint čia “atskirti baž-1 
nyčią nuo valstybės”, neužten-' 
ka tiktai išleisti įstatymą, ku
riuo minėtasai darbas paveda
ma civilėms įstatymams; tas 
įstatymas reikia da ir sukurti, 
— ko, žinoma, negalima padaryt 
per vieną-kitą mėnesį.

Dabartinė valdžia buvo iki 
šiol užversta kitokiais darbais, 
kurių atidėliot nebuvo galima. 
Seimas dabar tur-but jau yra 
išsiskirstęs atostogoms. Kadan
gi be Seimo tokių reformų, 
kaip pertvarkymus visos civi
lių aktip sistemos, daryti nega
lima, Tai šis klausimas turės 
būt atidėtas bent iki rudens. 
Tečiaus, kaip matyt iš “Lietu
vos” pranešimo, valdžia tą re
formą jau pradėjo svarstyti.

Antras klausimas tame baž
nyčios atskyrimo reikale yra 
kunigų algos ir vyskupų kan
celiarijų užlaikymas, šis klau
simas jau yra dalinai išspręs-

[Pacific and Atlantic Photo]

■

George E. Chamberlain (Nor
folk, Va.), buvusis senatorius iš 
Oregono, šiomis dienomis apsi
vedė. Jis yra 72 m. amžiaus.'

Tuo gi tarpu kai žmonės meldėsi bažnyčiose, Meksi
kos sostinės gatvėmis ėjo milžiniška darbininkų demon
stracija, reiškianti savo pritarimų valdžios politikai. 
Jungtinių Valstijų laikraščių korespondentai praneša, 
kad toje demonstracijoje dalyvavo bent 50,000 žmonių, 
kurių didelė dauguma yra katalikai.

Organizuotieji Meksikos darbininkai šioje kovoje 
tarp valstybės ir bažnyčios karštai remia valdžią, nors 
apie 95 nuošimčiai tų darbininkų yra katalikai!

teigė Jlomos papa, kurdamas 
‘‘bažnytinę provinciją” Lietu
voje, yra Licffivos ^valdžios ne
pripažintos. Todėl iš valstybes 
iždo Lietuvos kunigai ir vys
kupai, kaipo bažnyčios atsto
vai, pinigų nebegali gauti. Val
džia dar, rodos, ketina mokėti 
klebonams iki pabaigos metų 
tam tikrą atlyginimą

pa
tik 

litų

tik už

Pagaliau, Lietuvos 
viešai paskelbė, kad ji 
gia eiti į jokias derybas- su 
ma dėl bažnyčios reikalų 
tvarkymo Lietuvoje. Savo 
siuntinio Vatikane ji jau 
turi. |

Taigi, faktinai bažnyčia nuo 
valstybės Lietuvoje jau yra 

liepti |>er pusę, .atskir
ta.

valdžia 
nesiren- 

Bo- 
su- 
pa- 
ne-

politiką bažnyčios klausime kovoja ne katalikų visuome
nė, bet tiktai katalikų kunigija.

Toje kovoje tarpe kunigijos ir valdžios, reikia tikė
tis, laimės pergalę valdžia.

Meksikos kunigai, matyt, jau ir patys jaučia, kad 
jie pralaimės, nes jų vadai, t. y. Meksikos’ episkopatas, 
siūlo valdžiai komppromisą. Jie siiflo, kad bažnyčios su
tvarkymo klausimas Meksikoje butų pavestas nuspręsti 
žmonėms visuotinu balsavimu (plebiscitu).

Šatą, kompromisų tečiaus valdžia vargiai priims, ka
dangi referendumo keliu spręsti tokį opų klausimų butų 
pavojinga krašto tvarkai — tarpe žmonių galėtų kilti 
kruvinų susirėmimų.

Kaip “krikščioniški" mini- 
steriai aikvojo valstybės

(Seka nuo I pusi.)

Apart “streiko“, Meksikos kunigai paskelbė dar ir 
ekonominį boikotą. Jie įsakė tikintiemsiems žmonėms su
silaikyt nuo visų pasilinksminimų ir neleisti pinigų jo
kioms ištaigoms (prašmatnumams) ir pirkti tiktai tuos 
daiktus, be kurių negalima apsieiti. Šituo budu kunigai 
tikisi taip nupuldyti pramonę ir prekybą krašte, kad val
džia bus priversta nusileisti.

Šitas kovos įrankis yra pavojingesnis, negu mišių 
nelaikymas bažnyčiose. Bet kažin, ar Meksikos katalikai 
norės “pasninkauti“ pagal kunigų įsakymą? Reikia neuž
miršti, kad ir tarpe pačių katalikų yra daug biznierių, 
kuriems tektų skaudžiai nukentėti, jeigu boikotas britų 
plačiai vykinamas.

Apžvalga
> ■ ■ ■ ——

talikų kunigai kelia triukšmą, 
katalikai turi tokias pat teises, 
kaip ir kitų tikėjimų žmonės.

ISPANIJOS PROTESTONAI 
REIKALAUJA LAISVĖS

Komos papa ir viso pasaulio 
katalikų kunigai rėkia, kad 
“bedieviškoji” Meksikos valdžia 
baisiai persekiojanti katalikus. 
Bet pažiūrėkite, kaip elgiasi 
katalikų bažnyčia su kitais ti
kėjimais tose šalyse, kur ji turi 
galią.

Ispanijoje, pav. nekatalikiš
koms sektoms -yra uždrausta: 
vartot varpus, rengti viešas pro
cesijas ir rašyti ant maldos na
mų savo religijos vardą. \

Ispanijos protestonai dabar 
kreipėsi į Ispanijos valdžią, rei
kalaudami, kad tie suvaržymai 
butų nuimti — kad nekatalikų 
teisės bulų suh gintos su kata
likų teisėmis.

Meksikoje gi, prieš kurią ka-

ATSKYRIMO BAŽNYČIOS NUO 
VALSTYBĖS KLAUSIMAS

Komunistų “Laisvė” jau ke
lintu kartu rašo, kad Lietuvos 
socialdemokratai ir vai. liaudi
ninkai nepildą savo prižado at
skirti bažnyčią nuo valstybės, 
apie ką jie labai daug kalbėję 
prieš rinkimus. Matyt, kad ši
tas “rekordas” dabar yra įdėtas 
į komunistų gramofonus ir jie 
jį nuolatos grajins.

“Laisvė” mulkina savo skai
tytojus. Ji pasakoja jiems, kad 
atskyrimas bažnyčios nuo val
stybės tai esąs toks dalykas, 
kurį galima atlikti vienu plunks
nos pabiaukirtiu. Tikrenybėje 
gi tai yra gana paini ir kompli
kuota reforma. Klerikalai, kon
troliuodami Lietuvos valstybę 
per šešerius metus, surišo ją 
su bažnyčia šimtais įvairių ry
šių. Nenorint

(Iš sd: Čia dar geriau. Kairėj 
juokas). Sakalauskui Vabalnin
ku katalikų draugijai 30,000 li
tų. Kaimui šviesti draugijai 
25,000 litų.

Be šitų atskirų žmonių ir 
draugijų gavo iŠ Ministerių Ka
bineto “netikėtiems valstybės 
reikalams” šie asmenys: Gene
rolas Ladyga pašalpos 4,000 li
tų. Lipčius pašalpos 9,000 litų 
(Iš sd: į teismą juos), Ponas 
Bičiūnas 3,400 lt. Ponas Bičiū
nas pinigus gavo už spaudos 
reikalais rūpinimąsi, už gami
nimą atatinkamų raštų, bei se
kimą spaudos. Be to Ūkio Ban
ko direktorius Končius gavo pa
šalpos 15,000 litų. Ir į»alų gale 
viena dideliausių pozicijų 115,- 
000 litų yra išduota “Echo”... 
ir “Kauno Laikas” (Kovner 
Zeit.) laikraščiams.

Kad ištikiu jų “Kowner Zei- 
tung” buvo išduoti tie pinigai 
pas maiie yra visi “Kauno lai
kas” pristatyti pateisinamieji 
dokumentai. Kas paėmė, neži
nau, aš tik turiu dokumentus, 
kurie buvo pristatyti tam, kad 
pateisinus išleidimą tų pinigų, 
kurie buvo paimti. (Iš kairės: 
j teismą juos reikia).

Pirmininkas. Prašau atstovus 
prie tvarkos. Tos skaitlinės, ku
rias aš čia daviau yra už 1924, 
1925 ir 1926 metus.

Ministeris Pirmininkas Sleže
vičius. Iš Ministerių Kabineto 
šiems metams netikėtiems rei
kalams paskirtos sumos 1,000,- 
000 sumoje išleista iki birželio 
15 d 959,877 litai. (Iš kairės: 
tąi kiek liko?) — Atskaitykit 
iš milijono, rasit kiek liko. Be 
to 'išduotosios šv. Zitos Draugi
ją!, Lietuvos Katalikų Moterų 
Draugijai, “Žiburio” Centro 
Valdybai, ir Šakių bei Seinų 
“Žiburio” gimnazijoms, pasko
los visos paverstos pašalpomis.

Ministerių Kabinetas suširti-
dezorganizuot pinęs tuomi, kad ^paskolos, ku-

rios buvo išduotos kaipo pasko
los, o paskui buvo paverstos 
pašalpomis, paklausė juriskon
sultų komisijos nuomonės ir 
gayo iš tos juriskonsultų ko
misijos atsakymą, kad Ministe
rių Kabinetas jokiu budu ne
turėjo teisės paversti tas 
skolas pašalpomis, išskyrus 
vieną sumą, būtent 8,000
sumą Šv. Zitos Draugijai iš
duotąją, kuri galėjo būti pa
versta pašalpa, einant biudžeto 
tvarka. Todėl Ministerių Kabi
netas turėdamas omenyje ką 
tik išdėstytąją juriskonsultų 
komisijos nuomonę, yra nuta
ręs visus tuos paskolų pašalpo
mis pakeitimus skaityti netei
sėtais ir išreikalauti.... (kairėj
smarkus plojimas)... tų sumft 
Ą»r:jžinimų. (Iš sd: viską reikia 
išreikalauti). (Skambutis).

Pirmininkas. Atstovus kviečiu 
prie tvarkos.

Ministeris Pirmininkas Sleže
vičius. Be to Ministerių Kabi
netas yra gavęs iš Valstybės 
Kontrolieriaus jo nusistatymą 
dėl išdavimo atatinkamų su
mų, kurios buvo skirtos neti
kėtiems valstybės reikalams. Ir 
Valstybės Kontrolė mano, kad 
pavyzdžiui 30,000 litų sulig ord. 
Nr. 143977 išduotų pašalpos Va
balninku fnergaičių amatų mo
kyklai, šitos neteisėtos išlaidos, 
nes tai nėra valstybės netikė
tas reikalas. Jos galėjo būti 
numatytos išlaidų sąmatose, be 
to nėra žinių, kas už tuos-pi
nigus kalbamos mokyklos tapo 
padaryta. Sulig orderio Nr. 
154985 išduota litų 3,000 pa-i 
šalpos ateitininkų kongresui, 
šitos išlaidos nėra valstybės ne
tikėti reikalai ir todėl yra ne
teisėtos, be to nėra pinigų ga
vime parašo. Tai buvo už 1925. 
Taip pat iš Ministerių Kabine
to netikėtiems valstybės reika
lams 1926 metų, sulig orderio 
Nr. 99120 išduota'5,000 litų pa
šalpos “Kaimui šviesti draugi
jai”, čia aš minėjau, kad nėra 
apyskaitos, iš kurios butų ma
tyti kas už tuos pinigus buvo 
nuveikta; be to šios rųšies iš-, 
laidos turėtų būti daromos Mi
nisterių Kabineto 
Orderių Nr. _____
tų 30,000 pašalpas 
Draugijai, ord. Nr. 
litų 40,000 pašalpos
Kultūros Draugijai”, ord. Nr.'gos senatvės. 
11)177!) litų 15,000 
sporto reikalams, 
191826 ir 191828 litų 27,000 
studentų knygyno reikalams — 
viso išduota litų 117,000; šios 
išlaidos padarytos neteisėtai, 
nes tai nėra valstybės netikė
tas reikalas. Kalbamos išlaidos 
gulėjo būti numatytos savo lai-

rius sako, kad pašalpa išduota 
generolui leitenantui Ladygai 
4,000 lt. sumoje ir nenurodytu 
kuriems reikalam^ pašalpa duo- 
la. Pašalpa sporto reikalams li
tų 3,000 sumai vėl išlaidos pa
darytos neteisėtai, nes tai nėra 
valstybės netikėtas reikalas ir 
pašalpa duota be atsiskaitymo. 
“Vilties” Draugijai litų fO,000 
pašalpos bendrabučio namams 
statyti — išlaidos padarytos 
neteisėtai, nes nėra tai valsty
bės netikėtas reikalas. Litų 
3,000 pašalpos be atsiskaitymo 
“Katalikų Veikimo Centrui” 
išduota neteisėtai, nes tai nėra 
valstybės netikėtas reikalas ir 
pašalpa išduota be atsiskaity
mo. Iš 1925 metų išlaidų sąma
tos § 8 str. 1 (viešiems dar
bams ir socialiniai pagalbai) 
išduota ord. N it 119227 litų 
10,000 pašalpos “Lietuvos Ka
talikų Mokytojų Sąjungai.” Iš 
gautų iš Valstybės Iždo ord. Nr. 
170457 litų 25,000 išduota a) 
litų 3,000 pašalpos “Lietuvos 
Gimnastikos ir Sporto Fe
deracijai” ir 'jos organiza
cijoms, b) 5,000 “Vilties” drau
gijai bendrabučio namams sta- 

’ tyti ir sulig orderio Nr. 170,- 
470 išduota 10,000 pašalpos 
“Vilties” draugijai bendrabu
čio namams statyti, išviso 34,- 
500 litų, šitos išlaidos padary
tos neteisėtai, nes § 8 str. 1 kre
ditai skirti kitiems aiškiai pa
žymėtiems reikalams, būtent 
viešiems darbams ir socialiniai 
pagalbai ir ne “Vilties” draugi
jos bendrabučiui statyti ir ne 
sporto reikalams.

Tai tokios yra Ministerių Ka
bineto žinios dėl tų lėšų; kurios 
buvo išduotos iš skirtų netik
riems valstybes reikalams ir iš 
§ 8 str. 1 sumų. Ministerių Ka
binetas patiekdamas šiluos 
skaitmenis nenorėtų iš savo pu
sės daryti jokių tam komenta
rų. (Iš sd: aišku ir taip). Ži
nosim kų padaryti. Ministerių 
Kabinetas yra padaręs jau ata
tinkamų žingsnių neteisėtumus 
atitaisyti tam, kas buvo netei
sėtai padaryta. Pašalpos vietoj 
paskolų pripažintos Ministerių 
Kabineto nutarimu neteisėtai 
padarytomis ir nutarta išreika
lauti tas paskolas atgal. (Kai
rėj plojimas). Kits liečia kilus 
pinigus, kurie buvo išduoti iš 
str. 1 netikėtiems valstybes rei
kalams, Ministerių Kabinetas 
dar nežino kokių jisai galės 
griebtis priemonių, šitos su
mos buvo patikėtos Ministerių! 
Pirmininkui, ir Ministeris Pir
mininkas, kaipo turįs 
pasitikėjimą, privalėjo
išlaidas daryti išimtinai tiktai 
netikėtiems valstybės 
lams, bet ne atskirų draugijų, 
ne atskirų asmenų, ne atskirų 
laikraščių leidėjų ir ne atskirų 
politinių 
lams.

Tiek
Tamstoms, 
atstovai, į šią patiektą interpe
liaciją. (Kairėj ploja).

Mark Twain.

Milijonas svarų
sterlingų

(Pabaiga)

— Labai džiaugiamės, tarė 
mano senis,, mes dabar galėsim 
išspręsti laižybas, kurių aš ėjau 
su broliu. Jei aš išlošiau, tams
ta galėsi gauti tarnybą, kurią aš 
tik galėsiu tamstai duoti. Bank
notą tamsta su savim turi? -

— Taip, pone, štai jis — ir 
aš jam padaviau.

—> Aš išlošiau! — šuktelėjo 
ir sudavė broliui į pečius.

Seimo 
tokias

reika-

organizacijų reika-

aš turėjau pranešti 
gerbiamieji Seimo

Senatvė ir proto 
veiklumas

am-Septynių dešimčių metų 
žiąus žmogus, pasak sveikatos 

--jjkomisionieriaus, protiniai gali 
’ ‘ nutarimu. ve^lus >r daug ką
. 101773 išduota Ii- nuveikti.

Prisilaikant paprastų higie- 
taisyklių, sako Dr. Bunde- 
nesunku susilaukti laimin-

Šv. Zitos
214859 — nos ...

“Moterų šen, nesunku susilaukti laimin- 
*d. NrJgos senatvės. Labiausia esą 

pašalpos reikia kreipti dėmesio į maisto 
ord. Nr.' tinkamumą ir tyrą orą.

Muštynės dėl merginos
4 tapo areštuoti

Elmer Washington, Oswald 
ir Robei*t Weyh ir William 

ku išlajdų sąmatose. Be to nė-jLaveny tapo areštuoti už su- 
ra žinių, kas už tuos pinigus badymą peiliu William Karnol- 
kalbumų organizacijų padary- skio, 4601 S. Uermitage avė. 
ta. Iš gautų orderių Nr. 1918121 Policija spėja, kad muštynes 
25,000 litų išduota litų 20,000 įvyko dėl p-les Maętha .-Wash- 
pašalpos be atsiskaitypio “Nau- ington.
jakurių Sąjungai”; ši suma iš-1 Kovalsky tapo nugabentas į
duota neteisėtai, nes išduota be ligoninę, kur jis pareiškė, jog 
atsiskaitymo ir nėra žinių, ko-[ jam dūręs peiliu Osvvald Weyh. 

kiems reikalams naujakurių šą-Oswald gi sako, jog jis turi pa
pinga šiuos pinigus sunaudojo, daręs todėl, kad Kovalsky mu- 
Taip pat Valstybės Koptrolie- šęs p-lę Wasliington.

jis
— Na, ką tu dabar pasakysi?

— Na gi tai, kad jis liko gy
vas, aš pralošiau du šimtus tūk
stančių svarų sterlingų. Nie
kad tam nebučiąu anksčiau pa
tikėjęs!

— Be to, aš tamstoms turiu 
dar .ką pasakoti, — tęsiau aš.
— Ir ne visgi mažai. Tikiu, kad 
tamstos pavelysite man kada 
nors dar kartą užeiti ir tada aš 
smulkmeniškai papasakosiu vi
są mano nuotykių istbriją per 
tą mėnesį. Užtikrinu tams
toms, kad verta jos pasiklausy
ti. O tuo tarpu bukite malo
nus žvilgterėti štai į tai.

— Kas čia? Kvitas indėlio 
dviejų šimtų tūkstančių svarų 
sterlingų? Tai tamstos pini
gai?

— Mano. Aš juos uždirbau 
per tą mėnesį, sąmoningai nau
dodamasis kuklia pinigų suma, 
kurią tamstos malonėjot man 
paskolinti. Vieninteliai kam aš 
ją naudojau, tai pirkimams 
smulkių daiktų, reikalaudamas 
grąžos iš šito banknoto.

— Klausyk, tamsta, tai be 
galo nuostabu. Tai visiškai ne
galima !

Kaip tik dabar atėjo Porcės 
eilė stebėtis. Ji pažvelgė akis 
išplėtus ir paklausė:

— Genri, iš tikrųjų tavo tie 
pinigai^? Nejau tu mane ap
gaudinėtai.

— Taip, brangioji, bet tamsta 
man tai atleisi, aš žinau.

— Nebūk tąmsta tiek įsitiki
nęs, — pasakė ji patempus lu
putes. — Kaip tamsta drįsai 
mane ‘taip, apgaudinėti, nedo
rėli !

—Niekis-, mieloji, tai buvo ne 
daugiau, kaip 
tai ir pati žinai, 
nes jau laikas.

— Palaukit, 
kaip tarnyba!
tai duoti ją, — kalbėjo mano 
senis.

:— Labaį dėkingas tamstai už 
ją — atsakiau, — bet tiesą pa
sakius ji man dabar nereikalin
ga. , .

— Bet tamsta gali gauti ge
riausią, kokią as tik galiu duoti.

— Dar kartą iš pat širdies 
gelmių dėkoju tamstai, bet man 
ir tokia tarnyba nereikalinga.

— Genri, dėl tavęs man ten
ka gėdintis! Tamsta neparodei 
šiam ponui nė mažiausio dėkin
gumo,^ kurio jis vertas. Man 
galima už tave tai padaryti?

— žinoma, brangioji, jei tam 
sta gali atlydinti skriaudą, £uri 
pasidarė per mano priežastį. 
Pamėgink tamsta.

Ji pribėgo prie mano senio, 
atsisėdo ant jo kelių, apkabino 
jo kaklą ir pabučiavo tiesiai į 
lupas. Po to abu seniai pradė
jo juoktis. Aš tuo buvau nu
stebintas ir iš karto sustingau 
vietoje. Porcė kalbėjo:

— Tėveli, jis sako, kad tams
tos žinioj nėra tokios tarnybos, 
kurią jis norėtų gauti. Aš tuo 
labai užsigavau...

— Kaip, brangioji, tamstos 
tėvas ?

Taip, jis mano patėvis vie
nas mieliausių iš viso pasaulio 
patėvių. Tamsta dabar su
pranti, ko aš taip juokiausi-, 
kuomet tamsta, nemanydamas 
apie mano giminingumą, pasa
kojai pas atstovą kiek baimės ir

sielvarto tamstai padarė mano 
tėvo ir dėdės sumanymas.

Suprantamai, aš po to pradė
jau kalbėti rimtai įr apie patį 
reikalą.

— Brangus pone, aš savo žo
džius atsiimu!, Pas tamstą yra 
laisva vieta, kurią aš labai no
riu gauti.

— Kokia gi?
— Tamstos žento vieta.
— Ach, štai kokia! Kadangi 

tamsta niekad šių pareigų nesi 
ėjęs, tai suprantama, kad nega
lėsi patiekti jokių rekomendaci
jų, kurios patenkintų susitari
mo sąlygas, ir dėl to...

— Prašau tamstą išmėginti 
mane. Išmėginkite mane, bėgy 
kokių trisdešimties ar keturias
dešimties metų ir jei...

— Tamsta prašai visai neil
gam, na gerai, imk sau ją...

Kaip mes buvome laimingi! 
Net ir didžiausiam žodyne truk
tų žodžių musų laimei aprašyti. 
Po to dieną ar kitą visas Lon
donas sužinojo visą istoriją ma
no nuotykių su milijoniniu 
banknotu ir kuo visa tai pasi
baigė. Kiek buvo kalbų ir pa
sakojimų kokią pramogą sudarė 
kuriozas mėgstantiems ang
lams !

Mano Porcės tėvas nunešė šį 
meilų ir malonumą padariusį 
banknotą į anglų banką ir iš
keitė. Bankas, išpirkęs jį pa
naikino ir dovanojo jį Porcės 
levui, o jis s**vo keliu dovanoji) 
mums sutuoktuvių dieną. Ir 
nuo to laiko jis kabo pas mus 
gražiose rėmuose pačioj gaibiu- 
giausioj namuose vietoj. Nes 
tik jis suvedė maiie su Porce. 
Jei ne šis banknotas, aš nebū
čiau pasilikęs Londone, patekęs 
į atstovo namus, ir susitikęs su 
ja. Aš dabar visada sakau: 
‘Matote, tai milijono svarų 

sterlingų banknotas, bet per vi
są gyvenimą juo nupirktas tik 
vienas daiktas, kuris veltas de
šimt kartų brangiau”. (“T.”) 

) Išvertė K.

šposas, tamsta
O dabar eisim,

palaukit! O 
Aš noriu tams-

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Tfo pMpfaJttHHfiH'e (fapanif

Rjii.t* II. 
ond Lrmid i «J.

1922-32 So. Halstcd Street
Prieš 191h Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Kichmond Gt.
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CH1CAG0S 
ŽINIOS

Chicagoj telefonai tapo 
įvesti prieš 50 metų

šiandie telefonų yra 800,000

Sudaužė automobilių

Vestuvėse užsinuodijo.
20 žmoniy

Bugpiučio 1 d. Bell kompani
ja apvaikščiojo 50 metų sukak
tuves nuo pirmųjų telefonų įs
teigimo Chicagoje. 1877 m. 
Chicagoj buvo 4 telefonai, o da
bar jų yra 800,000.

Nedėlioj važiuojant iš pikni
ko patiko nelaimė Jonų Matu- 
kaitį. Lenkdamas gatvekarį 
jis atsimušė į šalygatvį ir smar
kiai sudaužė savo Humpmobile.

Automobilius užlėkė 
ant autobuso; 4 žmo

nės sužeista
Rugpjūčio 1 d. prie 93 gat. ir 

Commercial avė. automobilius 
užlėkė ant autobuso, kuriuo va-144441 I\V (IJ1L C* 14 VVJk/l4OkJj JIULIUV V

Tačiau visi važiavę automobily-)žiavo kcletas desėtkų žmonių, 4
je liko sveiki.
' Atsargumas, matyti, visada 
yra reikalingas, ypatingai len
kiant gatvekarius. —Gk.

I k valgy darni py raga iči us
žmonių apsirgo

20 Lankėsi Ispanijos 
princesa Sudegė Consumers ang

lių sandėlis

tapo sužeisti. Policija sulaikė 
William Stockwell, kuris važia
vo automobiliu. Sakoma, kad 
dėl jo neatsargumo įvykusi ta 
nelaimė. /

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1540
Ros. Tel.

Beverly 2300

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITU SI I 
OPTOMETRISTAS

žaizdas, ligas rectal, 
j ligas vyrų ir moterų

Sekmadieny Anthony Manel
io namuose, 829 S. Wood St., 
buvo vestuvės jo sūnaus. Susi
rinko nemažas būrelis svečių. 
Valgė,' linksminosi. Bet neilgai. 
Pavalgę “keiko”, vestuvių da
lyviai sunkiai apsirgo. Mary 
Daly, kuri gyvena tų pačių na
mų antrame aukšte, išgirdo de
javimus. Ji nuėjo žemyn patirti 
kame dalykas ir pamatė būrį 
besikankinančių žmonių. Tuoj 
tapo pašaukta policija, kuri už
sinuodijusius nugabeno į Ash
land Boulevard ligoninę.

Vakar Dr. Amante Kongetti, 
ligoninės viršininkas, pareiškė, 
jog gal visi užsinuodiję pasveik
siu. Viso užsinuodijo 20 žmo
nių, 11 kurių randasi ligoninėje.

Kol kas dar nepatirta nuodų 
šaltinis. Vieni spėja, kad nuo
dingi buvę “keiko” dažai, o ki
ti mano, kad “keikus” buvo 
persenas ir jame atsiradę pto
maine nuodų. Miesto chemikas 
dabar analizuoja “keiką.”

Kitame atvėjyj užsinuodijo 
Lottic VValske ir Alice Jaro- 
szewski, 8630 Escanaba Avė., ir 
šeši vaikai. Visi jie 
kokių tai nuodingų ] 
rias vaikai radę jarde.

Apipiešė aptiekorių

Is-Užvakar Chicagą aplankė 
panijos karaliaus giminaitė 
princessa Mane de Bourbon. Su 
laikraščių reporteriais ji tu rėjų 
pasikalbėjimą apie meilę ir že- 
natvę. Princesa 
ji esanti tos 
ženatvė turinti 
y. divorsas yra

pasisakė, kad 
nuomonėj, jog 

būti amžina, t. 
blogas daiktas.

Mirė Wcstern Electric 
kompanijos mana- 

džeris
VVilliam J. Speer, VVestern 

Electric kompanijos vieno de
partamento manadžeris, mirė 
užvakar belošdamas golfą La 
Crange golfo lauke.

Speer buvo 58 metų amžiaus. 
VVestern Electric kompanijoj jis 
ištarnavo 34 metus.

Paskutinis pava- 
žinėjimas

Lake, Joe Bruka, (2029 W 
;f.t.) ėjo VVestern avė. 
prie jo privažiavo automobilius, 

užvalgę kuriame sėdėjo trys vyrai. Bra- 
pupų, ku-t|<a įsisėdo į automobilių. Prie

’ 404 VVestern avė. pasigirdo šu- 
, vis ir Braka tapo išmestas iš 
automobilio. Jis buvo jau nebe
gyvas su peršauta galva.

Plėšikams vadovavo jauna mo
teris

Bėgiu paskutiniųjų 18 mėne
sių aptiekorius Samuel Loseff 
(3767 Southport avė. aptiekos 
savininkas) tapo du kartu api
plėštas. Vasario 25 d. 1926 m. 
Fred Papke atėmė iš aptiekp- 
riaus $110 ir nušovė vieną pir
kėją.

Vakar Loseff vėl tapo plėši
kų auka. Prie namų (1427 N.' 
Iloyne avė.) jis tapo sustabdy
tas banditų: dviejų vyrų ir jau
nos moters. Plėšikai įsigavo į 
Loseffo automobilių, atėmė $18 
ir privertė vesti į aptieką. Ap- 
tiekoj jie ieškojo narkotų ir 
degtines, bet nedaug ką telai- 
mėjo. Iš aptiekos Loseff buvo 
priverstas vežti plėšikus į savo 
garažų jie surado aptiekoriaus 
tarbutę su $132.

Policmonai įvažiavo 
j gatvekarj

irPolicmonai Charles Hibsch 
Frank J. Ihvyer savo “fliveriu” 
norėjo sustabdyti automobilių, 
kuriuo važiavo keturi nužiūri
mi vyrukai. Prasidėjo šaudymo- 
si. Policmonai tiek susimaišė, 
jog nepastebėjo ateinančio 
Grand gatvekario ir savo karu 
smogė į jį. Hibsch tapo kiek 
sunkiau sužeistas, o D|wyer tik 
gerokai “supurtytas.”

Užvakar ugniagesiai keletą 
valandų kovojo su gaisru, kuris 
ištiko Consumers anglių sandė- 
lyj, 1769 Milvvatikee avė. Karš
tis buvo toks didelis, kad aplin
kinių namų stiklai susproginė
jo- * z •

Apskaitoma, kad gaisro 
stoliai siekia $25,000.

nuo-

Areštavo daktarą, 
6 moteris ir 4 vyrus

“Atspaudinkit tą kas para
šyta viršui mano pavardės 
ir pasakykit visiems T
nuo niežianČios ir suskirdusios odos, 
kad jie gali 
Esko. Kuomet 
niežiejimo, aš 
ką ointmentą
ne nuo tų kentėjimų”. Mathias Gart- 
nar, Curtiss, Wis. —• Jei jus kanki
na nemalonus odos niekiejimas, ban
dykit Severa’s Esko šiandien. Kaina 
50c slovikelis. Parduodamas pas ap- 
tiekorius, arba rašykit pus W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, lovva.

kenčiantiems 
f 

išsigydyti su Severa’s 
aš kentėjau nuo odos 
vartojau šį antiseptiš- 
ir jis paliuosavo ma-

Policija padarė ablavą ant 
Dr. George Niesvvender “sani- 
torijos”, 669 Irving Park blvd., 
kur suėmė 6 moteris ir keturis 
vyrus. Dr. Nieswender irgi tiį- 
po areštuotas ir apkaltintas uz 
laikymą “netvarkingų namų.”

> „. ii

AšTUONI UGNIAGESIAI GA
VO PAAUKŠTINIMĄ

Ugniagesių viršininkas Ar- 
thur' Seyferlich paskyrė 8 -ug
niagesius įvairių batalionų mar
šalais' ir viršininkais. Be to ug
niagesių departamente tapo pa
daryta nemažai ir kitų permai
nų. Pavyzdžiui, 23 kapitonai ir 
maršalai tapo perkelti į kitas 
vietas.

Stebuklai it" Dvasių Vai
dinimai Namuose

Garnua Magikas Jonas Čekanavi- 
?. čius, išleido stėbėti- 

, nas monų paslaptis, 
kurias galima pada- 

L ryti be ypatingo mok- 
slo, gabumo, ir be 

P prietaisų. Su tuom 
“ galima prikrėsti kur 

susirinkimuose, bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.

Visi paai š k i n i m a i 
“lietuvių kalboje”.

Kaina tik vienas do- 
leris, pareikalaudami 
prisiųskite “m o n e y 

orderį”, arba įdėkite dolerį į laiš
ką. Pareikalauti galima tik Lie
pos ir INigpiuČio mėn. Toliaus ne- 
siuntinėsiu. (Adresuokite):PROF. J. ČEKANOVICH 

5353 So. Turner Avė. 
Chicago, III.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specmliu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Coluinbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

kai vėl prispyrė Loseffą važiuo
ti su jais į aptieki), kur jie nuo 
dugniai viską iškrėtė. Po to jie 
surišo aptiekorių ir nusivežę 
prie Diversey parkway ir Kar
lo v avė. išmetė jį iš automobi- 
iiaus.

Porai valandų praėjus Loseff 
buvo praeivių pastebėtas ir pa- 
liuosuotas. Jo rankos 
buvo surištos, o burna 
ta su nosine.

Plėšikams visa laika 
vo moteris.

ir kojos
užkimš-

vadova-

Perskėlė kirviu galvą
Juozas Totoraitis tapo nugaben 

tas į pavieto ligoninę. Jo pa
dėtis kritinga.

Jonas Daugala (1819 Blair 
st.) ir Totoraitienė laikė krau
tuvėlę. Totoraitis (23 Seward 
st.) pradėjęs kaltinti Daugalą, 
kad jisai su jo žmona perdaug 
artimus ryšius palaikąs. Kilo 
susikirtimas. Daugala drožęs 
Totoraičiui kirviu į galvą, sun
kiai jį sužeisdamas.

Policijai Daugala pareiškė, 
jog Totoraitis buvęs labai iš
vydus, nors tam jokio'pagrindo 
nebuvę.

Totoraitis dabar randasi pa
vieto ligoninėj. Jo padėtis esan
ti kritinga.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Iš NewYorko tiesiai i Klaipėdą
TREČIA

Didėlė Chicagos Ekskursija
Į LIETUVĄ

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjd-September 1926
ne reikia mainyt laivo
visu kęliu Vandeniu y
ant to paties laivo 
iš uosto į uostą

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesy susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją % "i '
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “ESTONIA”
kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Seimo Brooklyne, laike kada tas laivas Stovėjo uoste.

malonėkit kreiptis į:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St., 
SAWICKAS

726 W. 18th St., Tel. 
V. M. STULPINAS

3311 So. Halsted St., Tel. Yards 6062 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St.,* Boulevard 0700 
' f JOHN J. ZOLP

4559 So. Paulina St., Tel. Yards 0145 
VINCENT MILASZEW1CZ

1725 W. 47th St., Tel. Yards 4389

Pilnom žiniom
PAUL BALTUTIS & CO.

901 VV. 33rd St., Phone Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTURING 
D1STR1GT BANK

1112 W. 35th /St., Boulevard 6310 
J. P. EVVALD & CO.

840 W. 33rd St., Tel. Yards 2790 
S. L. FABIONAS

809 W. 35th St., Tek Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd S t., Tel. Canal 1955

Roosevelt 8500

Canal 1603

BALTIC AMERICA LINE
120 N. LaSalle St. • Chicago, Illinois

Simpatiškas • 
Mandagu" . — 
Geresnis ir Pi- 

^^^MHgesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRaBŲ VEDftJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
“ 1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

uo 2 iki''4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 8464

JĖTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

DR. J. RIMDZUS 
Chiropractor

Žmonės serganti arba silpni buda- 
i, pasimatykit su manitn. Gydau 
io visų ligų. Patarimas visiems dy
ki.

2019 Hroadwav 
Indiana Harbor, Ind.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai »

I. J. ZOLP
Grabo r i tu, ir Pagrabą direktoriaa 
Automobilių patafhavįmaa viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SL, Chicago

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

J. F. R ADŽIUS
patar- 
ir pi- 

to-giau negu kiti, to
dėl, kad priklausai 
prie grabų išdirby 
«tė8.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje 

leidot u vėse

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

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be ftnr 
Peilio Ųu J Skausmo

Jei jus turite rupturą, tik pasižiū
rėkit į praeitį ir atsiminkit visus tru- 
belius ir išlaidas kokias reikėjo pa
nešti dėl jos. Pažiūrėkit } ateitj, jus 
pamatysit, kad jus turėsit dar dau
giau trubelių ir išlaidų. Kam kentė
ti visų savo gyvenimą su ruptura, 
kuomet išgydymas yra labai papra
stas ir lengvas su pagelba mano me
todo. Išsigydykit ten kur šimtai ki
tų jau yra išsigydę.

Skaitykit ką Mr. Peletz sako:
“Aš turėjau rupturą per dvyliką 

metų ir ji padarė man daug trube-” 
lio ir išlaidų, taipgi trukdė mane 
nuo darbo. Paskiau aš atsilankiau 
pas Dr. Flint ir gydžiaus pas jį. Tai 
buvo geriausia dalykas kokį aš pada
riau, nes aš likau visai 
dftas ir jaučiuosi labai 
išsigydžiau metai laiko 
linkiu kiekvienam kuris 
rą, atlankyti Dr. Flint. 
puikiai gydo”.

gerai išgy- 
gerai.
atgal. Aš

turi ruptu- 
Jis tikrai

Aš

Steve Peletz, 
1902 W. 49th Court

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy- 

sfas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko. \

DR., E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 _ 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

po

Tel. Lafayette 4223
Plumbihg, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kiiogeriausiai.

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

0h. 
Henry!
America's

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

tus geriausių išdirbysčių.

Qulbraaa«n Trade Mark.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunsvvick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

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

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budrikas 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.

g JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

JORDAN PEERLESS
Didžiuliais išpardavimas

ash vasarinė ........  $75
Igin vasarinė ........................... $75
uick vasarinė ..........................  $50
uick vasarinė ..........x......... . $250
ase vasarinė ....................... $200
tutz vasarinė ....................... $325

Overland vasarinė

naujų automobilių; taipgi senu
Cadillac vasarinė ...................
Hudson vasarinė ...................
Chevrolet vasarinė ...............
Chandler vasarinė .................
Moon vasarinė ........................
Cleveland vasarine ....Y..........

..................................  $150

$650
$650
$450
$175
$200
$150

be

Visi automobiliai parduodami ant lengvų išmokėjimų.
Neužmirškite pasiimti pinigų važiuodami, kad nereikėtų grįžti atgal 

automobiliaus.

DAUNORAS AUTO SALES
. 4032 Archer Avenue

Rusiškos ,ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, 1LL.
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Specialis pakvietimas visų
kataliky ir parapijony

Broliai ir seserys katalikai!
Jus jau žinote, kad ateinan- Į 

tį sekmadienį, rugpiučio 8-tą d.1 
įvyksta gaisus ir didelis* Nau- Į 
jienų piknikas, kuris pripildys * 
dideliu džiaugsmu ir ai timo mei-1 
le visų žmonių širdis, Tukstan- I 
čiai žmonių susirinkę į puikų 
černausko daržą, broliškoj mei
lėj. sutikime ir geriausiame upe 
praleis dieną ir užmirš savo 
vargus ir bėdas.

“Linksminkitės ir džiaugki- 
tės, o ir Tėvas manopir visi dan
gaus angelai džiaugsis su ju
mis“, sako Jėzus. Ir Naujienos 
skelbia linksmybę ir palinksmi
nimui savo skaitytojų, draugų 
ir rėmėjų rengia tą didelį ir pil
ną linksmybių pikniką.

“Mylėkit kits kitą, o Dievas 
mylės jus’, sako garsus prana
šas. 'Paip sako ir Naujienos, ir 
rengia šį puikų pikniką, kad pa
mylėjus savo skaitytojus, drau
gus ir dėmėjus, ir visų draugų 
draugus,

Atvykit broliai katalikai ir 
linksminkitės kartu su visais 
naujieniečiais šioj didelėje iš
kilmėje — Naujienų piknike!

tojus p-as C. Gaubia vasaros 
metu mokina tik rytais.

P-no Juozo Saurio pianistai t PAJIEŠKAU 
daugumoje išsivažinėjo į atosto-l 1 
gas. Gerb. mokytojas stropiai ron'ika' žii'inskiutėf 
rengia ploną rudenio sezonui. 
P-nai Pociaf drauge su p-ais 
Kazanauakais vakacijas pralei
do New Buffalo, pakrantėse 
Michigan ežero. Sako gražu
mu ši vieta primena Palangą, 
čionai įsigyvenę daugiausia če
kai. Jų Sokol turi nupirkę pui- 

’kų paežerį. Apie tą pirkinį jie 
taip pasakojo: dar nesenai mi
ręs savininkas, kuris iš val
džios yra veltui gavęs didelius 
žemės plotus ir ežero pakrantę. 
Įrodymui valdžiai, kad jis jaja 
naudojasi, turėdavo kartą į me
tus arkliu apjoti Vvisą žemės

!plotą. Dar ir dabar yra užsilikę 
šuntakiai, kame jo jodinėta. 
Utikui einant čionai bus 
kios vietos, kame žmonės 
sau puikų poilsį. —P.

ASMENĮ! J1EŠK0JIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PiūDAMI

pai
ras

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
arx kviečia.

Iš Beethoveno konser 
vatorijos

Jau gryžo iš Floridos daina
vimo mokytojas, buvęs Maskvos 
operos artistas p. Serge Borov- 
sky. Per vasarą konservatorijo
je duos dainavimo pamokas ir 
koncertams rengs dainininkus. 
Rudenį p-as Borowsky ir p-ia 
Ona Pocienė žada parengti eilę 
koncertų. Duetus sako dainuo
sią vien tik lietuvių kalba.

Musų smuikavimo mokytoja 
p-lė Lulu Raben užbaigiant 
Muzikos Kolegijoje mokslo me
tus, laimėjo pirmąjį laipsnį, 
“Bachelor of Music Degree.” 
Didžiuojamės turėdami moky
tojų tarpe tokią stambią jėgą. 
Atostogos metu p-lė Lulu Ra
ben išvažiuoja penkioms savai
tėms koncertuoti su Smith kom
panija. Rudeniop vėl gryšta mo
kinti savo skaitlingą smuikinin
kų k lesa.

P-ni Louis V. Saar, piano mo
kytoja, iškeliavo į St. Louis pas 
savo vyrą, kame ji® piano mo
kytojams skaito pamokas. Lau
kiame rudenį pagryžtant. Mu
sų jaunas ir uolus piano moky-

BOHEMIANfi APYNIŲ
■ SKONIS

>4 

LSt 

I H 

PURilAN
Malt

< TURTINGIAU-
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies 

Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

f savo draugo Aleko 
I Telečkos. Paeina iŠ Vilniaus gubęv- 
i nijos. Jo moteris yia iš Suvalkų, Ve- 

. Pirmiaus gyveno 
Chicagoje. Prašau jo arba kas apie 
jį žino man pranešti, busiu dėkingas. 

JUOZAS TALMOKAS
1712 So. Rubje St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozo Kila. gyveno 
pirmiau Pittsburghe. Turiu svarbų 
įeikalą. Meldžiu priduoti man adre
są jo paties ar kitų jj pažystančių.

FRANCIŠKUS STULGIS , 
5252 So. Ashland Avė.

ęhieago, III.

tlETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

SPAUSTUVft
710 W. 33rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

GROSERNĖ. užk ndžiai, delik 
tes<;n, ice cream, cigaretui, cigar 
pardavimui 1536 W. II St. Gan 
5998.

NAMAI-ZEMĖ
Pardavimui Namai

darnus i -i a ai
Reikale' PARDAVIMUI gasodno stotis, p 
eipkltės n,NU uždirbimo vieta, 10 metų b

sas, 3800 S, Ashland Avė. L
4158.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU savo sesutės Elenos 

Jankauskaitės, po vyru Raškauskic- 
nės. Ji pati ar kas kitas, praneškit, 
busiu dėkinga. Aš esu Francijoj la
bai blogoj padėty. ONA JANKAUS
KAITE, Cantine Russe, Usine <le 
Langlee, Chalette Loiret par Montar- 
gis, France.

JIEŠKAU savo brolio Felikso 
Skačkausko, kuris gyvena Ameriko
je. Iš Lietuvos paeina iš Šiaulių mie
sto. POVILAS SKAČKAUSKAS, 
Šiaulių miestas, Tilžės gatvė, Np. 53.

PAJIEŠKAU savo draugų: Vinco 
Kuderkos, iš kaimo Zaltinių, šakių 
apskr. ir Jono Kalvaičio iš kaimo 
Jundilių, Sintautų valšč. ir parapi
jos. 'Meldžiu atsiliepti ar kas žinote 
jų adresą meldžiu praneškit man. 
VINCENT MAČIULIS, Box G. Conn. 
Reformatory, Cheshire, Conn.

JIESKO PARTNERIŲ

IEŠKAU darbo už karpenterj, 
plasteruoju, malinvoju ir cemen
tuoju. 'Paisau porėlus. Darau vis
ką kas reikia prie namų pigini 
gerai atleku darbą.

Wm. Mitrewitz,
1921 W. Aiistln Avė.

Seeley 1074

PARDAVIMUI grojiklis pianas 
tiktai biskj vartotas, vėliausios ma 
dos išmarginimo, kaina $115, jskai 
tant volelius ir benčių, $50 cash i 
po $10 j mėnesj atsakantiems žmo 
nėms,

VAITONAITIS
6512 So. Halsted St.. Ist fl.

ir BUčERNft IR GROSERNĖ 
PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU darbo už janitorių 
arba už pagelbininką. A. J. D., 4630 
So. Whipple St.

Sykiu su namu, prie bizniavus gat 
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau 
ji fikčeriaij nebrangi kaina.

6034 So. CrawfoTd Avė. 
Hemlock 1388

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKIA naktinio virėjo arba virė

jos. 10822 So. Michigan Avė.
1 ■ " i

REIKIA DARBININKU

ROOMING Tlouse, 16 kam 
barių, South Side, netoli ežero 
transferuojamas lysas, nauja 

| dekoruota, kambariai pilni, ren 
da $200, Gera • proga. Phoni 
Hemlock 5889, 2356 W. 63 St.

MOTERŲ
REIKIA moterų, malonus darbas 

prie real estate pardavinėjimo. 
SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St.

REIKIA pinigų, parduosiu savi 
Krell Auto Grand Grojiklj Pianą u: 
$95. Joseph Demboski, 2332 W. Mad 
ison St., Ist fl.

__ n,w:-2a.'.t
Pa ■ da« iinas Pra <id?s 

sekamą nedėklienj
. Liepos' 18, 9 vai. ryto

54 mūriniai namai 54
Pardavimui gatavi gyvenimui

Atsilankyklt anksti gausit dldelj 
pasirinkimą

$250 cash. $50 i mėnesį
. Nusipirksite bile vieną iš jų

Už biskį {mokėjimo, mes palaiky
sime jums namą kokj jus išsirinksi- 
tė. Atsilankykit anksti ir atsivesk:t 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatyste didžiausj šių metų 
bargeną.
-5 kambarių, tile vana, furnas šil

domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

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

SAWIAK & CO. 
Statytojai

7181 W. Grand Avė.'*5-- ---------------
PARDAVIMUI. Už .$250 nupirksi- 

te apartmentinj namą ir lotą, South 
Side. Gera proga de) pelno.

NAUJIENOS 
Box 832

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, jmokėti tik $2,500, 
kitus kaip vendų. 5422 South 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, visi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90x125; įmokėti tikta 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kastner Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento Avė.

4 PAGYVENAMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankumai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalow, įtaisytas paga 
vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambariu 

bungalovv, įtaisytas pagal vė
liausios mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti ..$2500, . 6955 Sq. ..Wash- 
tenaw Avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$1500, kitus kaip rendą.

3442 So. Wallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI bučernė, la
bai geroj vietoj, parduosim pi
giai ar mainysim ant mažo na
mo ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. * 

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

PARDUOSIU arba mainysiu puikų 
biznio kampą, prie naujo bulvaro, 
South Side. Tikras bargenas.

NAUJIENOS, Box 831

TIKRAS bargenas, 70x125 kam
pas, netoli geležinkelio, mokyklų, 
gatvekarių, $1300, 40x125 Marųuette 
Park distrikte. Veikit greit.
JOHN P. SARSF1ELI) & CO.

6350 So. Kedzie Avehue 
Hemlock 6176

SALDAINIŲ, ice creamo, ei 
garų, cigaretų, mokyklos reik 
menų, notions ir žurnalų, čii 
sustoja gatvekariai. Del infor 
macijų Juniper 0179 arba Key 
stone 6481.

REIKALINGAS partneris j win- 
dow shade gerai įrengtą biznį, gerai 
apmokantis biznis, turi turėti kiek 
pinigų ir mokėti skaityti ir rašyti.

Reikalingas Real Estate salesme- 
nas, visą laiką dirbti arba retkar
čiais. Matykit M. \V. Martin, 2412 
W. 47th St., Tel. Lafayette 8743.

REIKIA moteries prie abelno na
mų darbo. Turi mokėti angliškai. 
Klauskit M R. JOHN, 1929 So. Hal
sted Street.PRAKIEK

b

cen-

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI flOO.df?

AtsukyciMh: $100.0(1 cn* 
$6.00 j metus per vhą 

likusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą
ų ir kiekvienas centas atlieka 
*un tikrą darbą. Praleisdami cen- 
»l paskui centą, dolerį paskui do- 
hrio, mes greitai praleidžiame 
šjmlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

' tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų, Spulka, uždirba po 
16.00 gryno pelno ant kiekvieno 
<100.00 — pamislyk kiek jūsų 

t Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 So. Halated St

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

jlisų

| ('hicagOR Lietuvių Draugija S. P. 
I yra didžiausia lietuvių savišelpos 
{ draugija Čhicagos mieste. Į šią 

draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
Šclpos: $6. $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugijų 
yra liuosas išvažiuoti iš Čhicagos ji 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali palupti 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 
i Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
Čia galėsite išpildvti aplikaciją įsto
jimui j ( hieagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 
draugiją tęsis 
12 d. š. 
lietuviams 
gruodžio 
draugijos

tiktai iki gruodžio 
m. Pertat veria Čhicagos 

pasirūpinti, kad 
6 dienai liktumėt 

nariais.

iki 
šios

pranešam, kad p. Ig< 
“Naujienų” agentas

Vir-
Chi-

šiuomi 
helio, yra 
cagoje ir artimose Čhicagos apielin- 
kėse — per jį drąsiai galite užsisa
kyti “Naujienas”, duoti skelbimų į 
“Naujienas” arba užsibaigusią “Nau
jienų” prenumeratą panaujinti.

“NAUJIENOS” '

Roseland. — RugpiuČio 3 d„ 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose 
10900 So. Michigan Avė. jvyks Lie
tuvių Improvemėnt ir Benefit Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas. Bus svar
stoma 
narių, 
laiku.

mirusio nario pomirtinė nuo 
Visi atsilankykite paskirtu

— J. Tamašauskas, Sek r.

Vaidylų brolijos valdyba ir pikni
ko komitetas renkasi šiandien pas 
Rypkevičių.

S'. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks rugpiutis 4 dieną, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 valandą vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, nes 
daug yra svarbių reikalų aptarimui. 
Atsiveskite ir savo draugus prirašy
ti prie S. L. A. 36 kp.

— A. Mnrcijonaite, Sekr.

Bridgeport. '— Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susirin
kimas jvyks antradienį, rugpiučio 3 
d., 1926 m., 7:30 vai. vak., Lietuviu 
Auditorijos salėj, 3133 So. Halsted 
St; Visi nariai esate kviečiami pri
būti.

— A. Bugailiškis, Nut. Rašt.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas jvyks Rugpiučio 4 dieną, 
1926 m. j Mark Whito Sąuare Sve
tainėje (Library Room) 29th ir Hal
sted gatvių. Visi Jaunuoliai-ės ir jų 
tėvai atsilankykite. Mitingas prasi
dės 8:30 vai. vak.

— Al Schultz, Rašt.

ISRENDAVOJIMUl
RENDON flatas 3 kambarių.
Brighton Parkuose.

2617 W. 40th Place

JIESKO KAMBARIŲ
-VJ- -U- _ — J-LTU-U-L -U—L<—v—■

REIKALINGAS ruimas vienam 
vyrui, Bridgeporto apielinkėj, 
geistina, kad šeimininkė reika
lui esant pagamintų valgį. Pra- 
neškit į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. G.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVO.TA kambarys vie

nam arba dviem vaikinam ar mergi
nom. Maudynė, telefonas. 4517 So. 
Rockwell St.; II augštas, Telefonas 
Lafayette 0541.

įvairus skelbimai
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malovą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t^» greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2201 
Michiga. . Cal. 1143.

Tel. Prospeet 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parduodama u? prieinamas 
kainas.
............................................■» - " ........................... . 1 ■ i <

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų seniūno. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Boofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lawnqale 0114.
/ 1 i.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

.............. ................................................ ■—■— ’ ... „ z

KRAUTUVIŲ FJKčEIįĮAl
* Groserniij, Bu- 
Černių, Delikate- 

liįaP'y ssen, Restauran- 
tą. Kendžių, Be- 
komių. Musų 

Bf^^^specialūmas Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sosthcims, 1912 So State St.

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

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

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

REIKALINGA virėja, patyrusi ir 
patyrusios veiterkos. Nepatyrę tegul 
neatsišaukia. 1400 Jėfferson St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI i pigiai bučer 
nė ir grosernė. Gera vieta, se 
nai išdirbtas biznis. Priežastii 
p’ardavimo — liga. Greitai atsi 
šaukit.

5256 S. Princeton Avė.

VYRŲ
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 

tinsime jumis kaip ir kitus 
darbininkus. Gera mokestis.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie St. Room

PARSIDUODA grosernė ir švie 
žios mėsos ištaiga. Gera vieta. Par 
davimo priežastis patirsit ant vie 
los» 4511 S. Hermitage Avė.

išmo
nių sų

416

VADOVAUTAM 
VADOVAUTAM

VADOVAUTAM ,
Mes turime daugiau lietuvių 

prospektų negu galime juos ap
dirbti ir mes turime turėti ke- 
etą lietuvių salesmenų dėl mu
sų prospektų. Shekleton Bros. 
:.6O N. La Šalie St., Room 416.

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

Jūsų liuosą laiką
Mes nupirksime ir užmokėsime 
už jį gerai. Malonus darbas, tik 
2 valandas į vakarą ir nedčlioj. 

SHEKLETON BROS;
160 N. La Šalie St.

REIKALINGAS barberys, darbas 
pastovus. Turi mokėti gerai darbą.

3232 So. Halsted Street

AUTOMOBILIAI
Studebaker automobi- 

/^^HHliai yra vieni iš tvirčiausią 
kainos prieinamos, nes 

■RSUry kompanija pati viską ga- 
miąa. Tokiu budu Stude

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

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

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

VARTOTI KARAI
Pirkite sau karą nuo atsakančio 

vertelgos, štai keletas gerų karų že
miau pažymėtų. Vėliausias, 1925, 
Nash Brougham, adv. modelis, kaip 
naujas. — 1926 modelio, 58 Chrys- 

1 ler, 4 durių sedan, 1922, 7 pasažie- 
rių Marmon touring, pertaisytas, 
nauji tajerai ir maleva, 1925. Ajax 
4 durių sodan, gerame stovyje, mu- 
leva kaip nauja, 1924. Chevrolet so
dan, nauja maleva, geri tajerai. 1923 
Hudson Coach, puikus bargenas, 50 
dar daugiau karų dėl išsirinkimo. .

i NOKTH-WHST NASH CO: 
4037 Milwaukee Avenue 

Pensacola 2646 Kildare 1130
. —— . . I —

RAKANDAI
PARSIDUODA mažai vartoti fur- 

. ničiui, pigiai. 651 W. I4th PI., 1-mas 
I augštas iš užpakalio.

PARDUOSIU bučernę, nes turiu 2 
krautuves, jos pertoli viena nuo ki 
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo 
Tel. Rogers Park 0M>0, po 7 vakan 
šaukit Kildare 0683. •

PARDAVIMUI Tailor Cleaninj 
Storas. Nepraleiskit šitą progą, nei 
yra tikras bargenas. Darbo yri 
daug, jeigu mylit dirbti. Dideli* 
Storas ir 4 kambariai gyvenimui.

4544 S. Cnlifornia Avė.
Phone Lafayette 8857

PARSIDUODA restauracija arba 
mainysiu ant mašinos arba kitko 
1739 So. Halsted St., Box 833.

PARDUOSIU pusę grosernės ii 
bučernės biznio arba visą, prieina 
ma kaina. Vienam sunku apsidirbti.

3349 Wallace Street

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 So. Union Avenue

P ATIDAVIMUI grosernė ii 
bučernė su visais gerais įtaisy
mais geroj vietoj, arti lietuviš
kos bažnyčios. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite:

4434 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA maža grosernė, 
saldainių, cigarų, ice creamo ir ki
tų smulkmenų krautuvė. Turiu du 
bizniu, noriu vieną parduoti.

Kreipkitės:
717 W. 21st Place 

Tel. Canal 0419

PA41DAVIMUI grosernė — biznio 
vieta. Pigiai parduosim, nes esam 
seni žmonės. Nesuprantam biznio.

4617 So. Paulina Street

PARSIDUODA groserio ir saldai
nių krautuvė, apygarda apgyventa 
lietuvių ir kitokių tautų. 'Prieinama 
kaina, ilgas lysas, rendą nebrangi, 
kambariai tinkami pagyvenimui. Par
davimo priežastis, turi du bizniu.

3354 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 4372

PARDAVIMUI. Kam nors didelė 
proga. Gražus, naujos mados 20 ak
rų sodnas (obelių), Benzie County, 
Michigan, 3 mylios nuo Thompson- 
ville, vidury vaisių kolonijos, yra 500 
gerų medžių, 18 metų sutaupymas 
ant Stark Nursery, gniži vieta gy
venimui per visą metą. Turiu par
duoti greit. Neatmesiu gero pasiūly
mo.

R. R. SHUMAN 
1621. Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Maišytų tautų apgyventa vieta. 
Biznis cash. 5752 So. Racine Avė.

$500 cash, naujas modemiškas na
mas, karštu vandeniu Šildomas, 5 
kambarių mūrinis bungalovv, resto- 
rantų distrikte, $8150, $55 j mėnesj 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau
tuvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa
cola 4488.

PARDAVIMUI mažas Storas gro- 
serio ir kendžių. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. 3602 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA kriaučiškas stalas, 
16 pėdų ilgumo ir 3 platumo. 2412 
W. 71 st St., Prospeet 8649.

NAMAI-2EME

TIKRAS BARGENAS

Pardavimui 1% augšto, tile ir 
stucco bungalow, kampinis lotas, 
30x163 pėdų. Furnas šildomas, gra
žioje vietoje, $7600, išmokėjimais, 
$1600 jmokėti, $55.88 j mėnesį.

Vincennes 8215

NAUJI BUNGALOW 
$500 įmokėti '

Kitus kaip rendą, pilnai mo
derniški, netoli I. C. ir gatveka- 
rių, netoli nuo šapų dėl darbo.

9201 Blackstone
Chesterfield 0155 '

4631 Sawyer Avė., 5 kambarių na
mas, $1500 cash. šaukit JACOBSON, 
.afayette 8706.

MODERNIŠKAS Morgan Park na
mas, 7 kambarių, $11,000, lotas 
>0x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
So. Irving Avė., Beverly 0858.

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

PARDAVIMUI REZIDENCIJA
Moderniška kampinė mūrinė rezi

dencija ir garažas, karštu vandeniu 
šildoma, 2 blokai nuo Rockwell Sto
jęs, Ravenswood elevatorius, 9 di

deli kambariai, 2 vanos, atiduosiu už 
825,000, 2600 Windsor Avė. Savinin
kas: Central 2228.

UKftS, ŽEMĖ, FARMOS
Jei nori pirkti ūkę, tai pirk nuo 

pačių savininkų, gausi daug pigiau. 
Tik atvažiuok ir pasirink. Daugiau 
žinių už 2c k rasos ženklelį. 40 ak
rų geros žemės, 20 akrų girios, 20 
akrų dirbamos,/ 2 mylios j miestą, 
$800. 40 akrų, su gyvuliais, javais, 
$2,300, 288 akrai, su gyvuliais, ja
vais, $6600, 80 akrų, su viskuo $3800.

R. S. Land Broker
P. b. Box 107 

Pentwater, Mjch.
------------------—1---------------------------

PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
6 kambarius kiekvienas, pirmas aug
štas, furnas šildomas, platus lotas, 
1 bloJcas nuo gatvekarių ir elevato- 
rio, $15,600, cash $5,000. 1514 N.
Spaulding Avė., Tel. Albany 2940.

MAINYSIU savo lotą j 1 arba 2 
morgičius.

NAUJIENOS
Box 828

COTTAGE TIK $3800
— CASH $500

6 dideli kanibalai ir vana. Na
mas naujai malevotas ir dekoruotas, 
lengvais išmol^ejirhais. 47th St. ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

MORTGECIAI-PASKOLOS
_ _ _ - _ J-J-

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

4

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
i, ——L m......... z

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3’/4 nuo
šimčių.

INDUSTBIAL IX)AN SERVICE
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitage

P?NlGArPASlEAr
Del 1 ir 2 mo'rgičių, 

greit, nebrangiai

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

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barbervstės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sigaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

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

$ College
2407 W. Madiaon Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILŽ, Manager

I
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