
— -- ---------------------------- - —------- —--------- ----- -------- ---

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkw*

PUBIJSHED BY ‘D* LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halst^J Street, Chicago. Illinois 

Tclephonjc Rooscvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Enterad aa aanon t CIam Mattar March 1, 1*14, at tha Port Ctfflca of Chlcifo, HL 
audei: th« Art et Mareh B, 187*.

The First and Greateęt Ltthucnian Daily i n America

NAUJIENOS
THt Lithuanian Daily Nm

PUBI.ISHF.D BY <Th» LITHUANIAN NEWS P U B LIS H 1 N G C O.. INC.
1739 South HaLteJ Street, Chicago, 111 inois 

Telephone Rooscvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

V OL. XIII Kaina 3c Chicago, 11L Trečiadienis, Liepos-July 21 d., 1926 437 No. 170

Popiežiaus darbinin
kai sustreikavo

Lenkų seimas nedavė 
prezidentui veto teisės

Meksikos valdžia žada griežtai 
vykinti tikybų įstatymus

Popiežiaus darbininkai 
paskelbė streiką

šventasis tėvas” susirūpinęs, 
kad prie daržininku streiko 
neprisidėtu kiti jo darbininkai

ROMA, Ittalija, liepos 20. — 
Vatikano darbininkai, dirban
tieji puikiuose popiežiaus so
duose, paskelbė streiką.

Streikai ir lokautai Italijoj, 
einant fašistų valdžios dekre
tais, yra užginti. Vatikanas 
betgi, naudojąsis ekstrateritori- 
alumo privilegijomis, tu įstaty
mų neliečiamas. Tatai popie
žiaus darbininkai, kurie gauna, 
skaitant Amerikos pinigais, 
mažiau kaip 50 centų dienai al
gos, skųsdamies, kad dėl dide
lės brangenybės jie su tokia al-
ga nebegalį pragyventi, paskel-j 
be streiką. _ |

‘‘šventasis tėvas” bijo, kad | 
s t reik an neprisidėti! ir kitokių1 
rūšių Vatikano darbininkai, ir 
dėl to kardinolų komisija tuo
jau subruzdo tyrinėti padėtį ir 
svarstyti, bene reiktų iš tikro 
padidinti algas visiems Vatika
no darbininkams.

Graikija žada imli nagan 
savo spekuliantus

ATĖNAI, Graikija, liepos 20.
Premjeras Eutaxias šiandie 

savo programinėj kalboj parei
škė, kad naujoji Graikijos val
džia žadanti aštiiai imti nagan 
asmenis, užsiimančius valiutos 
spekuliavimu.

Premjeras taipjau pasakė, 
kad prezidentas Pangalos žadąs 
grąžinti spaudos laisvę.

Al TOMOBILIŲ KOLIZIJA

SOI I II BENO, Ind., liepos 
19. I)i\ie vieškely .vakar 
dviem aulomobiliam susidūrus 
buvo užmuštas Oscar Kinsley, 
00 m., iš South Bendo.

AR NORI KJ PARDUOTI.
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas iumi nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Pilsudskio valdžia galu. 
gale prabilo

Premjeras Bartel padarė val
džios pranešimą; seimas ne
davė prezidentui veto teisės

VARŠUVA. Lenkija, liepos 
20. - Pilsudskio valdžia paga
liau, po dviejų mėnesių tylėji
mo, prabilo. Triukšmingame 
seimo posėdy premjeras Bartel 
vakar padarė ilgą pranešimą 
apie tai, ką valdžia yra pada
rius per pastaruosius du mėne
siu ir kokia jos bus politika 
ateity arba, teisingiau, ko karo 
ministeris [Pilsudskis nedarys.

Baisiais juokais ir pašiepi
mais buvo pasitiktas premjero 
pareiškimas, kad, girdi, “aiš
ku. jogei Lenkijos užsienio po
litiką veda valdžia, o ne karo 
ministeris.”

Pilsudskiui priešinguose poli
tiniuose rateliuose betgi mano
ma, kad “karo ministeris” vis 
tik tebėra diktatorius ir kad 
Pilsudskis pats padiktavo prem
jero pareiškimą tuo tikslu, kad 
nuraminus Izmkijos kaimynus.

Bailei pasakė, kad atmainos 
ir reorganizavimas Lenkijos ar
mijoj dabar daroma tik dėl 
krašto ekonomijos, o ne dėl bet 
kurių agresingų sumanymų. 
Lenkijos užsienio politika esanti 
taikingiausia, ką parodą veda
mos dabar energingos pertrak- 
tacijos su Vokietija dėl padary
mo sutarties.

Nežiūrint optimistingo prem
jero Bailelio pranešimo, seimas 
atsisakė suteikti respublikos 
prezidentui teisę vetuoti bet 
kurį seimo priimtą ’ įstatymą. 
Socialistai, kurie pervarto pra
džioj rėmė Pilsudskį, dabar at
suko jam nugarą, ir valdžios 
sumanymas buvo seime dide- 
liausia balsų dauguma atmes
tas.

Smerkia Anglijos-Franci- 
jos skolų sutarti

LONDONAS, liepės 20. — 
Britų parlamente liberalai ir 
darbiečių aštiiai kritikavo fi
nansų ministerio Churchillio 
andais padarytą su Franci jos fi
nansų ministeriu Caillaux su
tartį dėl Francijos skolų mokė
jimo Anglijai.

* Philip Snowden, buvęs finan
sų ministeris .darbiečių kabine
te, pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos sulygusios daug ge
riau su Franci ja ir Italija dėl 
pastarųjų skolų mokėjimo, ne 
kad tatai padalius Anglija.

KARSTA CHICAGOJ? NEB- 
RASKOJ 105 LAIPSNIAI

OMAHA, Nebr., liepos 19. — 
Nebraskoj siaučia didelės kait
ros. Kai kuriose vietose karštis 
vakar seikė 105° F. Oro pra
našas sako nenumatąs, kad oras 
kiek atvėstų anksčiau kaip apie 
trečiadienį.

Meksika griežtai vykdy
sianti tikybą įstatymus

Prezidentas Calles įspėja, kad 
laužantieji įstatymus kunigai 
busią aštriai baudžiami

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 20. — Meksikos prezidentas 
Calles nusitaręs žiūrėti, kad 
naujieji tikybų įstatymai, kurie 
įeis galinu liepos 31 dieną, butų 
giježtai vykdomi. Pasak laik-Į 
raščio Excelsior, prezidentas ' 
pareiškęs:

“Respublikos vyriausybė yra 
nusitarus tvirtai vykdyti tiky
bų įstatymus, dagi jei ji butų 
priversta pavartoti kraštutinių 
priemonių. Ji nebos, kokią ak
ciją bandys išvystyti kunigai. 
Jei jie peržengs įstatymų ribas, 
jie bus aštriai baudžiami. Nė 
jokios užsienio ar vidaus įtakos, 
nė paties popiežiaus urzgėjimai 
valdžios nusistatymo nepakeis.”

Susekę bolševiką sąmok
slą Britą Indijoj

Vyriausybė suėmus daug dur
tuvų, ginklu ir amunicijos, 
siųstų revoliucijai kelti

LONDONAS, liepos 20. —
Britų valdžios žiniomis, Rusijos 
bolševikų emisarai darą pastan
gų sukelti revoliucinį judėjimą 
Indijoj. Indijos vyiiausybė, 
sako, suėmus nemaža durtuvų, 
siųstų iš Vokietijos po priedan
ga medžio plaunamų įrankių, o 
taipjau krovinius ginklų ir a- 
municijos, siųstus iš kontinen
tinės Europos po priedanga 
ūkio mašinų.

Bengalijos revoliucininkai, 
Maskvos agentų kurstomi, vedę 
stiprią agitaciją ir kurstę stu
dentus stoti plieky revoliucinio 
sukilimo tikslu įsteigti Jungti
nes Indijos Valstybes.

Mažoji antanta tars dėl 
bulgarą puolimo

Bl (J IAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 20. Netrukus bus su
šaukta nepaprasta Mažosios an
tantes— Rumanijos, Jugoslavi
jos ir čechoslavijos — konfe
rencija, kuri turės nutarti, ko
kių žingsnių daryti dėl pasta
rųjų Bulgarijos komitadžų 
(partizanų) ir nereguliariuos 
kariuomenės įsiveržimų į Ru
muniją ir Jugoslaviją.

Graikija taipjau bus pakvies
ta atsiųsti į konferenciją savo 
atstovus.

Tarptautinių teisių 
draugijos konfe

rencija
NEW YORKAS, liepos 20.— 

Tarptautinių teisių asociacijos 
susirinkimas bus laikomas 
Viennoj, Austrijoj, rugpiučio 
5—12. Konferencija turės ap
svarstyti tautų teisių proble
mas, kurių daugelis iškilo karo 
metais ir iki šiol pasiliko neiš
spręstos.

Perku n i jų audrose 
daug kiniečių 

užmušta
HONKONGAS, Kinai, liepos 

20. — Vakar Čia ir apielinkėj 
siautė baisi perkūnijų audra, 
kartu su smarkiausiu lietum, 
užtvindžiusiu žemesnes vietas ir 
gatves taip, kad susisiekimaš 
buvo sutrukdytas. Perkūnijos 
daug kiniečių užmušta.

[Pacific and Atlantic Photo]
Alice R:\ve ir Leonora Van Cuckles (iš Picatinny, N. J.), ku-

rios tapo sužeistos laike Dover (N. J.) amunicijos depo eksplozijos. J KALKĖTA, Britų Indija, lie- nėmis monetomis.

GAVO, KO NORĖJO

Amerikos turistai Paryžiuj ty
čiojos iš franko pigumo, ir 
gavo pliekti

PARYŽIUS; liepos 20. —Pra
eitą naktį keletas turistų ame
rikiečių, lėkdami automobiliu, 
ties Place de Tertre įlėkė į besi
linksminančių paryžiečių minią 
ir, kone ant sprandų žmonėms 
lipdami, garsiai triubydami, 
vertė besilinksminančius kuo- 
greičiau šalintis į visas puses.

žmonės tuo labai pasipiktino 
ir ėmė protestuoti.

Amerikiečiai, kurie, turėdami 
ke.šenėj dolerių, mano, kad 
jiems visur viskas galima, ėmė 
kandžioti franeuzus ir tyčiotis 
iš j u “susmukusio juokingo 
franko.”

Paryžiečiai tuo buvo gyvai į- 
gilti. Būrys jų šoko prie auto
mobilio ir ėmė jankius talžyti. 
Jie buvo gerokai apdaužyti ligi 
policija suskubo juos išgelbėti.

Isnanijos diktatorius 
busiąs Amerikoj

LOS ANGELES, Cal., liepos 
20. — Henry Dockweiler, buvęs 
Amerikos ambasados Madride 
sekretorius, sako, kad Ispanijos 
dikatorius Priino de Rivera 
planuojąs atkeliauti Amerikon 
atlankyti Sescpiicentennial pa
rodą Philadelphijoj.

Francuzų franko kritimas
PARYŽIUS, liepos 20.’ — 

Frankas vis žemiau krinta, 
šiandie, biržai atsidarius iš ry
to, doleriui mokėta 47.28 f r., o 
po pietų jau 49.3 f r.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus su perkūni
jomis; vėsiau; žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi* 
nimum 72°, maksimum 95° F.

šiandie saulė, taka 5:31, lei
džiasi 8:21 valandą.

Rusijos su Japonija per- 
traktacijos nutrauktos

Sibiro koncesijose Japonija at
sisakė samdyti rusus ir tai
kytis sovietų Įstatymams

RYGA, Latvija, liepos 20. — 
Sovietų Rusijos komisarų tary
ba paskelbė, kad ėjusios per 
kelis mėnesius pert rak taci jos su 
Japonija dėl Sibiro miško, žve
jybos ir kasyklų koncesijų, ta
pusios nutrauktas.

Maskvos laikraštis Ekonomi- 
českaja žizn praneša, kad jau 
buvus beveik padaryta sutartis, 
kmia Japonijai buvo duota mil
žiniškų koncesijų Amino ir ki
tose Sibiro srityse, bet pačioj 
pabaigoj Japonija atmetus są
lygą, kad darbams butų samdo
mi tik sibiriečiai ir kad butų 
laikomasi sovietų darbo įstaty
mų. Japoniečiai norėję impor
tuoti savus darbininkus, kurie 
dirbtų einant Japonijos įstaty
mais.

Šv. Petro bazilika 
Romoj apvogė

ROMA, Italija, liepos 20.
Vatikano vyriausybė vakar pra
nešė, kad tapus apvogta šv. 
Petro bazilika. Iš bazilikos ad
ministracijos ofiso išnešta 30 
tūkstančių lirų pinigų. Policija 
mano, kad vagystę papildė ku
ris nors bazilikos tarnautojų.

DU VAIKAI PRIGĖRĖ
DANVILLE, III., liepos 20.— 

Big Veiipilion upės dubury, 
dvylikos pėdų gilumo, šiandie 
pagaliau rado dviejų mažų bro
liukų kūnus, Louiso ir Johno 
Ondersho, kurie vakar, mamos 
pasiprašę, buvo išėję pasimau
dyti, ir daugiau nebegrįžo. Nė 
vienas jų nemokėjo plaukti. 
Juos rado stipriai vienas antra 
apsikabinusius.

Chicagos daktarai Budapešte

| BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie
pos 20. — Vakar į Budapeštą 
atvyko grupė Amerikos Medici
nos Draugijos narių, tarp jų 

!Dr. Ilobait ir Dr. Dolan, chica^ 
'giečiai, pasižiūrėti vietos klini
ką.

Girti policininkai ėmė 
šaudyti žmones

Pamišę nuo degtinės, keturis 
žmones pašovė. aštuonis 
skaudžiai sumušė

MUSKOGEE, Okla, liepos 20.
Nuo girtybės gavę proto pa

mišimą, du policininkai, Paul 
Davis ir Ves Cormack, praeitą 
naktį, įsiverždami j viešbučius, 
ėmė viską daužyti ii' iš revolve
rių šaudyti žmones. Keturi as
mens buvo pavojingai pašauti, 
o aštuoni kiti skaudžiai sumuš
ti. Tik prisišaukus keletą ki
tų policininkų pamišėliai buvo 
pagaliau sumiti. Vienas jų, Da
vis, kuls atsišaudydamas sten
gėsi nepasiduoti, buvo pats ki

ltų policininkų pavojingai pa- 
' šautas.
| Tardymai parodė, kad iš va
karo abudu policininku darė į- 
vairiose vietose kratas, ieško
dami užgintų svaigalų, ir be- 
kratydarni patys iki pamišimo 
nusilakė. Jų f livery rasta kele
tas tuščių ir nemaža pilnų bu
telių degtinės.

Tikybinės indusų ir mu
sulmonų kautynės

pos 20. Paikaparoj vakar į-,
vyko tikybinės kautynės tarp1 
indusų ir musulmonų. Riaušėms' 
suvaldyti policija šovė į besi-: 
niaujančių minias. Septyni jų 
buvo užmušti, o keliolika su
žeisti.

BALONISTAS l ŽSLMl JŠĖ •

) PORTLAND, Ore., liepos 20.
— Bandęs iš balono, 1.200 pė- i 
dų aukštumoj, nusileisti su pa-: 
rašiutu žemėn, užsimušė balo-' 
nu akrobatas Ehvood Stout, 57j 
metų. Pasižiūrėt kaip jis išskris, 
ir kaip parašiutu leisis žemyn,

(buvo susirinkę daugiau kaip 
j dešimt taikstančių publikos. 1

GAISRAS PADARĖ 100,000 
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

—
ROONVILLE, Ind., liepos 20. į

— Kilęs vakar po pietų gaisras’ 
nedideliame Tennysono miestely
dešimt myliu nuo čia. nušlavė' *
du bloku triobesių. Del stipraus t 
vėjo ugnis sunku buvo sukon- ‘ 
troliuoti. Iš viso dvidešimt na- ( 
mų sudegė. Padaryti nuostoliai I 
siekia daugiau kaip 100,000 do
lerių.

NUPIGINTAS PINIGŲ
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 į 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111.

Vokietija nori parūpint 
darbo bedarbiams

Planuoja asignuoti 50 milionų 
dolerių valstybės darbams, 
kur bedarbiai galės dirbti

BERLINAS, liepos 20. — Vo
kietijos valdžia planuoja asig
nuoti 50 milionu doleriu valsty
bės darbams, kur galėtų dirbti 
apie 1,300,000 bedarbių.

Valdžios nuomone, tai lutų 
daug ekonomingiau, ne kad 
nuolatos skiriant kreditų Išdar
biams šelpti. Jei reikėsią, bu
sią daugiau kreditų paskirta 
valstybės geležinkelių, paštų, te
legrafų ii’ telefonų statybai, o 
taipjau kasimui kanalo žemuti
nė j Silezijoj.

Bedarbiai turėsią dirbti pa
mainomis, idant juo didesnis 
skaičius galėtų Imt aprūpinti.

$12,000,000,000 perėjo 
per rezervos bankus
WASIHNGTONAS, liepos 20.

Federalinės rezervos komi
sijos pranešimu, praeitais 1925 
metais per federalinių rezervos 
bankų rankas perėjo daugiau 
kaip 12,000,000,000 (12 bilionų) 
doleriu banknotais ir metali-

K O N (; R ESM ANO DU KTe 
MAl DYDAMOS PRIGĖRĖ

AURORA, 111., lie]K)S 20. — 
Maud.vdamos su kuopele kitų 
savo draugių Delavanc ežere, 
Wis., vakar prigėrė Catherine 
Peffersiute, 17 metų, kongies- 
mano Johno Pefferso duktė.

ELEKTROS SROVĖ UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

LINCOLN, III., liepos 20. — 
Lincoln \Vater and Light kom
panijos vielų jungėjas CIarence 
Judd. 35 metų, jungiant jam 
elektros vielas į naująją meto
distu bažnyčia, buvo elektros i K '

srovės užmuštas.

UŽSIMUŠĖ ŠOKUS Iš DEŠIM
TO AUKŠTO

SALT LAKE CITY, l’tab, lie
pos 19. šokus pro langą iš 
dešimtojo l lah llolelio aukšto 
užsimušė lobinga moteriškė, 
Helen Gatės, l’tab Copper kom
panijos vicepirmininko žmona.
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ŠEIMININKĖMS kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Kauno nuotrupos

Virimo Receptai
Apie ketvirtadalis visų pinigų pra

leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių. Grudai yra labai mais
tingi. Senoj tėvynėj žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus. Ir 
čielus grūdus, kurie yra namie mal- 
t„ ir naudoja su pienu. Tie papro
čiai yra po r geri atmesti. Šioje šalyje 
namie malti grudai pamainyta pro
duktais išdirbtais grūdinių maistų 
kompanijų. Yra daug skanių grudų 
gatavų valgymui. Šeimininkei reikia 
tik atidaryt dėžė ir supilt iš jos j 
bliudelj ir duot su pienu ar smetona. 
Sekantis receptas yra tokis, kuris yra* 
labai sveikas ir turėtų būti naudoja
mas nors sykį savaitėje.

RYŽIAIS

1 _■ puoduko sėlenų
1 puodukus vandens
1 puodukas pieno ar skystos 

nos
puoduko ryžių

’i šaukštuko druskos.
Numazgok ryžius ir sudėk j dubel- 

tavą virdulį su puodeliu vandenio, vi
rink iki vanduo susigers. Tada dadėk 
druską, selenes ir pieną, ir virink iki 
ryžiai suminkštės. Duok su Smeto
na ir tarkuotu nuamegu, jei patinka.

Y irt u vės Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti, 

galima sunaudot pudingams arba 
džiovinus sutarkuoti naudojimui 
gratin sosui.

Valant žuvį ar paukščius leng
viau juos čiupinėti jeigu padažysi 
savo pirštus į druską.

Rupi druską sušlapyta su actu nu
valys palivuotus indus kurie apdegę 
ar parūdiję.

Jeigu jums nusibosta paprasti špa- 
ragai abndykit juos šutintus su suriu.

Stalinius sidabrinius daiktus sė
dėjus keletai minutų į tirpinį verdan
čio vandenio su 1 šaukštu druskos ir 
.1 'aukštu kepamos sodos didin alu- 
rnino indan, jie gražiai nusivalyt. 
Nuplauk su verdančiu vandeniu ir

(117000X45000—162000 litų).
Darbo federacija siūlė skirti 

ministeriams, pastatytiems so
cialdemokratų ir v. I., tiktai po 
1500 litų. Kuomet buvo krikš
čionių bloko ministeriai, darbo 
federacija balsavo, kad jiems 
duoti po 3750 litų.

"S-tas” — M-nas.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriverj.

žindami ministerių algas social- 
deippkrątąi ir valai. Haud. su- 
niažino ir ministerių kųmpen- 
aaęįją paHH4anu vieton 3 me
nesių tik 1 mėnesį. Beiškia, da
bar atsistatydinę kiikščioniški 
ministeriai gaus ne po 7500 li
tų, bet tjk po 2500 litų. Nuo 
kiekvieno atliks ižde po 5000 li
tų ąrba iš viso 45000 lt. Iš viso 
per metus valstybes ižde pasi
liks nuo ministerių algų 162,000

KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OlL

l/abai geras castor oil pa
darytas <lel medikaiio var
tojimo. Be skopio. Stipru
mas ir grynumas nešimai 
no. Prašykite Kellogg’* 
butelukuose ir su lakeliais. 
Pas visus aptiekorius.

mažumos turi kuo plačiausių 
teisių, lenkų mokyklos išlaiko
mos valstybės lėšomis. O štai 
kaip atsimoka mums Vilniaus 
grobikai. Lietuviai kantrus ir 
net perdaug, bet ateis laikai, 
kad ir jie pilnai atsilygins už 
visas padarytas mums skriau
das ir nuostolius. Mes dar atsi- 
skaitysime... —Vytautas Gira.

Pastaruoju laiku Kaune “pri
viso” daug Taksometrų, ir Kau
no gyventojai turi jau keletu 
susisiekimo būdų: Taksomet
rais, autobusais, siauruoju gel- 
žkeliu, vežikais ir... ‘‘konke”. 
Labai keista, kodėl Miesto val
dyba negali uždrausti šiam mu
ziejaus eksponatui reiiečkoti po 
miesto gatves? Atvažiavusiam į 
Kauną daro labai blogo įspū
džio matant kaip pusgyvis kui
nas traukia pilną gurguolę 
žmonių. O girdėti, jog garsi mu
sų “konke” žada dar kainus pa- 

! Laikas butų susiprasti.

KODYKLft No. 41

Naminiai l’ąąigelbėjimai
Skystas Vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduada kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima var
gą nuo dulkinimo. Apsaugoja ir už
laiko liakerą, dadeda amžį rakandų 
gyvenimui ir gražumui. Jis paden
gia plėtmus ar inbriežimus ir sulaiko 
nuo trūkimo.

Gera špilkoms paduškaitę padary
ti galima indedant popierinės lentelės 
šmotą vidurin. Ji sulaikys adatą 
nuo pražuvimo paduškaitėj ir užlai
kys paduškaitę formuj.

Baltas šilkas nepageltonuos 
dadėsi šaukštuką 
plovimo vandenį.

Suminkštinimui 
šepečio ant kurio 
užkaitink acto ir 
Išimk paskui ir numazgok 
muilo puotose ir šepetys 
naujas.

Grožės Patarimai
Užlaikymui plaukų švariai ir 

rūme stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvą nors aštuonias miliu
tas ryte ir tiek pat vakare. Tas su
laikys plaukus nuo puolimo, pleiska
nų ir kitų plaukų ligų. Plaukus ne-, 
įeik pertankiai mazgot, nes mazgoji
mas išdžiovina natūrali aliejų galvos 
odoje. Jeigu klaukai labai taukuoti, 
mazgojimas nepadarys jų kitaip. Tu- 
i it atsilankyt pas specialistą, kuris 
išrašys ką gero dėl plaukų. Galvą 
galima išlaikyt svariai naudojant ge
rą castile muilą ar kitą antiseptišką 
muilą. Biskelis boraxo dadėto į van
denį pirm mazgojimo pagelbėt 
imti nešvarumą ir dulkes kurios 
si renka odoje.

Ypatiška Sveikata
Užkietėjimas yru vienas iš papras

čiausių žmonių ligų Amerikoje šian
dieną. Jo galima išvengti pasirin
kus tinkamus valgius. Užkietėjimas 
paeina nuo perinažai rupaus maisto. 
Rupus maistas reiškia sėlianos (vir
šutinis lukš.stas kviečių grudų), čielų 
javų grudai, vaisiai, džiovinti ir švie
ži, ir daržovės; kaip tai kopūstai, sa
lotos, cėleres, šabalbonų lukštai, men
kos, kručkai, iųr bulves (su lupyna). 
Pusryčiams, jei galima, pasirinkit 
vaisių, rupios grudų ar sėlenų duo
nos, kiaušinių ir kokio gėrimo. Su
augusieji gali gerti kavą, bet vaikai 
privalo gert pieną arba kokoa. Už tuvių Veikimą, 
kandžiui ir pietums, reikia turėt sa
lotų, ar daržovių. Pietum, jeigu bul
vės keptos, mokink šeimyną valgyt 
jas su žieve, nes tas yra sveika.

jeigu
acto j paskutinio

seno maliavojimo 
maliavo 
pamerk į

s mė

au-

Stalinė klijonka galima gerai nu
valyti mazgojant ją su dideliu mink
štu vilnoniu ir šiltu ar šaltu vandeniu. 
Nušluostyk paskui sausai su minkštu 
skaruliu ir paskui nušveisk su lygia 
dalimi pieno ir vandenio. Niekad 
nenaudok karšto vandenio, šepečio ar 
muilo, nes visi tie naikina maliavą.

j kelti!
Šis tas dėl pono HerbaČausko ir 

jo dvasiu
Nelabai 

uždžiuvo, laikraštyj 
-tirštose tihJO prof.

(laiškas redakcijai. To laiško au
torius rašo, jog jis esąs dvasių 
kunigaikštis (sic! V. G.), ir 
kad jis siunčiąs dvasias į vals
tybės spaustuvės ruinus, kad 
jos ten vaidentųsi i.r gąsdintų 
laikraščio “Lietuva” personalą. 
Mat, šis laikraštis kadaise iš
peikė, girdi, jo paskaitą apie 
dvasias, o dvasios dabar gina 
savo "kunigaikštį"... Laiško

jį šepetj.
tirštose

bus kai

go-

iš- 
su-

senai Kauno rusų 
"Echo" — "Aidas", 
HerbaČausko atviras

nas dvasių kunigaikštis siūlo to 
laikraščio redakcijai su juo ir 
jo "pavaldiniais” dvasiomis 
nesipykti. Pasirašė "Dvasiologi- 
jos profesorius Herbačauskas”. 
Apie to laiško autoriaus stovį 
tesprendžia patys skaitytojai...

Reikia paraginti
Kaune ir šiaip Lietuvoje la

bai mažai besimato Amerikos 
j lietuvių laikraščių. O spauda 
Ijuk gyvenimo veidrodis ir tik 
I iš laikraščių mes galime spręs
ti ir žinoti apie Amerikos lie

ju daibuotę ir 
tt. Reiktų užmegsti artimesnių 

į ryšių tarp Amerikos lietuvių ir 
laisvos Lietuvos piliečių. Reik
tų tuo susirūpinti labiau, idant 
perdaug vieni nuo kitų neatsi- 
toltume. Pajudinkime vyrai že
mę!

Po Pilsudskio letenagroserj.

Kuomet perkate pieną, 
kad pirktumėt Bordn’s Evaporated 
pieną, bet ne kitokį. Del naminių porated Pieną kuomet 
reikalavimų suteikia geras pasekmes.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

žiūrėkit, Jis taip yra reikalingas kaip cukrus 
ir druska. Atsiminkit Borden’s Eva- 

pirksit savo

Neapleiskite Savo Galvps
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galvai“
Ar kuomet nugirdote kų nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d ,žai... visa tai randa vietų ant 
jūsų pasidabmimo stalelio. O kaip su

Rtiftles
Pleiskanų mirtinas priešas

Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 
oda. todėl kad |,leiskano. nesislepia.

Kuities pagelbės jumr atsikratyti pleiskanų į savaitę ar dešimtį dienų 
laiko. 1‘amiginkite ji-

65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
inilžinidkomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės."
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėki — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
. Vilnius musų buvo, musų bus J

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

.Į NAUJIENOS
Halsted Str., Chicago, III.1739 S*.

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

Vilniaus krašte niekad nebū
davo taip persekiojami lietuviai 
kaip pastaruoju laiku. Mokyk
los be jokio pagrindo uždaro
mos, pafrontėj kankinami žmo
nės. Už ką? Kad jie lietuviai. 
Amnestuoja visus — tik ne lie
tuvius. Jei uždaroma kokia mo
kykla — tikrai tai bus lietuvių. 
O tuo tarpu Kaune ir Lietuvoje

Sumažinta ministerių 
algos

Valdant krikščionių blokui ir 
darbo federacijai gaudavo algos 
mėnesiui: ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų ministe
ris po 5000 litų, eiliniai minis- 
teriai po 3750 litų.

Birželio men. 15 dieną social
demokratų ir valstiečių liaudi
ninkų balsais trimis skaitymais 
ministerių algos žymiai suma
žintos. Dabar ministeris pirmi
ninkas ir užsienių reikalų min. 
gaus po 4500 litų, eiliniai mi- 
nisteriai po 2500 litų.

Jeigu palyginti ministerių al
gas su I kategorijos darbininkų 
ir tarnautojų algomis, tai gau
name štai kokį vaizdą. Pirmos 
kategorijos tarnautojai gavo 
ir dabar gauna mėnesiui po 150 
litų, tai yra jų alga mažesnė 
už algą:

Ministerio pirmininko pir
miau 33 kartus.

Ministerio pirmininko po kei
timui 30 kartų.

Eilinių ministerių pirmiau 25 
kąrtus.

Eilinių ministerių po pakeiti
mui 16 kartų.

Socialdemokratai tikisi, kad 
jiems pasiseks žemesniųjų kate
gorijų tarnautojų algas kiek pa
didinti, tuomet tas skirtumas 
atlyginime tarp ministerių ir jų 
bus dar mažesnis.

Ministerio pirmininko ir už
sienių reikalų ministerio algos 
sumažintos tiktai 500 litų dėlto, 
kad jie iš savo algX iš tų 4500 
litų, privalo daryti išlaidas pri- 
iminėjimui užsienio svečių. Iš 
tikrųjų jų pagrindinė alga yra 
tik 2500 litų, bet jie gauna re
prezentacijai 2000 litų be atsi
skaitymo.

Be algos sumažinimo reikia 
priminti dar vienas • dalykas. 
Federantų ir krikščionių įstaty
me buvo atsistatydinusiems mi- 
nisteriams kompensacija už 3 
mėnesius. Tai yra, kiekvienas 
atsistatydinęs ministeris gau
davo vienkart po 7500 litų. Ma-

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote kų reiškia dei jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinote, kad 
yra daugelis skirtingų rųšių pieno. Geriau
sia pienas yra iš švarių karvių ir švarių pieni- 
nyčių, jis vadinasi Borden’s Evaporated Pie
nas. Borden’s Evaporated Pienas yra žino
mas visame pasaulyje savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau Smetonos 
negu paprastos lųšies pienas kurį galbūt jus dabar* 
vartojai. Jus galit vartoti Borden’s dėl padarymo 
visų jūsų receptų. Vartokit jį dėl sriubų, pajų, 
smetoninių sosų, keksų, pudingų, salad košelių. 
Bandykit jį dėl vvhipped Smetonos. Borden’s Eva
porated Pienas suteiks jūsų receptui skonį, kuris 
bus skirtingas. Jis padarys daug gardesnę kavą.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame smetona ir atskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’s, jus tuojau pa
matysite, kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jūsų receptus. 
Visuomet laikykit keną savo aisbaksy dėl greito 
vartojimo.

BALTAS SOSAS
% puoduko Borden’* Eva

porated Pieno
% puoduko vandens 

l'/jį Ktalavo iaukato Kviestu ar
ba jo puvoduotojo

1 *4, Ktalavo šaukšto miltų 
puNČ arbatinio šaukštelio drus

kos. Binkį pipirų ir pap
rika

Ištirpykit sviestų arba jo pa
vaduotojų ant mačas skaura- 
dos, supilkit pipirus ir drus
kų, suinakykit su miltais ir 
maičykit kol gerui išsimaįšys. 
Paskiau pamažu supilkit pienų 
ir vandenį, patartina vartoti 
dratin| koštuvų Ir čiurėti, kad 
akistymas gerai sutirštėtų kol 
naujo dapllsite. Kiškutį pavi
rinkit, paskiau dadėk it daržo
ves ir tegul pastovi ant karš
to vandens per dešimtį rainu
ty, kad viskas gerai apšiltų. 
Paduokit su asparagais, string 
beans, žirniais, brur.scls sprouts 
arba bulvėmis — su faile kokia 
žuvimi.

Mažus
Kenas
6 unc.

DYKAI
100,000 , pjoterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptas 
su Burden's Evaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s iapildykit ku
ponų pažymėdatnos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums.

Didelis ki nas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

KUPONAS

Didelis
Kenas

16 unc.
Vardas ......

Sosai
Sriubos

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Mėsa
Košelės
Pajai

Adresas Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, Nevv York

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

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

1922-32 $o. Hąlstcd Street 
4Į77-83 Archer Avenue

PERSERGEJIMAS
Kai kurie žmonės prižada parduoti išsunkus su tikrais apyniais salyklė. Mes 
suteikiame persergėjimą:
1. Kad Wennerstcn’s yra vienatinės Išsunkęs Padarytos Tokioje Formoje.
2. Kad jos jau yra pardavinėjamos nuo 1896 mėty ir tai nėra naujas dėl bandymo 

produktas.
3. Jos yra švariai padarytos musų sanitariškoj dirbtuvėj per prisilaikančių įstaty

mų Amerikiečių.

4. PROGRESAS IŠDlRBINEJIMO YRA APSAUGOTAS PATENTU. Jei kas 
nors bandytų išdirbinėti panašų, bus pilnai nubaustas pagal įstatymus. Mes 
jumis persergstime, kad pirkėjas yra lygiai atsakomingas kaip ir išdirbėjas 
ir platintojas, ir bus lygiai baudžiami.

| ORIGINALIS ir TIKRAS |

I VVENNERSTENS !
| APYNIŲ ir SALYKLO Mišinys Į 
g Henning Wennersten, Incorporated 2960 Lawrence Avė., Chicago, III. Į
I ' Phone Juniper 4886 |
■lllllllllllllllllllllilH



Trečiadienis, NAUJIENOS, Chicago, III. 3

KORESPONDENCIJOS |

Montello, Mass.
l.ietiiviu Tautiško Namo Bend

rovės teismas jau prasidėjo.

kaltininkus. Pirmą pradėjo 
klausinėti užrašų raštininką 
šimutį, antra T. Bartkų, finan
sų raštininką, su visomis kny
goms. Bolševikai, be abejonės, 
ginas nuo visų užmetimų jiems, 
taip kad jie yra nekalti avinė
liai, bet adv. Murdock pasiren 
gęs gerai karšti kailį bolševi
kams. — Montelietis.

Padėtis

agentas

Kam tamsta apsunkini

išeitis.
Peterburge vieną gražią dieną 
atsilanko pas ministerį, pasiki-

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Jau buvo laikraščiuose rašyta, 
kad Antanas Yodėikis ir Anta
nas Tautkus, “blokas prieš bol
ševikų sauvaliavimą”, patraukė 
> valdišką teismą Bendrovės val
dyba už įšmugeliavimą juodu 
bolių systemos priėmime nariu 
ir už panaikinimą draugovės 
įstatu, kurie garantavo amžiną 
naryste visiems, kurie užsimo

Įvairenybes
Sumaniai duotas kyšis

šia ministeris, juk šiandien 
gražiausias oras.

Aš galiu ginčytis iš 10,000
rubliu, kad nepraeis nė valan-

pasipriešino amerikietis.

TEN IR Iš
LIETUVOS
l'Elt HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Baliin, Deutschland 
Hainburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CIeveland, VVestphalia, 
'1 huringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

Bolševikinis blokas pravedi' 
naujus įstatus, kuriais narys 
neužsimokėjęs metinių duoklių 
laike šešių mėnesių įio metinio 
susirinkimo, nustoja narystės 
ant visados.

Gali iŠnaujo įstoti, bet t u r. 
užsimokėti užvilktas duokles ir 
pereiti per bolševikinę šerengą 

“juodų bolių balsavimą", 
aplikantas gavęs tris juodas bo- 
les lieka atmestas.

Bet tai neviskas, kuomet atei
na gerai apuostytas bolševikų

Tiesiausia l'uropoje gelžkelio 
linija yra iš Petrogrado Mask
von. Kai carui Mikalojui I bu
vo paduoti planai ir atsiklaus
ia jo nuomonės, jis paėmė lini
ją, uždėjo ant žemėlapio ir nu
brėžė tiesią liniją, sujungda
mas ja abi Bus-ijos sostines, vi
sai nebodamas pakeliui esančių 
miestų ir miestelių reikalų. Ka
dangi carų valia buvo vi 
šia teisė, lai ir buvo tas 
kelis taip nutiestas.

Viena Amerikos firma 
jo pristatyti medžiagų tani
keliui. Amerikonai - žmonės 
su galvomis: jie prisilaikė vieš
patavusių krašte papročiu 
kyšių duoti nevengė. Tuo bū
du viskas' ėjo visai gerai, kol 
vieną gražią dieną Susisiekimo 
ministeriu patapo žmogus, 
ris retai garbingą Rusijoje 
paperkamo žmogaus vardu.

Amerikos firma, savaime su
prantama, gavo tuos užsaky-
mus, kurie jai gauti rūpėjo, o 
ministeris galėjo teisingai tvir
tinti. kad viskas Įvyko taip,

Tel.

turė-

jis nėra leidžiamas 
bet didžiuma b;
Bet jei ant nelai

raugu, t 
per bole 
priimam

tu
ne-

Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 VV. 38th Street, Chicago, III.

vikai reikalauj

mos susirinkimo

turi mažiausios 
sės”, jei nėši bol 
tainės naudojime 
kam nori tam dtu
ir išranduoja, tai tuomet apsto 
ja svetainės duris, kad neileidu

$ n n n i š new yor- 
/II iK(> ,KI KAU* LUUno ir atgal

Plūs JJ. S. Revenuo taksai

Savaitiniai išplaukimai 
,Del per mito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines
(Harrlman Line) Joint Service with

Hamburg American line
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiarne, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu 
nų įsigykite naują, didelį, 
žų, SAPNININKĄ, kuriame 
dasi išguldymai keliolikos
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 Seu Halsted St.

ChicatfB, lū
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sap- 
gra- 
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pri-

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyveni mo V lėta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Tek Dearbom 9057

Namų Tek: Hyde Park 8395

dienas

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

A. A. SLAKIS
Advokatas

čiai norėjo įsteigti Shoe \\ ork- 
eijs Protective Imi ją, vietoje

Protective unija tankiai

Svetainėj, bet pereitais metais 
tapo užginta per Draugijos pir

geresni uz
neduoda

susirinkti.

k ne- 
e s ii 
vielo.

cicilikai bei tautininkai, tai bu
tų pilni bolšf vikų laikraščiai

važinėdami ;>o ki- 
aiškina žmonėms,

šmeištų, bet 
apie tai.

Bolševikai 
j tas kolonijas

kad juos skundžia už su vogimą 
dviejų tūkstančių dol. 'Pas vi
sas bolševikų aiškinimasis suda
rytas taipgi iš melagysčių, nes 
tokiu skundu visai nėra. 

€ C

.Minėtos bendrovės valdyba 
yra patraukta į teismą — ir da
bar jau tardoma, — už diskri
minavimą bendrovės narių, ku 
rie dirbo dienas ir naktis, kad 
įsteigus Lietuvių bendrą svetai
nę ir už biaurų sauvaliavimą.

Nors bolševikai šunis karia 
ant socialistų, bet šioj gyloj už 
apgynėją turi nusisamdę socia
listą — advokatą Rovverį iš Bos
tono, kuriam riebiai apmoka už 
jo darbą.

Skundėjai turi už advokatą J. 
W. Murdoch, vietinį, kuris jau 
du teismu laimėjo prieš vietinius 
bolševikus.

Pradžioje teismo bolševikai 
pasirodė labai nusigandę, matyt, 
kad jų širdis nujaučia, tik pa
sakyti negali kas juos laukia. 
Kas teisme įdomu, tai tas, kad 
skundėjų adv. vietoj skundėjus 
pradėti klausinėti, klausinėja

SIUSKIT. PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
Teprašo Lietuvos žmonėse 
tepataria Lietuvos bankai

PASINAUDOKI! KITĮJ PATYRIMAIS
Tūkstančiai kitu žmonių pirm jūsų pasitikėjo lai
mei, kad pinigai visuomet bus, kuomet jie bus 
reikalingi. Bet pasitikėjimas yra netikras. 
Vienatinis būdas yra tikras, kad jus galėtumėt 
pasinaudoti progomis ir eiti savo paskirtais ke
liais, tai reikia taupyti pagal reguliari planų — 
ir apsaugoti savo pinigus laikant juos stipriame 
draugiškame banke.

.VI r. Čaikauskas maloni?! pasitiks ir supažindins 
jumis su šia kanka ir pasakys jums, kad šioje 
įlankoje veda savo reikalus labai daug justi drau
gų lietuvių.

Specialis patarnavimas seredos vakarais
nuo G iki S vakare

CENTRAL TZNG BANK
1112 West 35th Street

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodj 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

"OREMDS"
MAMA

Chemical Laboratory

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 IuImjs

K. JURGELIONIS
ADV O KATA S 

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 014 1
Bylos visuose teisimuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiinai. -— Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Teiephonc Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiephonc Koosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonus 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.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V dlc&r&D)

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

Pfitnyčios.

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Tel. Pul.nian 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi vedu 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 Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Lamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” garsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąsčio. Bun
ka $1.10 su prisiuntimu, o ki
ta G5 centų su prisiuntimu. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo.
Bonka 
timu, 
kurios 
prašalina iš kūno i 
skausmus. Šie vaistai yra iš
dirbami

“Oremus” Liniment. 
$1.10 ir 85c su pj isiun- 
ir geriamos j vidų, 
greitai ir pasekmingai 

ir sąnarių

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
■ Dienomis: Canal
J 3110. Naktj
1 Drexel 0950
* Boulevard * 4136

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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Ofiso ir Res. Tek Boulevard 5913

Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

I ------ —

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

rz i J i 9 ikt II vai. ryte; 
K alanaos į nuo ju g Val. va|5are

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolštinė šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tek Boulevard 9698 
Rezidencijos tek 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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 8. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų

1724 So. Loomifl. kampas 18 ir Blu«* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEVVICZ,
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chroniškų ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Mikvaukee 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.

CLEAUING HOUSE BANKA

Serganti Vyrai ir Moterys 
Ar jus žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATĄ.
Geras kraujas reiškia gerų svei
katą. ,, i
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 PAR K DIAGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa
sekmingo išsigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, ŲUARZ LIAMPO- 
MIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous įčirš
kintu* ir serums.
VVICKER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1510 N. Robey St., Chicago, III. Tel. Brunswick 1682

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

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

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

Vienas skaitytojo f ? skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^jiu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, 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: Liepos 21 <1., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar 1 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
‘ Mano gydymo būdas taipgi su
minkština plaukus. sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

. Priduodant kuponus ap: 
vardl ir adresas skaitytojo 
renumeratoriams gaunanūc DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj iki 12 d.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Koosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

nukiša * j
N9

or ut

OM
f PAKJ IO

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

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

CHICAGO

RING CORPORATION \ Res. G600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. (jinai 0257

DR. P. Z. ZALATOKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. llalnted St..
Chicago, UI.

J

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sek madeinius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted SU, Chicago, 
111. — Telefonas i Koosavalt 9500.

Lietuvon ir kitur uiaieniuoMi 
(AtpigUU)

Metami ------------------------— $8.09
Pusei metų ---- ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams ___________ 2.00
Pinigui reikia siųsti palto Moaey 

orderiu kartu su užsakymu.

Chlcagoje — paltu: 
Metams ......................................$8.99

Uiaimokijinio kainai 
p ūsai metu_____ ___________ A.00

Trims mlnMlama ........... ___ $2.90
ĮHiem mlnosiams .......... 
Vienam mlnuiui ----- n -

-------- l.M
. ...............75

Chicagoje per neliotojusi
Viena kopija --------- , ............ 3c
Savaitei ............................. ........... 18c
Minėsiu! ---- ......... r ______79c

Suveinytose Valstijose, ne 
paltu:

Metams ...... -.....................

Chlcagoje, 

..... $7.00
Pusei metų ------------ . ,,, _____ 8.50
Trims mėnesiams —- u _____ 1.75
Dviem mėnesiam ............. ........... 1.25
Vienam minesiui ______................75

Pasirodo, kad šitame konflikte unijų vadai stovi 
prieš unijos vadus, ir abiejose pusėse priešakines pozici
jas užima kaip tik patys kairiausieji elementai — tie, ku
rių vardus bolševikų spauda dar visai nesenai keldavo 
padanges.

Čia yra krizis ne socializmo, kaip melagingai pasa
kojo komunistiniai šarlatanai savo šlamštuose, bet uni- 
jizmo. Unijų vadai mėgino išspręsti painų Anglijos ka
syklų pramonės klausimų be politikos pagalbos — ir ne
pajėgė. Ne tik nepajėgė, bet ir tarp savęs susivaidijo! Tai 
yra bloga, bet iš šito nepasisekimo Anglijos darbininkai 
turės lekcijų.

rėksnys! Bile Jonvaikj, kuris 
turi plačią gerklę ir begėdiškas 
akis jie laiko “kovotoju”. O jei
gu tas gaivalas dar moka cha
miškai pakeikt socialistus ir su
galvot planą kokiam triukšmui 
arba “revoliuciniam putčui”, tai 
jisai yra tikras “didvyris” ko
munistų akyse. Todėl provoka> 
toriams bei šnipams ir buvo

taip lengva apsėsti komunistų 
organizaciją.

Nėra abejones, kad daugybė 
vadinamų “revoliucinių žygių”, 
kuriais pagarsėjo Vokietijos ko
munistai, buvo tų provokatorių 
suplanuota. O tūkstančiai leng
vatikių darbininkų, jveltų į tas 
provokacijas, paskui turėjo eiti 
į kalėjimą. ,

GINČAI DEL BUV. DIDŽIOJO STREIKO ANGLIJOJE.

KODĖL STREIKAS BUVO ATŠAUKTAS.

ANGLIAKASIŲ VADAI ATLETĖ DERYBAS.

U N LUSTAI PRIEŠ UNIJISTUS, KAIRIEJI 
PRIEŠ KAIRIUOSIUS.

pramonėje dar tebesitęsia, bet praėjus tiems pasikarš
čiavimams, kuriuos buvo iššaukęs visuotinas streikas, 
visuomenė dabar pradeda išgirsti faktų, kurie visapusiš
kai nušviečia tų judėjimų.

Šiandie jau yra aišku, kad iš Anglijos mainierių 
streiko nieku budu negalėjo kilti reviliucija. Aišku yra 
taip pat, kad ir didysis, streikas, kurį buvo iššaukusi Dar
bo Unijų Kongreso taryba sąryšyje su mainierių kova, 
neturėjo jokių revoliucinių tėndencijų. Angliakasiai ko
voja dėl duonos kąsnio, o kitų pramonės šakų darbininkai 
išėję į streikų vien tiktai tikslu juos šitoje kovoje pa- 
i emti. » M

Kokios tuomet prasmės turi komunistų ir jų pritarė
jų pakeltas riksmas, kad Anglijos darbininkų unijų va
dai pasielgę, kaip "išdavikai”, atšaukdami visuotinų 
streikų pirma, negu jisai "paklupdė ant kelių” kapitalis
tų klasę ir valdžių ? Jokios!

Dar mažiaus pamato buvo bolševikuojantiems gaiva
lams rėkti, kad didįjį Anglijos darbininkų streikų “sabo- 
tažavę” ar “pardavę“ socialistai. Yra faktas, kad tas 
streikas buvo paskelbtas ir atšauktas ne politinių, bet 
profesinių darbininkų vadų. Jo likimų sprendė ne Mac 
Donaldas su Snowdenu, bet Thomas (nesocialistas) ir ki
ti darbininkų unijų lyderiai — jų tarpe ir “kairiaspar- 
nis” Purcell, Darbo Unijų Kongreso tarybos pirminin-

l’o visuotino streiko atšaukimo išėjo aikštėn, kad 
tarp angliakasių unijos vadų ir kitų unijų eina aštrus 
nesutikimai. Nauji, tik dabar paskelbti spaudoje faktai 
rodo, dėl ko tie nesutikimai kilo. Jie kilo dėl to, kad 
angliakasių federacijos valdyba griežtai atsisakė priimti 
unijų kongreso tarybos pasiūlytas derybas kasyklų pra
monės klausimui išspręsti. Del šitos priežasties buvo 
atšauktas ir didysis streikas. Kongreso tarybos raporte 
sakoma:

“Streikas buvo pabaigtas dėl vienos pilnai pa
kankamos priežasties — būtent, dėl to, kad Anglia
kasių Federacijos nusistatymas butų padaręs jo tęsi
mų bergždžių.”

Šitų raportų Darbo Unijų Kongreso generalė taryba 
prirengė, kaipo atsakymų mainierių vadams, kaltinan
tiems generalę tarybų dėl jos neva nenorėjimo remti an
gliakasius. Ištraukos iš raporto tapo paskelbtos geležin
kelių darbininkų organe, “Locomotive Journal”.

Tenai tarp ko kita išdėstoma, kokių rolę suvaidino 
streiko atšaukime garsioji sutartis su buvusiuoju kara
liškos Anglies Komisijos pirmininku, Sir Herbert Samuel. 
Jisai buvo tyčia parkviestas iš Italijos tuo tikslu, kad pa
dėtų unijoms surasti kelių atnaujinti derybas tarp ang
liakasių, kasyklų savininkų ir valdžios. Buvo pamato ti
kėti, kjid valdžia priims pagamintų planų, ir kasyklųL/U- 
vininkai tuomet bus priversti taip pat atsisakyti savo 
neigiamo nusistatymo.

Bet sekretorius Cook ir kiti angliakasių unijos vir
šininkai nenorėjo apie derybas nė kalbėti, jeigu jiems ne
bus iš anksto duotas užtikrinimas, kad nei darbo valan
dos, nei algos kasyklų pramonėje nebus liečiamos. Šituo 
reikalavimu derybos faktinai buvo atmestos; tuomet ne
beliko prasmės ir tęsti visuotinų streikų. Gi angliaka
siams atmetus sutartų su p. Samuel’u derybų planų, jį 
svarstyt atsisakė ir valdžia (kuri, matoma, šitos progos 
tik ir laukė, kad galėjus išsisukti-nuo atsakomybės). Ir 
didysis streikas pasįbaigč be jokių rezultatų.

Tai ve, kaip tų ginčų piešia “kairiasparnio” (beveik 
bolševiko) Purcell’o vadovaujamos unijų tarybos rapor
tas, atsakydamas į kito garsaus “kairiasparnio” (beveik 
bolševiko) Cook’o vadovaujamos angliakasių federacijos 
priekaištus.

Apžvalga
!■ ■ '

MELUOK, MELUOK — 
KAS NOKS PRILIPS.’

nią iš Kauno klerikalų organo, 
atliko falsifikaciją; pakeisda
mas menamus “Kominterno 
agentus” “socialistais ir laisva
maniais”.

Marijonų organas ne tik nori 
parodyti savo “užkietėjųną" 
melo grieke, bet dar priduria 
prie tos sufalsifikuotos istori-

$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Pruseika “Laisvės 
cituoja šiek-tiek pakeistoje for- jos naują kunigišką begėdystę, 
moję Voltair’o sakini, apibudi
nantį jėzuitų taktiką kovoje su 
priešais: “Šmeižk, Šmeižk — 
vis kas nors prilips.” Ten pat 
jisai parodo, kad tą taktiką ir 
jisai pats, Pruseika, labai mėg-

Jisai paduoda dvejetą ištrau
kti iš vieno nesocialisto meni
ninko straipsnio, tilpusiu “Nau
jienose”, ir sako, kad tai esan
ti “Naujienų” pažvaJga. Kodėl 
Pruseika nenurodo, kas yra to 
straipsnio autorius? Kodėl ji-
meta “Naujienų” redaktoriui?

Todėl, kad jisai laikosi jėzui
tų taisyklės: “Meluok, meluok 
— vis kas nors prilips!”

“Kruvinas persekiojimas.”
Tam pačiam “Laisvės” nume- 

komunistų 
parodo, kad 
vartojime ji 
‘pati” Pru-

ryje (169-am) to 
k idinio redakcija 
jėzuitų taisyklės 
yra neblogesnė už *

“L.” editoriale rašoma apie 
Lietuvos "Socialdemokrato” at
sišaukimą i profesinių sąjungų 
darbuotojus, kad jie saugotų 
jas nuo komunistų. Atsišauki
mas nurodo, kad Maskvos da
vatkos jau kartą buvo užviešpa
tavusios sąjungose ir rezultatas 
buvo tas, kad jos tapo pakrik- 
dytas. Dabar Maskvos samdi
niai ir vėl skverbiasi į profesi
nių sąjungų vadovybę, todėl 
kiekvienas socialistas, veikian
tis sąjungose, privalo kovot su 
tuo pavojum.

Paėmęs keletą sakiniu iš to 
“Socialdemokrato” straipsnio, 
Brooklyno laikraštis sako, kad 
Lietuvos socialdemokratai ren
giasi prie “kruvino persekioji
mo revoliucinių darbininkų”. Ji
sai tvirtina, kad socialdemokra
tai, būdami valdžioje, naikins 
komunistus su pagalba “polici
jos, milicijos, kariuomenės, tei
smų, kalėjimų ir kitų slopinimo 
Įstaigų”.

Brooklyno pleperiai žino la
bai gerai, kad tai yra begėdiš
kas išmislas. Socialdemokratai 
nei Lietuvoje, nei kitur “kruvi
nais persekiojimais” niekuomet 
nekovojo prieš “komunistų pa
vojų” unijose, — nežiūrint to, 
kad komunistai, turėdami val-

kaip tik ir elgiasi taip su social
demokratais. Lietuvoje social
demokratai, įėję į valdžią, ne 
tik nesirengia su policijos ir 
kalėjimų pagalba išnaikinti ko- 
mustus, bet dar reikalauja 
jiems amnestijos.

Bet ką reiškia “Laisvei” tie
sa? Jos obalsis yra: “Meluok, 
meluok, — vis kas nors pri
lips!”

KUMUTE, PASIŽIŪRĖK 
VEIDRODĮ!

Jisai sako, kad “socializmas ve
da žmones prie banditizmo.”

Iš girtų karininkų sukelto 
Petrašiūnų stotyje skandalo 
(kuriame nė vienas socialistas 
nėra įmaišytas!) daryti tokią 
“išvadą” apie socializmą, tai 
jau tik yra perdaug.

Ir kam broliukų laikraštis ei
na taik toli ieškoti “banditiz
mo”? Gryniausios rūšies ban
ditizmas yra paties “Draugo” 
redaktoriaus rašymai apie tą 
Petrašiūnų įvykį!

700 ŠNIPŲ IR PROVOKATO
RIŲ KOMUNISTŲ PAR

TIJOJE.

Politinis ir moralinis Vokieti
jos komunistų partijos ištiži
mas eina dideliais šuoliais prie
ky n. Ne gana to, kad joje 
nuolatos verda atkakli frakcijų 
kova, kuri drasko partiją į 
šmotus; fie gana to, kad išmes
tieji ar pasitraukusieji iš jos 
vadai viešai skelbia jos paslap
tis, iš kurių matyt, kad partija 
yra galutinai nusibankrutavusi. 
Dabar dar išėjo aikštėn nauja 
sensacija, uždedanti, taip sa
kant, vainiką ant visų tos par
tijos skaistybių. Pasirodo, kad 
ji yra perdėm užkrėsta provo
kacijos nuodais.

Vokietijos respublikos gynė
jų organas “Reichsbanner” pa
skelbė slaptą komunistų parti
jos centro aplinkraštį, išsiunti
nėtą visiemt partijos darbuo- 

k tiriame paduodama 
700 vardų buvusiųjų 
vadų, mokamų darbi-

“Draugas” dar vis užsispyręs 
tvirtina, kad Petrašiūnų stoty
je, netoli Šiaulių, “soči ai ištinu 
plauko” gauja užpuolusi nekal
tus karininkus, — nors mes jau 
esame aiškiai parodę, vieną, kad 
tas incidentas Petrašiūnų sto
tyje visai neturėjo nieko bend-i 
ra nei su politika, nei su parti-| 
jomis; antra, kad pats “Drau
gas”, imdamas tą melagingą ži-

Nedori elementai

tojams, 
aplamai 
partijos 
ninku ir paprastų narių, susek
tų šnipinėjime ir provokacijoje. 
Aplinkraštyje vienoje vietoje, 
be to, dar sakoma, kad i “dar
bininkų judėjimą”, t. y. j komu
nistų partiją ir artimas jai or
ganizacijas, per šiuos keletą 
metų - įsiskverbę tūkstančiai 
šnipų. Todėl partijos darbuoto
jai yra įspėjami būti atsargiais 
ir saugoti organizaciją nuo to 
supuvimo.
* Komunizmo užtarėjai gal pa
sakys : Tai kas gi čia tokio bai
saus, kad šnipai ir provokato
riai tūkstančiais eina į komuni- 
Htu partiją?
juk gali į bet kurią organizaci
ją įsiskverbti.
jie daugiausia skverbiasi dėl to, 
kad viešpataujančios klasės la
bai komunistų bijosi ir nori su- 
sekt jų paslaptis. Bet tai yra 
tuščia pasaka. Dalykas juk yra 
ne tame, kad šnipai ir provoka
toriai lenda į komunistų parti
ją, bet tame, kad jiems pasise
ka į ją įlįsti tokioms didelėms 
masėms ir užimti partijoje at- 
sakomingas vietas.

Kas per “revoliucionieriai” 
yra tie komunistai, jeigu jie 
gali per mėnesių mėnesius “dar
buotis” geriausiame sutikime 
su pulkais šnipų, nepastebėda
mi jų judošystės? Kaip gali 
Ųe pasamdyti jųjęšėliai įgyti 
Joynuiįistų simpatiją ir pasitikė
jimą, taip kad partija skiria 
juos vadais ir mokamais savo 
darbininkais?

Iš to matyt visas protinis ii 
moralinis komunistų nususimas. 
Jiems yra geras “draugas” bile

Pas komunistus

Lenino Lavono 
paslaptis

Kaip prof. Vorobjovas per še
šias dienas ir naktis galvojo, 
kad surasti tokį balsamavimo 
būdą, kuris galėtų apsaugoti 
Lenino lavoną nuo greito su
gedimo.

Prieš kiek laiko, kaip rašo Be- 
.režinskis, Berline lankėsi profe
sorius V. P. Vorobjovas, kuris 
savo draugams—daktarams pa
pasakojo “netrunėjančio” Leni
no kūno istoriją. Prof. Vorob- 
jovas vėliau žada Berlino dakta
rams padaryti pranešimą apie 
naujausius lavonų konservavi
mo budus.

1920 m. prof. Vorobjovas, ne
galėdamas pakęsti bolševikų re
žimo, pabėgo iš Charkovo (km* 
jis skaitė lekcijas iš anatomi
jos) į Bulgariją. Kaipo talen
tingam anatomui, jam nesunku 
buvo gauti profesoriaus vietą 
Sofijos universitete. 1923 m. 
mbaigoj profesorius pradėjo su

sirašinėti su Charkovo universi
tetu dėl galimybes grįžti atgal. 
Jkrainos respublikos sveikatos 
komisariatas garantavo profeso
riui asmeninę saugumą ir priža
dėjo jam pavesti anatomijos 
profesoriaus katedra.

Kartą, 1924 m. pradžioje, 
prof. Vorobjovas užvedė kalbą 
su grupe studentų. Laike pa
šnekesio priėjo vienas studentas 
ir parodė laikraštį, kur buvo 
kalbama apie tai, jog prof. Ab- 
rikosovo balzamuotas Lenino 
avonas pradėjo gesti.

— Ką jus manote apie tai, 
profesoriau? — paklausė stu
dentas.

Manau, kad blogai arba 
nemokančiai balzamavo.

Ta frazė atnešė daug bėdos 
profesoriui. Studentas pasiro
dė esąs komunistas. Valandai 
praslinkus sveikatos komisaras 
telefonu pašaukė profesorių ir 
iepė jam tuoj ateiti j kanselia- 

riją-
Nemanydamas nieko blogo, 

Vorobjovas nuvyko pas komisa
rą. Pastarasis be jokių cere
monijų pradėjo:

Jus nesenai pareiškėte, kad 
menino lavonas buvo netinka
mai balzamuotas. Kokios prie
žastys verčia jus taip manyti?

Jokios! — atsakė susimai
šęs profesorius.

— Bet jus prasitarėte, kad 
Abrikovas ir kompanija nežino 
savo darbo.

— Mažai ką aš pasakiau... Aš 
buvau labai pavargęs po lekci
jos ir ne visai atsimenu, ką 
klausė studentas.

Nepatenkintas komisaras pa
leido profesorių. Bet dviem 
dienom praėjus nuo Semaškos ir 
Dzeržinskio Vorobjovas gavo 
telegramą, kuria buvo reikalau
jama tuoj atvykti į Maskvą.

Ant rytojaus profesorius jau 
buvo Maskvoj. Stoty j jį pasi
tiko Dzeržinskis, Semaško ir 
Kalininas: Iš stoties jie nuvyko

profesorius Abrikosovas viena 
tinis to dalyko specialistas Ru
sijoj ir, be abejonės, jis naudo
josi vėliausiais balzamavimo bu
dais, kokie yra žinomi mokslo 
pasauliui.

Tas atsakymas nuramino 
Dzeržinskį ir jis pradėjo prašyti 
Vorobjovo pagalvoti apie naują 
balsamavimo būdą, kuris palai
kytų Lenino lavoną bent du ar 
tris metus.

Vorobjovas atsidūrė neįma
nomai keblioj padėtyj. Jokių 
kitų būdų, apart tų, kuriais, be 
abejonės, naudojosi ir Abriko
sovas, jis nežinojo. Bet neper
maldaujamas Dzeržinskis nesi
liovė reikalavęs:

—Pagalvokite gerai, profeso
riau... Priešingame atvėjyj su
silauksite nesmagumų. Sovietų 
valdžia apdovanos jus taip, kaip 
joki kita valdžia pasaulyj. Ne- 
galvokite apie tai ką pasakys 
apie jus emigrantai. Sovietų 
valdžia laikosi tvirčiau, negu ka
da nors. Laikas jau atsisvei
kinti su kliedėjimais, kad mes 
pasitrauksime nuo valdžios, o 
jums teks atsakyti. Pagalvoki
te ir atsakykite. Laiko turite 
pakankamai: jus pasiliekate 
Maskvoj.

Padėtis buvo traginga. Des
peracijos apimtas, profesorius 
paprašė duoti kuodaugiausia 
spirito. Prašymas buvo tuoj iš
pildytas.

Sekamą dieną Vorobjovas nu
vyko į paskilbusį mavzolėjų.

— Gal nuo to, kad neįmano
mai buvo įtempti nervai, o gal ii 
nuo nepaprasto mavzolėjo pa
rengimo, bet, — sako profeso
rius, — kai aš įėjau i mavzolėjų, 
mane apėmė neapsakoma baimė. 
Aš, pusė savo gyvenimo pralei
dęs tarp lavonų ir pripratęs prie 
lavonų kvapo, sudrebėjau nuo 
baimės, kai pamačiau už stiklo 
baisų trunėjantį Lenino lavoną. 
Nuo didelio sutinimo pasibaisė
tina spalvos oda buvo suplyšu
si. Lavonas buvo šlapias ir iš 
jo tryško sultys. Aš paprašiau 
prašalinti visus žiopsotojus, iš
gėriau kiek spirito ir pradėjau 
studijuoti lavoną. Ką aš galė
jau padaryti po Abrikosovo ir 
prlegtam su sugadinta medžia
ga? O Dzeržinskio grasinimas 
vijo iš galvos visokį mokslinį 
galvojimą.

“Nežiūrint į tai, aš keturias 
paras studijavau lavoną, visiš
kai nieko nevalgiau, nustojau 
apetito ir palaikiau savo jėgas 
išimtinai spiritu. Reikia tiesą 
pasakyti, valdžia man davė pil
niausią laisvę ^i- visiškai nesku- 
bino dirbti. Bet galvoj buvo 

tuštuma ir mintys pynėsi. Ir 
štai, regis šeštą naktį, su svaig
stančia nUo silpnumo ir nuovar
gio galva, aš išėjau į Raudonąją 
aikštę pasivaikščioti ir pakvė
puoti tyru oru. Ir visai pripuo
lamai, ant galo, dingtelėjo į gal
vą mintis, kurią aš nutariau 
praktiškai ištirti.

“Aš nuvykau pas Dzeržinskį.

Zamkovskį, kaipo akių anatomi
jos specialistą.”

Prof. Vorobjovas, pasak Be- 
režanskio, Berlino rusų dakta- 

I rams neatidengė savo balzama
vimo budo paslapties. Tatai jis 
žadėjo padaryti vėliau, prireng
damas tuo klausimu speciali 
pranešimą. Bet jis tiek pasakė, 
kad jo metodas susiveda prie 
odos “marmurizavimo.” Jam 
taip vykusiai pasisekė ištempti 
odą ant Ijenino davono, kad la
vonas pradėjo atrodyti visai ge
rai.

Komisarai buvo labai paten
kinti. Norėdamas patikrinti 
rezultatus, Semaško (sveikatos 
komisaras) buvo pasiūlęs su
šaukti komisiją specialistų. Bet 
įsimaišė Dzeržinskis, pareikšda
mas, jog jis nerandąs galimybės 
tokią komisiją šaukti, nes tai 
butų tolygu politinės paslapties 
išdavimui.

Prof. Vorobjovą sovietų val
džia apdovanojo raudonos vėlia
vos ordenu ir paskyrė jam dide
lę sumą pinigų, idant jis galėtų 
ir toliau tęsti savo moksliškus 
darbus. — K. A.

Tiesiog įKlaipfidą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Flugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grįžti 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 ii- nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

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

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 į 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. Į abi pusi tik $l<sl 
Sutaupysite $44.50.

Turis,t. 3 kliasa $117. Į abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. | abi pusi $2'/0
Sutaupysit $30.00.

“Revapue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “ESTONIA” Rugp. 10 
Laivas “LITHUANIA” Rugp. 3 i

Informacijų kreipkitės i vietos 
agentus arba stačiai j kompanijų

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

I

K

į valstybės įstaigą. Ten labui 
maloniai pavalgydino profeso
rių: Po to Dzeržinskis paklau
sė:

— Ar gerai prof. Abrikoso
vas padarė Lenino lavono balza- 
mavimą, -ir ar nebuvo tik vy
liaus, kad Lepųio lavonas'pra
dėjo per daug greit gesti ir pa
sidarė baisus?

Puikiai numanydamas, ko no
ri čekos viršininkas ir kuo kve-

Bendrais žodžiais išdėstęs jam 
savo projektą, aš paprašiau 
Dzeržinskio tuoj pakveisti iš 
Charkovo profesorių Zamkovs
kį, nesenai pašalintą iš universi
teto už neištikimybę, ir anato
mijos teatro sargą, Fedorą, ma
no daugelių metų pagelbininką. 
Atsakydamas į mano prašymą, 
Dzeržinskis pareiškė, kad jis 
nematąs jokio reikalo kviesti
prof. Zamkovskį, sovietų val
džios priešą ir savo specialybe

pia kolegai abejingas atsaky
mas, Vorobjovas atsakė, kad

okulistą. Po energingo prašy
mo Dzeržinskis sutiko pakviesti

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

> F. BIM '
Pi«n<| Krautuvė

3343 So. Halsted St.
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GINČAI DEL BUV. DIDŽIOJO STREIKO ANGLIJOJE

KODĖL STREIKAS BUVO ATŠAUKTAS.

ANGLIAKASIŲ VADAI ATLETĖ DERYBAS.

UN1JISTAI PRIEŠ UN1J1STUS, KAIRIEJI 
PRIEŠ KAIRIUOSIUS.

pramonėje dar tebesitęsia, bet praėjus tiems pasikarš
čiavimams, kuriuos buvo iššaukęs visuotinas streikas, 
visuomenė dabar pradeda išgirsti faktų, kurie visapusiš
kai nušviečia tų judėjimų.

šiandie jau yra aišku, kad iš Anglijos mainierių 
streiko nieku budu negalėjo kilti reviliucija. Aišku yra 
taip pat, kad ir didysis streikas, kurį buvo iššaukusi Dar
bo Unijų Kongreso taryba sąryšyje su mainierių kova, 
neturėjo jokių revoliucinių tėndencijų. Angliakasiai ko
voja dėl duonos kąsnio, o kitų pramonės šakų darbininkai 
išėję į streikų vien tiktai tikslu juos šitoje kovoje pa
remti. . » „ V * .4A;

Kokios tuomet prasmės turi komunistų ir jų pritarė
jų pakeltas riksmas, kad Anglijos darbininkų unijų va
dai pasielgę, kaip “išdavikai”, atšaukdami visuotiną 
streikų pirma, negu jisai “paklupdė ant kelių” kapitalis
tų klasę ir valdžių ? Jokios!

Dar mažiaus pamato buvo bolševikuojantiems gaiva
lams rėkti, kad didįjį Anglijos darbininkų streiką “sabo
tažą vę” ar “pardavę” socialistai. Yra faktas, kad tas 
streikas buvo paskelbtas ir atšauktas ne politinių, bet 
profesinių darbininkų vadų. Jo likimą sprendė ne Mac 
Donaldas su Snowdenu, bet Thomas (nesocialistas) ir ki
ti darbininkų unijų lyderiai — jų tarpe ir “kairiaspar- 
nis” Purcell, Darbo Unijų Kongreso tarybos pirminin
kas. . x Jk

Po visuotino streiko atšaukimo išėjo aikštėn, kad 
tarp angliakasių unijos vadų ir kitų unijų eina aštrus 
nesutikimai. Nauji, tik dabar paskelbti spaudoje faktai 
rodo, dėl ko tie nesutikimai kilo. Jie kilo dėl to, kad 
angliakasių federacijos valdyba griežtai atsisakė priimti 
unijų kongreso tarybos pasiūlytas derybas kasyklų pra
monės klausimui išspręsti. Del šitos priežasties buvo 
atšauktas ir didysis streikas. Kongreso tarybos raporte 
sakoma:

“Streikas buvo pabaigtas dėl vienos pilnai pa
kankamos priežasties — būtent, dėl to, kad Anglia
kasių Federacijos nusistatymas butų padaręs jo tęsi
mų bergždžių.”

šitų raportų Darbo Unijų Kongreso generalė taryba 
prirengė, kaipo atsakymų mainierių vadams, kaltinan
tiems generalę tarybų dėl jos neva nenorėjimo remti an
gliakasius. Ištraukos iš raporto tapo paskelbtos geležin
kelių darbininkų organe, “Locomotive Journal”.

Tenai tarp ko kita išdėstoma, kokių rolę suvaidino 
streiko atšaukime garsioji sutartis su buvusiuoju kara
liškos Anglies Komisijos pirmininku, Sir Herbert Samuel. 
Jisai buvo tyčia parkviestas iš Italijos tuo tikslu, kad pa
dėtų unijoms surasti kelių atnaujinti derybas tarp ang
liakasių, kasyklų savininkų ir valdžios. Buvo pamato ti
kėti, kjid valdžia priims pagamintų planų, ir kasyklų sa
vininkai tuomet bus priversti taip pat atsisakyti savo 
neigiamo nusistatymo.

Bet sekretorius Cook ir kiti angliakasių unijos vir
šininkai nenorėjo apie derybas nė kalbėti, jeigu jiems ne
bus iš anksto duotas užtikrinimas, kad nei darbo valan
dos, nei algos kasyklų pramonėje nebus liečiamos. Šituo 
reikalavimu derybos faktinai buvo atmestos; tuomet ne
beliko prasmės ir tęsti visuotinų streikų. Gi angliaka
siams atmetus sutartų su p. SamueFu derybų planų, jį 
svarstyt atsisakė ir valdžia (kuri, matoma, šitos progos 
tik ir laukė, kad galėjus išsisukti-nuo atsakomybės). Ir 
didysis streikas pasįbaigė be jokių rezultatų.

Tai ve, kaip tų ginčų piešia “kairiasparnio” (beveik 
bolševiko) Purcell’o vadovaujamos unijų tarybos rapor
tas, atsakydamas į kito garsaus “kairiasparnio” (beveik 
bolševiko) Cook’o vadovaujamos angliakasių federacijos 
priekaištus.

Pasirodo, kad šitame konflikte unijų vadai stovi 
prieš unijos vadus, ir abiejose pusėse priešakines pozici
jas užima kaip tik patys kairiausieji elementai — tie, ku
rių vardus bolševikų spauda dar visai nesenai keldavo j 
padanges.

Čia yra krizis ne socializmo, kaip melagingai pasa
kojo komunistiniai šarlatanai savo šlamštuose, bet uni- 
jizmo. Unijų vadai mėgino išspręsti painų Anglijos ka
syklų pramonės klausimų be politikos pagalbos — ir ne
pajėgė. Ne tik nepajėgė, bet ir tarp savęs susivaidijo! Tai 
yra bloga, bet iš šito nepasisekimo Anglijos darbininkai 
turės lekcijų.

rėksnys!
turi plačią gerklę ir begėdiškas 
akis jie laiko “kovotoju”. O jei
gu tas gaivalas dar moka cha
miškai pakeikt socialistus ir su
galvot planą kokiam triukšmui 
arba “revoliuciniam putčui”, tai 
jisai yra tikras “didvyris” ko
munistų akyse. Todėl provoka> 
toriams bei šnipams ir buvo

Bile Jonvaikj, kuris taip lengva apsėsti komunistų Zamkovskj, kaipo akių anatomr 
organizaciją. i

Nėra abejonės, kad daugybė 
vadinamų “revoliucinių žygių“, 
kuriais pagarsėjo Vokietijos ko
munistai, buvo tų provokatorių 
suplanuota. O tūkstančiai leng
vatikių darbininkų, įveltų į tas 
provokacijas, paskui turėjo eiti 
į kalėjimą. t
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Apžvalga
MELUOK, MELUOK — 

KAS NORS PRILIPS.’

Apie Įvairius Dalykus, ę
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Lenino Lavono 
paslaptis

jos specialistą.”
Prof. Vorobjovas, pasak Be- 

režanskio, Berlino rusų dakta
rams neatidengė savo balzama- 
vimo budo paslapties. Tatai jis 
žadėjo padaryti vėliau, prireng
damas tuo klausimu speciali 
pranešimą. Bet jis tiek pasakė, 
kad jo metodas susiveda prie 
odos “marmurizavimo.” Jam 
taip vykusiai pasisekė ištempti 
odą ant lamino lavono, kad la
vonas pradėjo atrodyti visai ge
rai.

Komisarai buvo labai paten
kinti. Norėdamas patikrinti 
rezultatus, Semaško (sveikatos 
komisaras) buvo pasiūlęs su
šaukti komisiją specialistų. Bet 
įsimaišė Dzeržinskis, pareikšda
mas, jog jis nerandąs galimybės 
tokią komisiją šaukti, nes tai 
butų tolygu politinės paslapties 
išdavimui.

Prof. Vorobjovą sovietų val
džia apdovanojo raudonos vėlia
vos ordenu ir paskyrė jam dide
lę sumą pinigų, idant jis galėtų 
ir toliau tęsti savo moksliškus 
darbus. — K. A.

profesorius Abrikosovas viena 
tinis to dalyko specialistas Ru
sijoj ir, be abejonės, jis naudo
josi vėliausiais balzamavimo bu
dais, kokie yra žinomi mokslo 
pasauliui.

Tas atsakymas nuramino 
Dzeržinskį ir jis pradėjo prašyti 
Vorobjovo pagalvoti apie naują 
balsamavimo būdą, kuris palai
kytų Lenino lavoną bent du ar 
tris metus.

Vorobjovas atsidūrė neįma
nomai keblioj padėtyj. Jokių 
kitų būdų, apart tų, kuriais, be 
abejonės, naudojosi ir Abriko 
sovas, jis nežinojo. Bet neper
maldaujamas Dzeržinskis nesi
liovė reikalavęs:

—Pagalvokite gerai, profeso
riau... Priešingame atvėjyj su
silauksite nesmagumų. Sovietų 
valdžia apdovanos jus taip, kaip 
joki kita valdžia pasaulyj. Ne
galvokite apie tai ką pasakys 
apie jus emigrantai. Sovietų 
valdžia laikosi tvirčiau, negu ka
da nors. Laikas jau atsisvei
kinti su kliedėjimais, kad mes 
pasitrauksime nuo valdžios, o 
jums teks atsakyti. Pagalvoki
te ir atsakykite. Laiko turite 
pakankamai: jus pasiliekale

Kaip prof. Vorobjovas per še
šias dienas ir naktis galvojo, 
kad surasti tokį balsamavimo 
būdų, kuris galėtų apsaugoti 
Lenino lavonų nuo greito su
gedimo.

nią iš Kauno klerikalų organo, 
atliko falsifikaciją; pakeisda
mas menamus “Kominterno 
agentus“ “socialistais ir laisva
maniais“.

Marijonų organas ne tik nori 
parodyti
melo grieke, 
prie tos sufalsifikuotos 

cituoja šiek-tiek pakeistoje for- jos naują kunigišką 
moję Voltair’o sakini, apibudi
nantį jėzuitų taktiką kovoje su 
priešais: “Šmeižk, šmeižk — 
vis kas nors prilips.“ Ten pat 
jisai parodo, kad tą taktiką ir 
jisai pats, Pruseika, labai mėg-

Pruseika “Laisvės“ Krisluose

Jisai paduoda dvejetą ištrau
kų iš vieno nesocialisto meni
ninko straipsnio, tilpusio “Nau
jienose“, ir sako, kad tai esan
ti “Naujienų” pažvalga. Kodėl 
Pruseika nenurodo, kas yra to 
straipsnio autorius? Kodėl ji
sai to autoriaus nuomones pri
meta “Naujienų“ redaktoriui?

Todėl, kad jisai laikosi jėzui
tų taisyklės: “Meluok, meluok 
— vis kas nors prilips!”

“Kruvinas persekiojimas.“
Tam pačiam “Laisves“ nume

ryje (169-am) to komunistų 
leidinio redakcija parodo, kad 
jėzuitų taisykles vartojime ji 
yra neblogesnė už “patį“ Pru-

“L.” editoriale rašoma apie 
Lietuvos “Socialdemokrato“ at
sišaukimą į profesinių sąjungų 
darbuotojus, kad jie saugotų 
jas nuo komunistų. Atsišauki
mas nurodo, kad Maskvos da
vatkos jau kartą buvo užviešpa
tavusios sąjungose ir rezultatas 
buvo tas, kad jos tapo pakrik- 
dytas. Dabar Maskvos samdi
niai ir vėl skverbiasi į profesi
nių sąjungų vadovybę, todėl 
kiekvienas socialistas, veikian
tis sąjungose, privalo kovot su 
tuo pavojum.

Paėmęs keletą sakinių iš to 
“Socialdemokrato“ straipsnio, 
Brooklyno laikraštis sako, kad 
Lietuvos socialdemokratai ren
giasi prie “kruvino persekioji
mo revoliucinių darbininkų“. Ji
sai tvirtina, kad socialdemokra
tai, būdami valdžioje, naikins 
komunistus su pagalba “polici
jos, milicijos, kariuomenės, tei
smų, kalėjimų ir kitų slopinimo 
Įstaigų“. /

Brooklyno pleperiai žino la
bai gerai, kad tai yra begėdiš
kas išmislas. Socialdemokratai 
nei Lietuvoje, nei kitur “kruvi
nais persekiojimais” niekuomet 
nekovojo prieš “komunistų pa
vojų“ unijose, — nežiūrint to, 
kad komunistai, turėdami val
džią savo rankose (Rusijoje) 
kaip tik ir elgiasi taip su social
demokratais. Lietuvoje social
demokratai, įėję į valdžią, ne 
tik nesirengia su policijos ir 
kalėjimų pagalba išnaikinti ko- 
mustus, bet dar reikalauja 
jiems amnestijos.

Bet ką reiškia “Laisvei” tie
sa? Jos obalsis yra: “Meluok, 
meluok, — vis kas nors pri
lips!“

KUMUTE, PASIŽIŪRĖK 
VEIDRODI!

“Draugas” dar vis užsispyręs 
tvirtina, kad Petrašiūnų stoty
je, netoli Šiaulių, “socialistiuv) 
plauko” gauja užpuolusi nekal
tus karininkus, —.nors mes jau 
esame aiškiai parodę, vieną, kad 
tas incidentas Petrašiūnų sto
tyje visai neturėjo nieko bend
ra nei su politika, nei su parti
jomis; antra, kad pats “Drau
gas”, imdamas tą melagingą ži-

savo uzKieiejųną 
bet dar priduria 

istori- 
begėdystę.

Jisai sako, kad “socializmas ve
da žmones prie banditizmo.”

Iš girtų karininkų sukelto 
Petrašiūnų stotyje skandalo 
(kuriame nė vienas socialistas 
nėra įmaišytas!) daryti tokią 
“išvadą“ apie socializmą, tai 
jau tik yra perdaug.

Ir kam broliukų laikraštis ei
na taik toli ieškoti “banditiz
mo"? Gryniausios rūšies ban
ditizmas yra paties “Draugo“- 
redaktoriaus rašymai apie tą 
Petrašiūnų įvykį!

700 ŠNIPŲ IR PROVOKATO
RIŲ KOMUNISTŲ PAR

TIJOJE.

Prieš kiek laiko, kaip rašo Be-

sorius V. P. Vorobjovas, kuris 
savo draugams—daktarams pa
pasakojo “netrunėjančio“ Leni
no kūno istoriją. Prof. Vorob
jovas vėliau žada Berlino dakta
rams padaryti pranešimą apie 
naujausius lavonų konservavi
mo budus.

1920 m. prof. Vorobjovas, ne
galėdamas pakęsti bolševikų re
žimo, pabėgo iš Charkovo (kur 
jis skaitė lekcijas iš anatomi
jos) į Bulgariją. Kaipo talen
tingam anatomui, jam nesunku 
buvo gauti profesoriaus vietą 
Sofijos universitete. 1923 m. 
pabaigoj profesorius pradėjo su
sirašinėti su Charkovo universi
tetu dėl galimybės grįžti atgal. 
Ukrainos respublikos sveikatos 
komisariatas garantavo profeso
riui asmeninę saugumą ir priža
dėjo jam pavesti anatomijos 
profesoriaus katedrą.

Kartą, 1924 m. pradžioje, 
užvedė kalbą

Tiesiog įKlaipfidą
Be Jokio Persėdimo

Politinis ir moralinis Vokieti
jos komunistų partijos ištiži

mas eina dideliais šuoliais prie- 
kyn. Ne gana to, kad joje 
nuolatos verda atkakli frakcijų 
kova, kuri drasko partiją j 
šmotus; he gana to, kad išmes
tieji ar pasitraukusieji iš jos 
vadai viešai skelbia jos paslap-1 prof. Vorobjovas 
tis, iš kurių matyt, kad partija Įsu grupe studentų. Laike pa
yra galutinai nusibankrutavusi. | šnekesio priėjo vienas studentas 
Dabar dar išėjo aikštėn nauja |jr parodė laikraštį, kur buvo 
sensacija, uždedanti, 
kant, vainiką ant visų tos par
tijos skaistybių. Pasirodo, kad 
ji yra perdėm užkrėsta provo
kacijos nuodais.

Vokietijos respublikos gynė
jų organas “Reichsbanner“ pa
skelbė slaptą komunistų parti
jos centro aplinkraštį, išsiunti
nėta visiems 

f 

tojams, 
aplamai 
partijos 
ninku ir paprastų narių, susek
tų šnipinėjime ir provokacijoje. 
Aplinkraštyje vienoje vietoje, 
be to, dar sakoma, kad į “dar
bininkų judėjimą“, t. y. į komu
nistų partiją ir artimas jai or
ganizacijas, per šiuos keletą 
metų įsiskverbę tūkstančiai 
šnipų. Todėl partijos darbuoto
jai yra įspėjami būti atsargiais 
ir saugoti organizaciją nuo to 
supuvimo.
* Komunizmo užtarėjai gal pa
sakys : Tai kas gi čia tokio bai
saus, kad šnipai ir provokato
riai tūkstančiais eina į komuni
stų partiją?
juk gali į bet kurią organizac

partijos darbuo- 
k ariame paduodama 
700 vardų buvusiųjų 
vadų, mokamų darbi-

taip sa-|kalbama apie tai, jog prof. Ab- 
rikosovo balzamuotas Lenino 
lavonas pradėjo gesti.

— Ką jus manote apie 
profesoriau? — paklausė 
(lentas.

Manau, kad blogai 
nemokančiai balzamavo.

Ta frazė atnešė daug bėdos 
profesoriui. Studentas pasiro
dė esąs komunistas. Valandai 
praslinkus sveikatos komisaras 
telefonu pašaukė profesorių ir 
liepė jam tuoj ateiti į kanselia-

tai, 
stu-

arba

Nedori elementai

ją įsiskverbti. Pas komunistus 
jie daugiausia skverbiasi dėl to, 
kad viešpataujančios klasės la
bai komunistų bijosi ir nori su
šukt jų paslaptis. Bet tai yra 
tuščia pasaka. Dalykas juk yra 
ne tame, kad šnipai ir provoka
toriai lenda į komunistų parti
ją, bet tame, kad jiems pasise
ka į ją įlįsti tokioms didelėms 
masėms ir užimti partijoje at- 
sakominga^ vietas.

Kas per “revoliucionieriai” 
yra tie komunistai, jeigu jie 
gali per mėnesių mėnesius “dar
buotis” geriausiame sutikime 
su pulkais šnipų, nepastebėda
mi jų judošystės? Kaip gali 
tie pasąmdyti jųdęšėliai įgyti 
ikoptuĄistų simpatiją ir pasilikę- 
jimą, • taip kad partija skiria 
juos vadais ir mokamais savo, 
darbininkais?

Iš to matyt visas protinis ii 
moralinis komunistų nušilsimas. 
Jiems yra geras “draugas” bite

Nemanydamas nieko blogo, 
Vorobjovas nuvyko pas komisa
rą, Pastarasis be jokių cere
monijų pradėjo:

Jus nesenai pareiškėte, kad 
Lenino lavonas buvo netinka
mai balzamuotas. Kokios prie
žastys verčia jus taip manyti?

Jokios! — atsakė susimai
šęs profesorius.

— Bet jus prasitarėte, kad 
Abrikovas ir kompanija nežino 
savo darbo.

— Mažai ką aš pasakiau... Aš 
buvau labai pavargęs po lekci
jos ir ne visai atsimenu, ką 
klausė studentas.

Nepatenkintas komisaras pa
leido profesorių. Bet dviem 
dienom praėjus nuo Semaškos ir 
Dzeržinskio Vorobjovas gavo 
telegramą, kuria buvo reikalau
jama tuoj atvykti į Maskvą.

Ant rytojaus profesorius jau 
buvo Maskvoj. Stoty j jį pasi
tiko Dzeržinskis, Semaško ir 
Kalininas; Iš stoties jie nuvyko 
į valstybės įstaigą. Ten labui 
maloniai pavalgydino profeso
rių. Po to Dzeržinskis paklau
sė:

— Ar gerai prof. Abrikoso- 
vas padarė Lenino lavono balza- 
mavimą, -ir ar nebuvo tik vy
liaus, . kad Lepino lavonas pra
dėjo per daug greit gesti ir pa
sidarė baisus?

Puikiai numanydamas, ko no
ri čekos viršininkas ir kuo kve
pia kolegai abejingas atsaky
mas, Vorobjovas atsakė, kad

buvo traginga. Des- 
apimtas, profesorius 
duoti kuodaugiausia 

Prašymas buvo tuoj iš-

Maskvoj.
Padėtis 

pe racijos 
paprašė 
spirito, 
pildytas.

Sekamą dieną Vorobjovas nu
vyko į paskilbusį mavzolėjų.

— Gal nuo to, kad neįmano
mai buvo įtempti nervai, o gal ii 
nuo nepaprasto mavzolėjo pa
rengimo, bet, — sako profeso
rius, — kai aš įėjau į mavzolėjų, 
mane apėmė neapsakoma baimė. 
Aš, pusė savo gyvenimo pralei
dęs tarp lavonų ir pripratęs prie 
lavonu kvapo, sudrebėjau nuo 
baimės, kai pamačiau už stiklo 
baisų trunėjantį Lenino lavoną. 
Nuo didelio sutinimo pasibaisė
tina spalvos oda buvo suplyšu
si. Lavonas buvo šlapias ir iš 
jo tryško sultys. Aš paprašiau 
prašalinti visus žiopsotojus, iš
gėriau kiek spirito ir pradėjau 
studijuoti lavoną. Ką aš galė
jau padaryti po Abrikosovo ir 
prlegtam su sugadinta medžia
ga? O Dzeržinskio grasinimas 
vijo iš galvos visokį mokslinį 
galvojimą.

“Nežiūrint į tai, aš keturias 
paras studijavau lavoną, visiš
kai nieko nevalgiau, nustojau 
apetito ir palaikiau savo jėgas 
išimtinai spiritu. Reikia tiesą 
pasakyti, valdžia man davė pil
niausią laisvę ^r visiškai nesku
bino dirbti. Bet galvoj buvo 
tuštuma ir mintys pynėsi. Ir 
štai, regis šeštą naktį, su svaig
stančia nito silpnumo ir nuovar
gio galva, aš išėjau į Raudonąją 
aikštę pasivaikščioti ir pakvė
puoti tyru oru. Ir visai pripuo
lamai, ant galo, dingtelėjo į gal
vą mintis, kurui aš nutariau 
praktiškai ištirti.

“Aš nuvykau pas Dzeržinskį. 
Bendrais žodžiais išdėstęs jam 
savo projektą, aš paprašiau 
Dzeržinskio tuoj pakveisti iš 
Charkovo profesorių Zamkovs- 
kį, nesenai pašalintą iš universi
teto už neištikimybę, ir anato
mijos teatro sargą, Fedorą, ma
no daugelių metų pagelbininką. 
Atsakydamas į mano prašymą, 
Dzeržinskis pareiškė, kad jis 
nematąs jokio reikalo kviesti 
prof. Zamkovskj, sovietų val
džios priešą ir savo specialybe 
okulistą. Po energingo prašy
mo Dzeržinskis sutiko pakviesti

Pu’ sėjo-Sept. 21, 1926 m.
l/ctuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimtąją šalį arba mano grįžti 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 vienatine linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai i

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 į 
Klaipėdą. \

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. Į abi pusi tik $1S1 
Sutaupysite $44.50.

Turisjt. 3 kliasa $117. Į abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. | abi pusi $270
Sutaupysit $30.00.

“Revapue Tax”ir “Head Tax“ 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “ESTONIA” Rugp. 10 
Laivas “LITHUANIA“ Rugp. 31

Informacijų kreipkitės į vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją <■

BALTIC AMERICA LINE, 
120 Nortr La Šalie Street, Chkago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
GULBRANSEN PIANAI

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

JOS. F. BW
PUny Krautuve

3343 So. Halsted St.
IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII^
Naujienų Spaustuvė 
yra Uaiimi Spaustuvė
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Hydroplanas išgelbėjo 
tris

Jesse \Valdo ir Jack Frost, 
jauni Lake Shore Country Club 
darbininkai, liko vėjo luiuešti 
j ežerų ant traptų. Jų nelaimę 
pamalė jų draugas Paul Domke, 
kuris išplaukė valtimi juos gel
bėti, kuomet jie buvo vėjo nu
nešti jau keletą mylių. Bet jo 
valtis prakiuro ir jis taipjau 
buvo priverstas gelbėtis ant 
trapių. Apie jų nelaimę nugir
do aviacijos Įeit. Scholield, ku
ris su savo pagelbininku tuo
jau* išskrido bydroplanu ir vi
sus tris išgelbėjo, parvilkdamas 
juos ir jų trapius į pakraštį.

Darbininkų radio 
stotis

Amerikos darbininkai turės 
savo radio stotį, kuri teiks įvai
rių darbininkams reikalingų ži
nių ir pranešimų. Ta radio sto
tį įsteigė Cbicagos Darbo Fe
deracija ir stotis vakar jau pra
dėjo veikti. .Ii yra miesto prie
plaukoj (Municipal Pier).

Kapitalistai labai nenorėjo, 
kad darlaninkai turėtų savo ra
dio stotį ir ilgai trukdė jos įs
teigimui, o prekybos sekreto
rius lloover, kuris taipjau kon
troliavo radio stotis, atsisakė 
duoti leidimą darbininku sto-' 
ėiai ir paskirti bangų ilgi. Bet t 
keletą dienų atgal teismas nu
sprendė, kad lloover neturi jo-' 
kios teisės kontroliuoti radio 
stoties ir kad jo leidimas yra 
visai nereikalingus. Taip teis-- 
mui nusprendus galėjo atsidary
ti ir darbininku stotis.

Užklupo salyklo 
dirbtuvę

Prohibici jos agentai užvakar j 
padarė kratą Archer Products ■ 
(.o., 2762 Archer Avė., buvu
siam Citizens Pravarė ir areš
tavo 35 darbininkus, taipjau 
užgriebė daug salyklo ir alaus' 
užraugų.

šiuo savo žygiu federalinė 
valdžia nori teismų pagelba už
drausti isdirbima alaus užrau- t
gų, iš kurių lengvai galima pa
sidaryti gerą alų. * Netvirtina
ma, kad Archer Products Co. 
darė alų, bet ji darė salyklas ir 
užraugų, o iš tų užraugų slap
tieji bravarai lengvai pasidary
davo alų, be jokių didelių įtai
sų: reikia tik pridėti vandens ir 
mielių ir po trumpo raugimo 
pasidaro geras alus. Valdžia sa
ko, kad užraugai yra nelegalis 
dalykas, nes jis niekam kitam 
netinka, kaip vien alaus dirbi
mui ir todėl užraugų išdirbinė- 
jimas turi būti uždraustas. Jei-j 
gu valdžia šiame dalyke laimė
tų, tai tektų slaptiesiems bra-! 
varams gryšti prie bi augesnių j 
ir netaip parankių salyklų, bet! 
jeigu pralaimėtų, lai, spėjama, • 
užraugų vartojimas žymiai pa
didėtų, m s visi plačiai apie tas 
užiaugas (angliškai — “\vort”) 
sužinotų ir imlų jas vartoti. 
Dabar gi apie užraugų vartoji-1 
mą mažai kas žino ir. ikišiol 
jas vartojo vien didesni slapti 
bravarai. ,

“Speed traperiu” 
. pakliuvo

Pradėjus tyrinėti “speed 
traps“, vietas, kur automobilis
tus gaudo, kuo ypač pasižymi 
mažieji miesteliai apie Chica- 
go, atsiliepė ir automobilistai, 
ir kaip išrodo, niekurių mies
telių viršininkams bus gana 
liestai, jei tik prokuroras lai
kysis savo žodžio ir paskui ne
užmes viso dalyko.

Dabar tyrinėjimas yra Broad- 
vie\v miestelio policijos virši
ninko Joseph (Mexican Joe) 
lluszar ir policijos magistrato 
elgėsis. Vienas automobilistas 
pasiskundė, kad jam ne taip 
greit važiuojant, lluszar pasi
vijo ji u t mylios nuo miestelio 
ir kada jis atsisakė gryšti į 
miesteli, buvo sumuštas, prie
varta įstumtas į kitą automo
bili ir nuvežtas kalėjimai!, kur 
jį išlaikyta iki ryto, neleidžiant 
nė kaucijos užsistatyti. Jis bu
vo kaltinamas, kad jis greitai 
važiavv girtas būdamas. Bet 
lyte teisme tas kaltinimas bu
vo pakeistas kaltinimu už ne
tvarkų elgimąsi ir jis tapo nu
baustas $9C. Kada lluszar nu
girdo, kad jis rengiasi skųstis 
valstijos prokurorui, jis gavo 
nuo policijos magistrato Ware- 
liam čekį ant $37.50.

Keturi automobilistai liudi
jo, kad jie tapo areštuoti už 
susUtjima Broadviesv miestely 
ir iš jų pareikalauta $80 kau
cijos, kuria paskui nuleido iki 
*18. Teisme gi jiems visai ne
leista buvo liudyti. Pasikalbė
jęs su teisėju, lluszar sugrąži
no $10 ir liepė nešdintis iš teis
mo. Bekordai rodo, kad trys 
ją tapo nubausti ir kad kiekvie-, 
nam uždėta po $6 teismo kaš į 
tų, kuomet leidžiama imli tik 
•4 —* •

Yra ir daug kitų panašių 
skundų. Daliai* bus pašaukti 
pasiteisinti lluszar ir teisėjas 
V/areham ir tada jie bus ati-- 
duoti grand jury.

Užbaigus su šiuo miesteliu, 
bus einama prie Murkliam ii* 
Snecialville miestelių, prie 
\\estcrn Avė., kiltie jau prisi
pažino užlaikę “speed traps” 
ir neteisėtai baudę automobi
listus; gautų gi pinigų i knygas 
nerašydavo ir patys pasidalin
davo. Murkliam miestelio, kuris 
dar nesenai įsisteigė ir turi tik 
kelias lubas, teisėjas prisipaži
no, kad jis klauso vien polici
jos viršininko instrukcijų ir 
baudžia vien jo nurodymais. 
Apie Įstatymus gi jis nieko ne
žinąs. Jis, policijos viršininko 
patariamas, imdavęs teismo lė
šų $(i, kuomet valstijos įstaty
mai leidžia imli tik $2, ir pa
skui gautais pinigais dalinda
vosi su policijos viršininku. Jie 
irgi bus atiduoti grand jury.

Užkliuvo už vinies
Mrs. Mamie Josh, 1017 N. 

Bichmond SI., kabino kieme 
skalbinius. Vienoj vietoj ji ne
galėjo pasiekti vinies užkabin
ti virvę ir manė pasišokėjusi 
pasieks vinį ir užkabins virvę. 
Bet vieton užkabinti virvę, vi
nis užkliuvo už piršto ir jį per
vėrė, taip kad ji turėjo keletą 
minučių kaboti iki kaiminai 
spėjo ateiti pageltam ir nuim
ti ją nuo vinies, Tada jų nu
alpusią išgabenta, ligoninėn.

B1LL Y'S ’ UNCLE

12 žmonių mirė nuo 
karščio

Užvakar nuo karščio, tiesio
giniai, ar netiesioginiai (kur 
karštis prisidėjo prie pagreiti
nimo mirties) mirė viso 12 žmo
nių. Karštis buvo pasiekęs 94 
laipsnius.

Ieško užmušėju
(ireal Atlantic A Pacific Tea 

Co. paskyrė $2,5(H) dovanų tam, 
kuris nurodys du žmones, kurie 
apiplėšė ir nušovė Aliau Boe, 
manažerį sankrovos prie 1708 
Lavvrence Avė.

Boe, klerkui ir dviem kostu- 
mieriams esant sankrovoje, šeš
tadienio vakare, įėjo du plėši
kai ir išplėšė registerį. Jiems 
išėjus Boe pastvėrė revolverį ir 
nusivijo juos i elę, kur jie jį ir 
nušovė.

Policijos suvažiavimas
Chicagoje dabar laiko savo 

konvencijų Amerikos ir Kana
dos miestų policijos viršininkai 
pasitarimui kaip geriau kovoti 
su piktadarybėmis ir taipjau 
kaip sumažinti skaičių nelaimių 
su automobiliais. Užvakar poli
cijos viršininkams kalbėjo ir 
prekybos sekretorius lloover.

Konvencijoj dalyvauja 147 
policijos viršininkai ir mayo- 
rai, atstovaujantys daugiau 
kaip 300 miestų.

Munšaino aukos
Sekmadienio naktį munšainas 

pasiėmė dvi aukas, o trečioji 
auka yra arti mirties, subady
ta savo draugo.

Neidentilikuotas girias žmo
gus tapo traukinio užmuštas 
ties (ilen Vie\v. Jo kišenių je 
rasta dar neišbaigtą gerti milll- 
ttailio bunka. į

(’liarlųs Nelson, 15 m., iškri-Į 
to ar tapo išmestas per langų! 
begirlaujant namuose prie 2058 
\V. I tamson St.

Kobert Hopkins, 20 m., yra 
arti mirties, subadytas peiliu 
jo draugo Lloyd Perkins, taip
jau 20 m.

Daug žmonių sužeista 
traukiniams susidūrus

Vakar ryte, tuoj po 8 vai., 
Illinois Central priemiestinis 
traukinys, einantis į miestų, 
prie 22 gatvės* užvažiavo ant 
darbinio traukinio, vienų vago
ną sudaužė ir pats nušoko nuo 
bėgių. Nelaimėj apie 31 žmo
nės, jų tarpe 20 moterų, liko 
tiek sužeisti, kad reikėjo ga
benti į ligonines suteikti me- 
dikalinę pa geibų. Nemažai žmo
nių liko sužeista ir kilusioj po 
susidūrimo panikoj. Sakoma, 
kad pasažierinis traukinys, ėjęs 
iš South Chicago, ėjo 10 m. į 
vai. greitumu ir nepaisė ar lie
pa temijo raudono signalo. Iš 
kitos pusės, pasak kompanijos 
viršininkų, ir darbinis traukinis 
neturėjo teisės eiti skersai bė
gius, nes jis žinojo, kad tuo 
laiku turi ateiti priemiestinis 
traukinis.

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

Smulkios Žinios
Vakar buvo dar karščiau, ne

gu užvakar. Užvakar nuo karš
čio mirė 12 žmonių. Be abejo
nės, tiek pat ar daugiau mirė 
ir vakar. 'rėčiaus šiandie gal 
busiu vėsiau; orų atvėdins*iąs 
lietus su perkūnija.

Mrs. Auna Siegel, 56 m., 7718 
Eesscx Avė., iššoko per langą 
iš trečio augšto ir užsimušė. 
Manoma, kad saužudystę papil
dė iš nusiminimo delei menkos 
sveikatos.

Iš nusiminimo, kad jis negali 
užlaikyti savo šeimynos, nes 
prieš porų metų jam tapo nu

griauta koja 4r nuo to laiko jis 
vis sirguliavo ir negalėjo dirb
ti. Joseph Boruk, 33 m., 1814 
W. Erie St., nusitroškino gasu.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
low” lobe j nuo Adams gat 
yes, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturiolika dienų nuo pa- 
skelbimo.

1 Augustinas M
3 Bacevičiui M.
8 Buchtele Chas.

10 Čepaitis Antanas
17 Ebenkis Mike
22 Jodelu Gasparu
37 Paicikauskini Juozapui
43 Kuntavtos Kortuotas
53 Matnkaitis Juzefą
54 Martisene Domicėlė 
56 Miškinis Kazimieras 
60 Nosvitis Joseph
63 Paulikonis Charles
68 Radusevich Agnės
69 Vaišnoras B.
70 Bapsys Maikis
89 Viciulini J.
97 Yorkiene Rozalija
98 Zalalis Antanas

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Draugystė Lietuvos Kareivių 
pereitą sekmadieni laikė savo 
susirinkimų. Bet susirinkimas 
buvo labai mažas, kas jau pa
prasta vasaros metu. Butų la
bai išmiptinga vasaros laiku vi
sai susirinkimus nelaikyti. Ta
da visi butų liuosi ir paskui vi
si reikalai butų tvarkiau atlie
kami visiems susirinkus. Da- 
bargi paprasti raportai tęsiasi 
per keletą mėnesių; renkama 
komisijas ant komisijų ir vieni 
kitų negali sugaudyti. Mat šil
tas vasaros oras ir žaliuojan
tys laukai visus traukia prie 
savęs, tai kas tik gali, tas ir 
bėga j pavėsį, arba maudytis 
ir po smiltinus voliotis. Likę 
gi namuose ir atėję į susirinki
mą, sušilę laukia kitų ir sulauk
ti negali, tad ir rūstauja ant ne
silankančiu. —Sekretorius.

Pirmadieny tilpusiu j žinutėj 
sakoma, kad per paskutinį ber
tai n į spulka turėjo $11,00(1 apy
vartos. Turėjo gi būti — $11,100, 
arba visa šimtine daugiau.

S. C.

Patarnavimas ar 
išjuokimas?

Pereitų suimtų aš palaidojau 
savo mylimą sūnų Pranuką, ku
rį užmušė vienas Yellovv Cab 
kompanijos šoferis. Norėjau jį 
palaidoti su bažnytinėmis apei
gomis ir tuo reikalu susitariau 
su šv. Jurgio parapijos kunigu. 
Kunigui pirm laiko sumokėjau 
10 dolerių. Paskui kunigui bu
vo duota žinia, kad palauktų 
kokių 20 minučių, kol lavonas 
bus nuvežtas j bažnyčią. Bet 
kur tau kunigas lauks! Atėjo 
pirm laiko ir atlaikė mišias, o 
kada atlydėjome lavonų, kada 
suėjome į bažnyčią ir varpai 
ėmė skambinti, zakristijonas' 
norėjo nors žvakes užžiebti,' 
bet kunigas suraukė kaktą, pa-! 
mojo ranka ir davė suprasti,! 
kad mums ir to nereikia! Taip* 
ir buvo padaryta. Kunigas, tar
tum ko nors vejamas, galvo
trūkčiais dar šj-tą atliko ir 
ties durimis pasirašęs “rasylę”, 
trenkė jų kaire ranka ir išėjo 
savais keliate. Išrodė, kad ku-

Kraujo, odos, chroniškas i 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1Q. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA: 
2226 Maishall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.

Tel, Blvd. 4063

Boulevard 4139(’igsa ant h-to pusi.)

PETRONĖLĖ PUNDINIKĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Utarninke, Liepos 20 dieną, 
10:00 valandą lyto, 1926 m., 
sulaukus 6 metų, 6 mėn. am
žiaus; gimusi Chicagoj, 1920 
metuose, paliko dideliame nu
liūdime motiną Petronėlę, bro
lį Domininką, seserj Stimfala- 
vą, brolį Antaną ir Edvardą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 914 
W. 19th PI.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Liepos 22 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų į Apveizdos Die
vo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pundi- 
nikės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161.

KAZIMIERAS 
PETR1KAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pirmadieny, Liepos 19 dieną, 
1:35 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 37 metų amžiaus; gi
męs Kauno rėd., Raseinių ap- 
skr., Kaltinėnų parapijos, K rū
telių kaimo. Buvo narys Auk
sinės žvaigždės Paš. Kl. ir 
Lithuanian Improv. Ben. Club, 
paliko dideliame nuliudime duk
terį Lilijaną, seserį Zofiją Glo- 
bikienę, 2 pusbroliu Petrą ir 
Franciškų ir 2 dėdes Joną ir 
Domininką šėmaičius. Kūnas 
pašarvotas, randasi 10755 Ed- 
brooke Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Liepos 22 dieną, 8:00 valandą 
ryto, iš namų j Visų Šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimiero Petri- 
kauskio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sesuo, Pusbrolis 
ir Dėdės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

R—rr

A. MASALSKIS
Graborius '

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

---iii............................ ■ ■ .

I’hone Boulevurd 5208
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit į

VV1CKER l‘ARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Robey Street 
Phonc: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
— X-Ray

Pilnas Išegzuminavimas

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

VALET

JhitoSlrop 
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

DU. VAITUSII
OPTOMETRISTAS 

Jau sugrįžo iš vakacijų

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Or. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tines Valgių Chemijos

PENE-
“Gall-

Stones” akme
nis tulžyje).
L)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

1)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

1)-Bc jokio pa
vojaus ir be 
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, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
peną-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.
Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 8763

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

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

Daugelj išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšcgzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICĄL
INSTITUTE
505 So. Stalo SI.

Kampas Čongress SU 2 fl.
Valandos: Panedely, Seredoj ir 

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

Garsinkites Naujienose
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Vienas lietuvių profesionalas 
Chicagoje. dr. V. A. Šimkus, 
mano, kad “Naujienos“ turėtų 
jam užmokėti ne mažiaus ir ne

Ciceroa Liet. Liuosybės Namo Ben
drovės Dalininkams, 
niekai:
bės Namo Bendrovės visuotinas pus
metinis dalininku susirinkimas įvyks

H <1., 1926, 
30 vai. va-

( t., Cicero, III.

Gerbiami Dali-
Ciceros Lietuvių Liuosy-

to,
ar bandė pasityčioti iš 
s jam dešimti dolerių

.Ink jeigu dešimtį dolerių

man ir visiems kitiems 
bus gera pamoka, kad

Duoti jam rei 
sav<x pa reidas

kilis dalykus rašyti. Bet ar aš 
kalias, kad žmonių mokytojai 
kunigai taip negerai daro, 

žmogaus ty<

pirma išmokite
įskili kitus mo-

—žemaitaitis.

tūkstančių dolerių ($50,(8)0.00) 
dėl to, kad, kaip jisai sako sa
vo skunde, jo geras vardas ir 
reputacija esą sugadinti ir jo 
vengią pacientai. O ta nelaimė 
su juo pasidariusi dėl to, kad 
1924 m. lie|x)s mėn. 1 d., vadi
nasi, dveji su viršum metai at
gal, “Naujienose” buvo jdėta ži
nutė 
niuo 
kas, 
cagą 
namį

Minėtasai daktaras sako, kad 
“Naujienos” apkaltinusios j| 
darymu sąmokslo prieš l’.oles- 
lovą Audicką ir girtuokliavimu 
ir kitokiais nedorais dalykais, 
ir todėl jisai randąs, kad jos 
turinčios dabar

apie tai, kaip vienas

užmokėti už

Roseland
Kensingtone

absurdas, uos 
žinioje nieko 

Apie' Šimkų

Savoj svetainėj, lygiai 
kare, 1401 So. I9th 
Visi dalininkai esate kviečiami skait
lingai atsilankyti.

Kviečia Direktorių Valdyba

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Groaernlų, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

mas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

Ja tino į i Birule 
dienj, Liepos-July 

’Sųuare parko sve 
Birutės” nariai 
Taipogi atsivesk

renkasi Ketvirta- 
!2 d., Mark VVIiite 
linėje. Visi “Jani), 
aitinai turi būti, 
e nauju naiių. 

naujų žaislų.
Komisija

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-t(»s iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naūlienoins” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti syk| 
i savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame šone, o <Ir neap- 
’upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 So. Hnlsted St. (Tel 
Boulevar'l

Pranešimns Tovvn of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp I.aflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, perttit kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau paž\metn adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvienų diena anksti rytų. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Paulina St. Tel. Prospect

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Heinlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm nudevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3119 So. Halsted St.

J. S. RAMANCIONIS, Prez.

yra gryniausias 
inkriminuojamoje 
panašaus nebuvo.

*r tenai paminėta tiktai tiek
apielinkėje yra daug lietuvių 
biznierių profesionalų — dakta
rų, advokatų, realestatininkų ir 
kitų. Bet jie tiek mažai garsi
nasi. kad daugelis ir nežino kur

Boleslovas Audickas buvo pas 
jį, kaipo pas seną savo pažįs
tamą, sustojęs; bet, toliaus sa
koma toje žinioje, jisai (Audic
kas) vėliaus apsigyveno su sa-

18X7.

REIKIA moterų sortaClmui popk 
rų atkarpų, patyrusių ir nepatyru 
šių. 1145 So. Peoria St.

REIKIA OARBMČr

PARDAVIMUI bekernč iš 
priežasties, tuiiu kitą biznį. 
Turi būti parduota į 2 ar 3 
dienas. Parduosiu labai pigiai.

VYRŲ
REIKALINGAS pirmarankis beke- 

ris prie lietuviškos duonos kepimo. 
Atsišaukit greitai, mokesnis nuo 40 
iki 50 dolerių j savaite. Tel. 1306-M.

JOHN K. M ALE LA 
925 — 8th Street 

VVaukegan, III,

PARDAVIMUI labai gerai įreng
ta prie mokyklų krautuvė, amerikie
čių apielinkėj, cigarų, tabako, no- 
tions, ice creamo, nesvaiginamų gė
rimų, delikatesson, parduodu dėl li
gos, cash biznis, brokolių neįeik.

4459 So. Union Avė.

SOL IU SIDĖJ
Kertinis muro namas 5 fl. ir 

krautuvė*, balta, aržuolo tiiniingai, 
maudynės, elektra ii- gasas, vi 
geriausiam stovy. Rendos neša 
metus $3672; prekė tik $26000. 
liti ir mainyti j bučernę ar 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Halsted St.

3 lubos frontas

per 
Ga-

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobilio, gioerne, kendžių. ice 
cream krautuve. 627 W. I4tli St.

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

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

THE ROY T. MOULD CO.
7627 W. 63rd St., Argo, III.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležiniu daiktų ir Įrankių 

krautuvė

2805 W. 63rd Street

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI geležies, stiklų, di- 
šių Storas, arba mainysiu ant bile 
ko. 6005 So. Ashland Avė.

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDFNCiYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamus už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj Ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Boofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawn<1ale (1114.

S t u d e b a k e r 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 kilo pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai- 

j gi kas manot pirkti ar mainyti ant 
' naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

D.

Milda Auto Sales 
3121 So, Halated Street 

Tel. Boulevard 1685
Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Tel. Lafayette 8705—<8706

PARDAVIMUI Liberty 5 pasažie- 
rių touring karas, gerame stovyje, 
$250. 911 N. La Šalie St. Tel. Lin
coln 0666.

NAMAI-ZEME

štai sutinku savo gerą pažys
tamą ir gerą tautietį, visas ap
sirengęs nuo galvos iki kojų 
naujais i ubais. Paklausiau kur 
pirko tas visai naujas drapanas. 
“Na gi pas žydelį.” “O kodėl nė
jai pas lietuvius pirkti?” pa
klausiau. “Tiesa, aš girdėjau, į 
kad lietuviai turi storą, mačiau 
buvo garsinta Nau i ienose, bet 
dabar pamiršau kur yra jų sto
ras; pavaikščiojau po Michigan 
Avė. tai ir įėjau pas žydeli“, — 
atsakė.

rodos, dabar jau yra miręs) ir, 
tenai jam begyvenant, jisai vie
ną vakarą buvo nugal>entas Į 
policijos stotį, o paskui padė
tas į bepročių ligoninę. Sunku 
suprasti, 
įsižeisti

turėjo

riai daro 
siūdami.

abejo, daugelis taip ir 
Už tai lietuviai biznio. 

» sau skriaudą nesigar-

“nukentėjęs“ profesionalas jau 
vieną kartą buvo užvedęs bylą 

iaujienas”, bet ji buvo 
Tada jisai reikalavo 

$10,(8)0.00. Dabar jisai 
ieškot priekabių iš

naujo ir jau nori “truputį” dau
giau. Anot tos franeuzų patar
lės, “apetitas auga bevalgant”; 
o tur-but dar labiaus 
belaukiant “patriovos!

išmesta
“tiktai”

biznierių.
dar 
kurie

y ra

auga
—M

Svarbus pranešimas Roselando, Pull- 
mano, Kem ingtono ir \\ ėst Pull- 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengyi-. 

niinui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavime “Naujienų” pavie-

RUBIN BROS.

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienj

Liepos IX. 9 vai. ryto
54 mūriniai namai 54

Pardavimui gatavi gyvenimui

Atsilankykit anksti gausit didelį 
pasirinkimą

$250 cash, $50 j mėnesį 
Nusipirksite bile vieną iš jų

Už biškj 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 $6100

PARSIDUODA North West kam
pas 56-tos i>- Morgan Street, 4 fla
tų po 5 kambarius ir 5 karams ga- 
i adžius. Kambariai dideli, šviesus. 
Moderniškas visais atžvilgiais. Kar
štu vandeniu šildomas, naujas na
mas. Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti. Štai yra didelis bargenas. 
Ateik prisirengęs dėl biznio. Klausk 

5544 So. Morgan Street

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas su krautuve ir lotas.

9S1 W. 19th Street

MAINYSIU naujų, 2-6 kambariu 
namą, karštu vandeniu šildomas, 2 
karu mūrinis garažas, netoli Ashland 
ir 80th St., naujoj kolonijoj, savinin
kas norėtų bučernės arba grosernės 
su bučerne ir su namu.

WIESNIESKAS
2157 W. 18th Street

lietui 
kampų:

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

Avė

('.i a

ant šokamų

105 St.
108 St

S t

r Eront St.

ir Cottage G rovė 
se pmninėtose 

gaunamos ;

Avė.

anksti
ose

iš

TO\VN OI' RAK E: 
Benošiaus Aptinka, 1616 VV. St.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

JEWETT’AI — Coupe, Brougham’ai, 
Sedanai, Touringai, 2(1 dėl pasirin
kimo, visi karai pilnai perdirbti, 
visokių spalvų duco, visų vėliausių 
modelių ir turi naujų karų garan-

MARTIN J. O’BRIEN 
Paige ir .Iewelt pardavinėtojai 

4100 \V. Madison St.

Titie garantuotos 
A Trust Co. Ofisas 

ir vakare.

prirengtas
per Chicago Titie 
atdaras rytų, die-

tią
SAVVIAK & CO.

Statytojai 
7181 VV. Grand Avė.

PARDAVIMUI 3-5 kambarių fla
tas, moderniškas, 50 pėdų lotas, ge
ros įplaukos, geroje vietoje dėl sta
tymo krautuvės, Leavitt St., netoli 
22nd St., $4,000 cash, kitus išmokė
jimais.

S. G. TUPONICH
1829 Bluc Island Avė.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd Št.,’Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVEDAME elektrų su geromis 
lempomis I ruimus už $55. Taiso
me nulio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC
3153 So. Aiilmrn Avė.
Tel. Boulevard 7590

STUDEBAKER — Big (> touring, 
pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
tiktai perdibtas. Savininkas Irving 
1991.

TURIU parduoti savo rezidencijos 
lotą, 25x13(1, tiktai 2 blokai nuo “L” 
stoties, $600 cash. NAUJIENOS, Box 
822.

MORTGEOIAI-PASKOLOS

HUPMOBILE sedan, 1923 metų, 
pirmos rųšies stovy, turit pamatyti, 
kad įvertinus. Yra daug ekstra da- 

, lių. Po 6 vakare. BUSHEK, 1007 W. 
Cullerton St.

Supirkinėjimas ir Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotų už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgeČius arba gerus bondsus ar 
ataką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuojaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St. Box 799.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIGIAI
6% Nuošimčiai

PARDAVIMUI

nebuvo lietuvių 
turėtų savo an- 

(coal yard), o 
ir savas anglių 
prie 313 West

107th place (phone Pullman 
8296) Ant. Tamonis ir Ramu
sis Mikšis. Tamonis tame bizny
je yra gerai patyręs, nes dau
giau negu dešimt metų yra iš
dirbęs prie anglių išvežiojimo 
ir daugelis lietuvių jį pažysta. 
R. Mikšis yra vietos veikėjas 
draugijose, yra valdyboje Im- 
provement and Benefit Kliubo, 
ir raštininku Draugijos I). L. K. 
Vytauto No. 2. Yra rimtas, 
blaivus ir doras žmogus, todėl 
galės gerai ir teisingai patar
nauti savo tautiečiams. Jie. kai
po nauji biznieriai, turi geriau
sias anglis, ir pigiau parduoda 
negu kiti, nes jie yra darbinin
kai ir patys dirba, kitam algos 
mokėti nereikia. Gero pasiseki
mo naujiems biznieriams.

Lietuviams biznieriams pa
rankiausia yra garsintis 
j ienose, nes šioje 
yra išplatinama apie 
zempliorių kasdie.
galima gauti ant Michigan Avė. 
kampų, kur yra anglų laikraš-' 
čiai pardavinėjami. Garsinimas | 
visada apsimoka. Lietuviai biz
nieriai ir profesionalai pasisa
kykite kur yra jūsų biznis ir, 
vieta, kad lietuviai žinotų, kur 
nueiti. — Reporteris.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
AlKakymSs: $100.00 ant nyk jr 

$6.00 j metus per vhą 
likusj gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lam tikrą dalbų. Praleisdami cen
tą paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame sAvo centus 
dirbti de| kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spu'ką?

Naujienų, Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleri-,.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt j]

su sekretorių 
o nuo Jo su- 

dauginsis jūsų

Nau- 
apielinkeje 

500 eg- 
Naujienas

SPULKOS REIKALUOSE
Birželio 30 dieną užsibaigė 1-mas 

kvartalas šių meti, ii- 13-tas spulkos 
'gyvavimo iš viso. Valdybos liko nu
tarta spulkos knygutes peržiūrėti 
kas kvartalas. Todėl visus spulkos 

'narius meldžiam priduoti knygutes 
peržiūrėjimui į spulkos ofisą

1739 So. Halste<l St.
Meldžiu pasiskubinti.
Naujienų Spulkos Sekretorius

— V. Miszeika

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Prisidėkite j šią draugiją 
Chlcaffos Lietuvių Tli-niiKijo S. 

yra dicižlauniu HUviSelpos orffanl rija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys 
skyriai pašalpos sergantiems na- 
riams: S6, #10 ir $lti savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priimamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo- 

Igas. Apio sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chieagos Lietuvių Draugijos pirmi- 

Mickevičius, 1739 So. 
Tel. Roosevelt 8500. 
nariai norinti jstoti j 

šią draugiją, galite paduoti prašy-

p.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

PARDAVIMUI 7 kambarių rezi
dencija, lotas 50x175, prie 4113 Ked- 

I vale Avė., taipgi 9 kambarių mimas, 
'prie 4312 Tripp Avė., Irving Park.
Atsi.šaukit

4113 Kedvale Avenue 
arba

Telefomiokit Pensacola 2672

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

I ’A RI) A VI MUI ręsta u ra n tas, 
rendos $50, 5'gyvenimui kam
bariai, 4 metų lysas, $3(10 pel
no į mėnesį. Dirbtuvių distrik- 
te, kaina $1300. Pardavimo 
priežastis — mirtis.

Tel. Lafayette 6284

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gaps/.ewicz

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

pigesnės

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

PARDAVIMUI pigiai, reikia pusė 
cash, 2 lotai, 30x125, Hąmmond- 
Calumet.

Sheldrake 742(1

st.
tinka-

Burei) St. ir State 
\ia numatomos kur 
reikalingos “Naujienų” sto-j 
igimui bile kurioje dalyje 
( hieagos arba ir Chieagos1 

priemiesčiuose, malonėkite apie taij 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tų galite | adanti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
“Naujienų” pardavinėjimo stotj busj 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas' 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nų” Cirkuliacijos Skyrius.

Jeigu 
os ir

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Vinco Stučkos, savo 

motinos Onos Stučkienės, našlės, sa
vo brolio Vilimo Stučkos, Vilimo sū
naus, Onos seselės Stučkiutes. Jie 
visi paeina iš Lietuvos. Seinų apskri
čio, Seiryškių, Žagarų kaimo. Malo
nėkit Amerikos broliai ir sesers, kas 
žinot apie juos man praneškit, o šir
dingą prisiųsiu padėkavonę.

Lietuva
JURGIS STUČKA 
Alytaus Apskritis 
Seirijų paštas 
Dubravų kaimas.

PAJIEŠKAU savo vyro Jono Chle- 
vinsky. Prasišalino nuo manęs Bir
želio 21 dieną. Paliko mane bėdnoj 
padėtyj. Kas žinote kur jis randasi, 
meldžiu pranešti. Atlyginsiu.

JADVYGA CHLEV1NSKY 
3655 So. Emerald Avė.

Chicago, III.

1SRENDAV0JIMUI
HENDON 7 kambariu fialas, ga

ru Šildomas, elektra, naujai deko
ruotas, rendos $60. Atsi.šaukit prie 

janitoriaus, 1519 W. Harrison St.

STORAS ant išrendavojimo. Dailus 
Storas, kampas Halsted Street ir 35 
PI., tinkamas dėl visokio biznio; duo
sime 5 metų lysą. Renda pigi dėl to
kios vietos.

CHAS. J. BAGDZIUNAS A CO. 
736 W. 35th Street 

Boulevard 0012

ninko Julius 
1 Halsted St. 
| Pavieniai
š,q mitvjtf, »”•••' I--- •----------- j ...... ......--- ------------- ------- ------------------
mą bile vienam draugijos nariui,)
arba kreipkitės j “Naujienas”, čia RENDON bąrbernė ir beauty par- 
galėsite išpildyti aplikaciją | Chi- lor, geroje vietoje, lietuviu koloni- 
cagos Lietuvių Draugiją S. P. joj. 2711 W. 43rd St., Lafayette 6498 

( Naujienos, 1739 So. Halsted St.
1 20-to Wardo Lietuvių Politikos ir
Pašelpos Kliuho, Chicago, III., susi-

’ rinkimas atsibus Seredoj, Liepos 21
dieną, 7:30 vai. vak., Parapijos sve
tainėj, Union Avė., prie 18-tos gat-

i vės. Visi bukite laiku.| M Valdyba

PARENDAVOJIMUI 6 kambarių 
flatas, naujas, paskutinės mados 
įrengimai. 4238 So. Talman Avė.

Naujienas”, čia

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON moderniškas kambarys, 

dėl vaikinų arba merginų; gera 
transportacija. 6515 So. Talman Avė. 
Prospect 10210.

ĮIEŠKO DARBO
ESU patyręs per 16 metų bu- 

aliu atlikti visokį darbą, 
lenkiškai ir

čeris,
Kalbu lietuviškai, 
angliškai. Jieškau darbo. Atsi
šaukite laišku. M. PLANUTIS, 
6938 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA grosernė ir vaisių 
krautuve. Geras, pelningas biznis.

4506 So. Talman Avė.

GERAS Pianų bargenas. Pianistą, 
bungalovv grojiklis pianas, New Yor- 
ke išdirbtas, gražaus styliaus, artis
tinis balsas, turiu parduoti su ben- 
čiurni, rolėmis už $135, pasimatykit 
su M r. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St., Ist fl.

BARGENAS. Parsiduoda Ice cream 
parloris, cigarų ir cigaretų krautu
vė. 3752 So. Ashland Avė.

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

v . ! VAITONITIS
darbo U Z blicerj. 6512 So. Halsted St., Ist fl.JIEŠKAU

Moku atsakančiai tų darbą, 
šaukit

Boulevard 4899

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba pora 
su mažu šeimyna, prižiūrėti 2 vai
kus. Esu našlys.

J. BANCEVIČIA
6120 So. California Avė.

Tel. Republic 8581
Kreipkitės tik po 6 vąl. vakare

UŽ $125 nupirksi mano gražų gro- 
jiklį pianų su benčium, cabinet ir 
70 rolių muzikos, reikia $30 tuojau. 
Parduosiu išmokėjimais geriems žmo
nėms, 4057 W. Madison St., Ist fl.

PRIVERSTAS parduoti savo be- 
iveik naujų grojiklj pianą, įskaitant 
kabinetų, benčių ir 65 muzikos role- 
lius. Apleidžiu miestą. Priimsiu $185. 
Pažiūrėkit šitą pianą tuojau. 2535 So. 
Cravvford Avė., Ist fl.

6 KAMBARIAI — $7850

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalow, 6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 
sinku, graži pentrė, iš lauko, ledas 
įdedamas j sinką, didelis svečių ir 
valgomus kambarys, styliškas bufe
tas gražiai dekoruotas, su gražiais 
elektros fikčeriais, augštas cemen
tuotus skiepas, pritaisytas skalbimui 
lovys, gera transportacija, I. C., New 
York Central, gatvekariai ir busai, 
netoli nuo katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios, lotas 33x137% pėdų. Jus 
galit kraustytis į šitą namą rytoj 
jmokant man $300. kitus išmokėji
mais ir galėsit turėti savo namą j 5 
metus. Atvažiuokit ir pažiūrėkit šj 
gražų namą, 9317 Muskegon Avė., 
arba telefonuokit Saginavv 8559.

LOTAS 30x125, augančioj 
kolonijoj, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, didelė proga 
limo kainų, $450.

NAUJJIENOS 
Box 821

dėl k i

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI labai gera krautu
vė, daromas geras biznis, lietuvių 

j. Gera priežastis pardavi- 

8060 Vincennes Avė. 
Phone Stewart 0497

KAMPINIS bungalow, 54 125 
pėdų lotas, 6 kambariai, su por- 
čiuini, tile vana, tilo stogas, 3 ka
rų garažas mūrinis su tile stogu 
kampas Francisco ir (3nnnen Avė, 
kaine $21000. • Savininkas, šauk:

Briargate 4452

mui. PUIKUS bargenas. Biznio lota.** 
prie skiriamos karų linijos, tiktai 1 
blokas nuo Harrison St. "L” stoties, 
tiktai $800 cash. Naujienos, Box 820.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgeČiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hal- 
sted St., Box 798.

i

CORE MAKERS
Patyrusių merginų į bresinę 

fandrę, gera mokestis ir bonus. 
Ateikit prisirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

2 GYVENIMŲ jredinis namas, ce« 
pėdų, 5-6 
šildomas, 

1 augšto, 
3332 W.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- rentiniu pamatu, lotas 50 
nė, su namu arba be namo. Gera biz
nio vieta. 2701 W. 43rd St.

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

VARGONININKŲ ATYDAI
Turiu daug knygų su gaidomis 

— tinkamos visokiems chorams —i 
svietiškiems ir bažnytiniams. Gies- 

I mių, dainelių lietuviškų ir lotyniš
kų. Turiu daug preliudijų ir rank- 
vedžiu vargoninkams. Parduosiu 
labai pigiai. Kreipkitės laišku arba 
asmeniškai po 4 vai. Ig. Vierbello,

. 4508 So. Honore St.

REIKALINGA moteris ar(

kambarių, karštu vandeniu 
pirkėjas gali gyventi ant 
dekoruotas, kaina $12,500. 
63rd Pi., Republic 9469.

'/j bloko nuo karų

2 flatų mūrinis namas, 5 
barių, karštu vandeniu

LINIJOS
ir 5 kam- 
šildomas, 

$10,009, išmokėjimais pagal sutarti.
6042 Irving Park Blvd. 

Pensacola 2494

PARDAVIMUI barberne — 
mergina dirbti prie namų ant; sykiu yra gyvenimui ruimai, 
ūkės. Galima matyti vakarais Taipgi parduodu farmą ir lotą 
ant 6. Subatoj po piet ir šven- — parduosiu viską gana pigiai. I parsiduoda 2 pagyvenimo po 4 
tadienyj. ANNA .TUTKUS, 928 Kreipkitės po 4 vai. kasdie į bar- kambarius namas. Naujos mados 
W. Sfith PI. r bernę 4508 S. Honore st. Chicago £3™*' 2440 W' 45th P1” 1'mRS

PARDAVIMUI lotas, bus parduo
tas už pirmų pasiūlymų. 1X40 South 
48th Ct., Cicero, III.

.. j. ........... .

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

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitagc

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinant dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE. 651- 
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 moteliu 
Amerikos Inetuviy 
tūkstančiai lietuvių __
Ateikite jsiražyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvj 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 SI., Chicago, III.

Mokykloje jav 
įgijo mokslus

Ar Jus Norite
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. .YLMl.OO ir 10 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FE DERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street/


