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Meksikos prezidentas at
metė kunigų siūlomas 

paliaubas
Kolumbo Vyčiai gundo Jung

tines Valstijas prieš Meksiką
Gailos atmetė kunigijos 

paliaubų pasiūlymų
I*vrima»t bažnyčias j valstybes 

globą pasigendama daug 
brangių bažnytinių daiktų

MEKSIKOS MIESTAS, riigfc. 
3. — Meksikos prezidentas Gai
lės atmetė katalikų episkopato 
pasiūlymą daryti paliaubas ir 
dabartinį konfliktą tąrp valsty
bės ir katalikų kunigijos leisti 
išspręsti žmonėms visuotinu 
balsavimu (referendumu).

Atmesdamas episkopato pa
siūlymą prezidentas pareiškė, 
kad vyriausybė vykdys krašto 
įstatymus su visa reikiama 
energija.

Tuo tarpu, katalikų kunigams 
atsisakius laikyti pamaldas ir 
apeigas, bažnyčias visoj Meksi
koj perima savo giobon tam 
tikri, burmistru paskirti, pilie
čių komitetai, kurie jas laikys 
atdaras žmonėms melstis. Perė
mimas eina ramiai. Didelė dau
guma bažnyčių jau perimta, ir 
per keletą sekamų dienų dar
bas bus pabaigtas. t

Bazilika Meksikos Mieste vis 
dar tebėra uždaryta. Piliečių 
komitetas atsisako priimti bazi
likos inventorių, kadangi pasi
rodė, jog kai kurių aukso jndų 
trūksta. Be to, komitetai ra
portavo miesto vyriausybei, kad 
brangių daiktų yra prapuolusių 
beveik iš kiekvienos katalikų 
bažnyčios Meksikos Mieste. Del 
to vyriausybė įsakė pradėti tar
dymus. Aplamai manoma, kad' 
tas bažnyčių brangenybes yra 
išgabenę kunigai.

Amerikos konsulo protestas
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

3. — Jungtinių Valstijų gene- 
ralis konsulas Wedell įteikė 
Meksikos užsienio departamen
tui protestą dėl to, kad praeitą 
šeštadienį buvo piliečių komite
to perimta episkopalų San Jose 
de Gracias bažnyčia, priklau
santi Jungtinių Valstijų epis- 
kopalams. Perėmimas padary
ta dėl to, kad tos bažnyčios ku
nigas nepasirūpino įsiregistruo
ti, kaip to Meksikos įstatymai 
kad reikalauja.
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Francijos senatas priėmė 
finansų įstatymus

PARYŽIUS, rugp. 3.—- Sena
tas šiandie 250 balsų prieš 13 
priėmė premjero Poincare įsta
tymų projektus Francijos fi
nansams reabilituoti.

Tie patys projektai atstovų 
buto buvo priimti praeitą šeš
tadienį.

Paštininkų streikaš
Kantone, Kinuose

HONKONGAS, Kinai, rugp. šies pyragus ir poniškus pyra- 
3. — Kantone vakar kilp pašto Jgaičius vien iš grynų baltų mil- 
tarnautojų streikas. Paštininkų'tų. Be to, einant nustatyta 
unijos reikalauja didesnės ai-.norma, kepalaičiai negali būt di- 
gos. ’ dėsni kaip 200 gramų.

Katalikų Vyčiai piudo J. V. 
prieš Meksiką

PHILADELPHIA, Par, rugp. 
3. — šjandie čia prasidėjo ka
talikų organizacijos Knights 
of Coiumbus (Kolumbo Vyčių) 
metinė konvencija. Iš anksto 
jau yra paruoštų rezoliuciją, 
kurias konvencija, žinoma, pri
ims, ir kuriomis reikalaujama, 
kad Jungtinių Valstijų valdžia 
įsimaišytų į dabartinį konfliktą 
Meksikoj.

Organizacijos Viršiausias Vy
tis, James Flaherty, savo kalboj 
pareiškė, kad Jungtinių Valsti
jų valdžia čia negalinti tylėti, 
nes dėl jos tylėjimo šios šalies 
katalikai imsią nerimauti.

Katalikų Vyčių konvencija, 
kurioj dalyvauja arti 25,000 
delegatų iš Jungtinių Valstiją, 
Kanados? Meksikos, Porto Ri- 
kos, Kubos ir Panamos, tęsis 
iki ketvirtadienio.“’* ♦ 
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Francija sumokėjo 1 V. 
$10,000,000 nuo-

v ■ v • ,smičių
1VASHINGTONAS, rugp. 3. 

— Vakar Francija sumokėjo 
Jungtinėms Valstijoms $10,- 
000,000 pusmetinio |>enkto nuo
šimčio už savo 400 milionų dole
rių karo reikmenų skolą.

Jei Meliono ir Berengero pa
daryta Francijos skolų mokėji
mo sutartis bus ratifikuota, ši
tas sumokėjimas, kartu su ki
tais, bus išskaitytas iš pilnos 
skolos, kuri siekia bendrai apie- 
4 milionus dolerių. *

f 
Poincare grūmoja gele
žine kumščia Elsaso au

tonomininkams
PABYŽU S, rugp. 3. —Prem- 

jėro Poincare valdžia nutarė 
pavartoti geležinę kumščia El- 
zaso-Lotaringijos autonominin
kų judėjimui. J i*'} nešė įstatymo 
projektą, kuriuo, jei įstatymas 
bus priimtas, asmens, agituoją 
už tų kraštų autonomiją, bus 
baudžiami sunkiomis piniginė
mis pabaudomis, kalėjimu iki 
penkerių metų, netekimu pilie
čio teisių, ir ištrėmimu. I i

Du asmens užsimušė 
aeroplanui nukritus

LYNCHBURG, Va., rugp. 3. 
— Aeroplanui nukritus žemėn 
ii* ekspliodavus žuvo skridusie- 
ji juo II. Sprouse, 33, ir jo bro
lis John, 18 metų.

Nepyrag’ai Italijoje
KOMA, Italija, rugp. 3. — 

Italijos vyriausybė užgynė ga
minti ir pardavinėti įvairios rų-

Stalinas labiau įsitvirtina 
sovietų valdžioj

Kuria savo “mašiną”, mirusio 
Dzeržinskio vietas pavesda
mas ištikimiems savo agen
tams

.MASKVA, rugp. 3. — Mask
vos laikraščių pranešimu, so
vietų valdžia jau nutarus, kam 
pavesti postus, kuriuos laikė 
užėmęs velionis v Dzeržinskis. 
Visos Rusijos “čekos” arba, 
kaip ji dabar vadinama, “Gė- 
Pė-U” galva skiriamas Stalino 
artimiausias draugas, gruzinas 
Orgenokidze, kurs iki šiol buvo 
Kaukazo “čekos” vedas.

Antrajai Dzeržinskio vietai 
užimti, buteent aukščiausios 
ekonominės tarybos pirmininko, 
paskirta antraa- Stalino .adju
tantas, Vladimiras Kubišer, 
kurs iki šiol buvo centralinės, 
kontrolės komisijos pirminiu-. 
kas.

Tuo budu Stalinui pavyko žy
miai sustiprinti savo politinė 
mašina, savo diktatūra komu
nistų partijai ir sovietų val
džiai.

Tuo pačiu kartu Stalinas su 
politiniu biuru tęsia toliau sa
vo kovą su komunistinės opozi
cijos vadais. štai dabar tapo 
pašalintas iš vietos žymus ko
munistas Pitakov, kurs iki šiol 
buvo dešinioji Dzeržinskio ran
ka aukščiausioj ekonominėj ta
ryboj. «, 1

Nuo laiko, kai Zinovjevas ir 
jo draugas, karo komisaro asis
tentai Laševič, 'buvo pašalinti 
iš savo vietų, spraga tarp so
vietų vadų pasidarė dar didesnė. 
Laikraščiai apie opoziciją kalba 
jau kaip apie naują partija, va
dindami ją “nep“ — nauja opo
zicijos partija.

Keistas dalykas, kad nežiū
rint Trockio, nuverstojo karo 
komisaro, tylėjimo, tiek plačio
se žmonių masėse, tiek sovietų 
rateliuose žiūrima į jį kaip į 
tikrąjį naujosios opozicijos par
tijos lyderį, — partijos, kuri 
dabar sujungė daiktan Zinovje- 
vą, Kamenevą, Trockį, Laševi- 
čą, Sokolnikovą ir kitus.

Pasirodė betgi dabar tarpi- • 
ninku, kurie vakarykščius ir 
šiandykščhis bolševikų diktatū
ros vadus bando sutaikyti. Tie 
tarpininkai taikintojai yra: so
vietų pęezidentas Kalininas, 
premjeras/ Rikovas ir vyriau
sias Pravdos redaktorius Bu- 
charinas. Tie trys asmens sten
giasi išvengti komunistų parti
jos skylimo, kas, jo nuomone,' 
butų pragaištis pačiai sovietų... 
valdžiąi. į

Tarptautinis demokratinės 
taikos kongresas

PARYŽIUS, rugp. 3.—Rheim- 
se prasidėjo penktasis Tarptau
tinis demokratinės taikos kon
gresas. Dalyvauja keturi tūk
stančiai delegatų, atstovaujan
čių trims dešimtims valstybių. 
Viena tik Vokietija atsiuntė 
900 delegatų.

* Per .pastaruosius penkerius 
metus taikos judėjimas visuose 
Europos kraštuose nuolatos au
go ir stiprėjo. Jį remia 114 bu
vusių premjerų; ministerių, se
natorių ir' parlamentų atstovų. į

Amerikai taikos kongrese at- 
Btovauja tik vienas* delegatas.' 
Dras Henry Atkinson. Į

PARMA, Italija, rugp. 3.
Trys asmens užsimušė, kiti trys 
pavojingai susižeidė, nukritus 
netoli nuo čia pasažieriniam ae
roplanui, skridusiam iš Monfal-' 
eone į Spezia.

i Pacific and Atlantic Photo]
Chicagietė lietuvaitė Teręsa Daugeliutė — pagarsėjusi Joyce 

Hawley, kuri šiomis dienomis Chicagoj bandė nusinuodyti ir todėl 
buvo patekusi j psichopotinę ligoninę, iš kurios jau tapo paliuo- 
suota. Ji pirmiausia pagarsėjo tuo, kad vienoj puotoj New Yo’ ke 
nuoga išsimaudė vyne, kui;j paskui su pasigardžiavimu gėrė vyrai. 
Išėjusi iš ligoninės ji vėl gryšianti į New Yorką dirbti teatruose.

Balkanuose vėl neramu
Jugoslavija įsakė savo kariuo

menei eiti į Bulgarijos žemę; 
gali kilt karas * / 

■  i

LONDONAS, rugp. 3. —Cen
tral Nęws pranešimas iš Bel
grado sako, kad Jugoslavijos prieš esamąją valdžią. Daugiau-
karo ministeris- davęs įsakymą 
savo kariuomenei vytis bulgarų 
komitadžus (partizanus) per 
sieną į Bulgarijos teritoriją, 'fai 
yra beveik lygu karo paskelbi
mui Bulgarijai.

Pranešimas sako, kad dėl ko- 
mitadžų įsiveržimų į Jugoslavi
jos žemę Jugoslavija buvo pa
siuntus protesto notą, reikalau
dama, kad Bulgarija darytų 
žingsnių savo komitadžams su
valdyti, bet Bulgarija nieko į 
tą notą neatsakius. Del to karo 
ministeris davęs įsakymą ka
riuomenei pulti komitadžus, ne
žiūrint sienos linijos.

SAKOSI UŽMUŠĘS 6 ŽMONES 
IR PAPILDĘS ŠIMTUS 

PLĖŠIMŲ

SEATTLE, Wash., rugp. 3.— 
Vietos policijai pasidavė' as
muo, pasisakęs, kad jis esąs 
Tom Smith, 45 metų amžiaus. 
Policijai jis pasipasakojo, kad 
įvairiuose miestuose jis esąs 
užmušęs viso šešis asmenis ir 
esąs papildęs nemažiau kaip 
šimtą plėšimų. Policija betgi 
mano, kad tas pats savo noru 
pasidavęs jai ir pasipasakojęs 
savo piktadarybes asmuo yra 
tik proto ligonis.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro'biuras šiai dienai pra- 
našauju:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; lengvas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
njmiim 65®, maksimum 83®

šiandie saulė teka 5:46, 
džiasi 8:06 valanda.

mi-
F. /
lei-

47 turkai teisiami dėl vai 
stybės išdavimo

, ANGORA, Turkija, rugp. 3. 
— Čia prasidėjo byla keturias
dešimt septynių asmenų, kalti
namų dėl darymo sąmokslų 

šiai kaltinamųjų yra buvę na
riai garsaus “Vienybės ir Pro
greso Komiteto.” kurs valdė 
Turkiją prieš ir per pasaulinį 
karą.

Kaltinamiesiems neleista tu
rėti advokatų.
' Valstybės gynėjo kalba buvo 
trumpa. Jis kaltino juos, kad 
jie darę intrygas prieš dabarti
nę valdžią, darę sąmokslus nu
žudyti prezidentą Kemalį Pa- 
šą\ jie'įvėlę Turkiją į pasaulinį 
kana. Prokuroras reikalavo, 
fcad\ šešiolika kaltinamųjų butų 
nuteisti sunkiųjų darbų kalėji
mui iki gyvos galvos, likusieji 
gi tjumpesniems terminams.

Byla veikiausiai trauksis per 
d^i ai‘z tris savaites. ’

1.600 jūreiviu pašaukta 
giriu gaisrams gesyti

' EVEBETl', Wąsh„ rugp. 3.
Genyti girių gaisrams, kurie 

šioj apielinkėj siaučia šešiose 
vietose, iš stovinčio čia Jungti
nių Valstijų laivyno pašaukta
1.600 jūreivių. Vakar ugnis bu
vo taip prisiartinus, kad grėsė 
pavojum miestui, ir dėl to kovai 
su ugnim be vietos gaisrininkų 
buvo dar pasišaukta pagalbos iš 
kitų miestų. Gaisrų padaryti 
nuostoliai siekia apie $300,000.

NUSIŽUDĖ DINAMITU

MORGANTOWN, W. Va., 
rugp. 3. -— Kasyklų darbinin
kas Frank Sabiray, 33 metų, 
nusižudė!, apsižiojęs dinamito 
tūtą ir padegęs knatą. Paliko 
žmoną ir trejetą mažų vaikų.

POLO, III., rugp. 3. —Auto
mobiliui ištrukus iš kelio ir nu
siritus . griovin užsimušė vietos 
gyventojas G. Miller. Trys kiti 
asmens buvo sužeisti.

Bijo, kad J. V. neparduotu Stiprus žemės drebėjimas 
Francijos skolos Japonų sostinėjz

KOPENHAGA, Danija, rugp.
3. — Extrabladet įdėjo savo Japonijos sostinę Tokio šiandie 
korespondento Paryžiuje inter- supurtė stiprus žemės -drebėji- 
viu su senatorium Francois mas. Gyventojai buvo labai iš-
Coty. Senatorius pareiškia bai- gąsdinti, ir visi bėgo iš namų į 
mes, kad Jungtinės Valstijos gatves. Keletas tiltų sužalota, 
neparduotų priklausančios joms taipjau susisiekimas buvo su- 
Francuzų skolos kuriai nors ki-* trukdytas. žmonių regis nie- 
tai valstybei. kas nenukentėjo.

Senatorius esąs įsitikinęs, 
kad jei vice-prezidentas Char
les G. Dawes kandidatuosiąs į 
prezidento vietą ir busiąs išrin
ktas, jis tuojaus panaikinsiąs 
Europos valstybių skolas Ame
rikai.

Nepavyko perplaukti 
Anglijos kanalas

DOVER, Anglija, rugp. 3. — 
New Yiorko plaukikė, Miss Ola- 
rabelle Barrett, vakaiįbandė per
plaukti per Anglijos kanalą, iš 
Dovero, Anglijoj, į Gris Nez, 
Francijos pusėj, viso 26 mylių 
platumo. Išplaukus 8 valandą 
ryto, ji plaukė visą dieną, ir 
hpie 10 valandą vakaro ji buvo 
tik dvi myliaš nuo Gris Ne*, bet 
jau buvo taip pavargus, 
ii teko iširftti iš vandens. Tuo 
budu ir jai kanalas perplaukti 
nepavyko.

Miss Barrett yra stipri,.auga
lota mergina, šešių pėdų ir tri
jų colių aukštumoj 210 svarų 
svorio.

Aeroplanas 5 žmones 
užmušė, 7 sužeidė

IIEYDENHEIMAS, Vokieti 
ja, rugp. 3. — Andai per aero-Į 
planų 'skraidymo parodą vienas 
aeroplanas, leisdamasis žemėn, 
įlėkė į žiūrėtojų būrį, ir penkis 
žmones užmušė, o septynis ki-j
tus skaudžiai sužeidė. Pilotas "amais buvo nušauti automobi- 
menkai teužsigavo. 'v du asmens, vyras ir moteris-

 kė. Del piktadarybės buvo įtar- 
BUCHARESTAS, Rumanija, ;tas.vienas Bay Boss» 25 met^ 

rugp. 3. Rumunijos karalie-’ ii Raudyti, ir kai
nė Marija planuoja netrukus Boss Pamatė, kad neliegalės iš- 
padaryti vizitą Jungtinėms Vai- U ūkti,, jis atsukęs j save 
stijoms.

Apvogė Vatikaną

ROMA, Italija, rugp. 3. — i 
Vagys šiemet jau trečią kartą i 
atlankę apvogė Vatikaną, fcj 
kartą jie išėmė iš Vatikano so-1 
dų direktoriaus geležinės šėpos' 
4,000 lirų.

t

t

TOKIO, Japonija, rugp. 3. —

žemės drebėjimas Kuboj
HAVANA, Kuba, rugp. 3. — 

Vakar Oriente provincijoj įvy
ko smarkus žemės drebėjimas; 
netoli nuo Manzanillo buvo šeši 
namai sugriauti ir kiti devyni 
stipriai sužaloti, žmonių aukų 
nebuvo.

Komitadžai prašą sovie
tų Rusijos pagalbos

SALONIKAI, Graikija, rugp. 
3. — Praneša, kad Makedonijos 
bulgarų komitadžai nutarę pra
šyti sovietų Rusijos pagalbos, 
ir kad komitadžų vadas Tojere- 

‘vas jau esąs nuvykęs į Vienną
tartis su sovietų atstovu.

Sovietai, sako pranešimai, su
tikę aprūpinti komitadžus gink* 

kad lais ir pinigais, kad jie galėtų 
sustiprinti savo veiklumą Jugo
slavijoj, Graikijoj ir Rumanijoj.
Rumunija paskelbė Dobrudžos 

fronte apsiausties padėtį
VIENNA, Austrija, rugp. 3.
Del nuolatinių bulgarų komi

tadžų -įsiveržimų, Rumunijos 
vyriausias štabas visu Dobru
džos pasieniu, per aštuonioliką 

'mylių nuo sienos, paskelbė ap
siausties padėtį.

Nušovęs du asmenis 
pats galą pasidarė 

ClNCINNA'TI, Ohio, rugp. '3.
Vakar ties vieno farmerio 

įverį, kuriuo bandė atsišaudyti 
nuo policijos, nusišovė.

Farmerys užsimušė
PEORIA, III., rugp. 3. —Au

tomobilių kolizijoj vakar buvo 
užmuštas farmerys John Car- 
roll. Važiavus su juo moteriš
kė Florence Petersienė buvo pa
vojingai sužeista.



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

RODYKLE

Virimo Receptai
Sulotos dalinasi j dvi rudi; žalios ir 

vartos. Žulius sulotos skaitosi pačios 
salotos, ridikučiai, agurkai, celer’ai 
ir kt. Kiaušinai, paukštiena, virtos 
daržoves ir kt. skaitosi virtos salotos. 
Salotas gydytojai skaito ne tik mais
tingu liet ir labai sveiku valgiu. Dau
gumai žmonių salotos reiškia tik pa
dėjimų kelių lupų ir tomačių ant to- 
rielio ir užpylimų kokios košelės. Bet 
salotos galima prirengti daugeliu bū
dų. Apačioj telpa receptas kaip ga
lima padaryti skanų ir gražų valgj.

PRIKIMŠTOS TOM AT £8
puodukas evaporated pieno 
šaukštai sviesto 
šaukštui miltų 
to matės 
žalias pipiras, smulkiai kapotas 
mažas svogūnas smulkiai kapotas 

šaukštuko druskos *

1
4

1 
t

Žiupsnis paprikos
’ų puoduko karšto vandens.
Perpjauk tomates pusiau, skersai. 

Sudėk j kepamų blokinę ir padenk 
<lėliok du šaukštu sviesto po biskj 
kapotais svogūnais ir pinirais. Ap- 
ant kožnos. Dadėk vandeni ir kepk 
iki tomatės suminkštės. Padėk jas 
ant lėkštės ir padaoyk sekant) sosų: 
Sutaupyk likusį sviestų skai vadoje. 
Jamišyk miltus ir supilk skystimą 
nuo keptų tomaičių, taigi P*eną, (ia- 
dėk druskos jei reikia. Virk jį iki 
sutirštės tada pilk ant tomaičių.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papia- 

sto pieno duok jį jiems formoj pieno 
mišinio, kiaušinių, košelių, etc.

Išaliejuok kepamas lėkštes su aly
vų aliejum ir išbarstyk miltais. Dru
ska svieste svyla greitai ir priduoda 
stiprų, nemalonų skonį pyragų apa
čioms.

Sūdytai žuviai gauti tinkamą sko
nį reikia mirkyti 24 valandas pirm 
kepimo ar virimo.

Mayonnaise yra 
gardesnė kuomet 
alyvų aliejaus.

Niekad nekapok 
salotas kapojamam 
dok aštru peilį ir 
kalingų didumą.

Niekad nepilk vandens ant degan
čių taukų. Miltai arba piekos už
muš liepsnas, arba skarmalas užmes
tas ant liepsnų užgesins ar sumažins 
ugnį iki kuo kitu pasigelbėsi.

maistingesnė ir 
padaryta iš tyro

celerių dedamų j 
bliudelyje —■ nau- 
supjaustik į rei-

No. 43

Naminiai l’asigelbėjimai
Valant tamsią sieninę popierą 

pečiaus naudok krakmolų sušlapsią 
vandenyje iki tirštos košės ant fla
nelių ir paskui nutrink su šepečiu ka
da visiškai išdžius.

Pigus švak.sai yra prasta ekonomi
ja, nes actai juose atbukins medžio 
maliavas ir pasirodys kenksmingi.

Jeigu jdsų patiesalai riečiasi ap- 
verskit juos augštieninkus ir sumir- 
kykit prastus s uvandeniu. Tas su
kietins kraštus ir jie nesilenks.

Paslaptis nuėmimo taukų nuo šil
ko, kati neliktų plėtko arba raukšlių, 
yra trinant French kieidų iš kito šo
no audeklo.' Padėk paskui ant kele
to valandų, tada nubrauk kreidų ir 
užtrink vėl jei reikia. Milteliai su
kelia taukus. » • 

Grožės Patarimai
* I •* > t i

Ekspertai skelbia jog geras veido 
pauderis yra nekenksmingas. Veido 
pauderį reikia naudoti, bet neper- 
daug, nes pervii^is užkemša odos sky
lutes. Ištiks nuo laiko patartina ai
trinti cold cream ant odos pirm d$įi- j 
mo pauderio. Reik atsargiai pasirink- j 
ti pauderį veidui nęs pigus pauderis ■ 
turi savyje kenksmingus chemikalus. 
I irk tokį veido pauderį kurį išdirba 
geros ir pasitikėtinos įstaigos, kurios 
duoda garantijas savo prekių. Veiųdo 
pauderis gaM būti geriausias, bet jei
gu naudojat pigų prastai padarytų 
uždulkintoją, juo ne tik aikvosit pau
derj, bet negausit ir gero efekto. 
Krautuvėse yra daugybės pauderio | 
dulkintojų (puffs) nebrangių ir sa
nitariškai padarytų.

Ypatiška Sveikata
A lygų medžiai auga Pietinėj daly j I 

Europos ir šiaurinėj dalyj Afrikos. I 
Jie auginama Franci joj ir Italijoj. Į 
Išdirbimas Alyvų Aliejaus yra tiktai Į 
Paprastas procesas ištraukimo alie- 
aus iš vaisių kurie ant alyvų medžių 
niga. Alyvt^ Aliejus yra naudingas I 
caipo vidurių liuosuotojas ir antisep
tikas. Jis gera imti į vidurius nes I 
pagelbsti subudavoti sistemų. Jis ge- j 
ra naudoti ant nudegimų ir visokių 
vabalų įkandimo. šiandien, galima I 
<auti visokių rūšių sveikatos produk- I 
,ų, kuriuose yra alyvų aliejaus; kaip Į 
ai, muilai, shampoos, tonikai ir sa- Į 

otų aliejai. Tas parodo kad alyvų I 
aliejus yra svarbus dalykas kiekvie-1 
name reikale. Jus turėtumėt laikyti 
bonką ar dėžę jo virtuvėj staigiam 
įeikalui.

KAS DEDAS LIETU YBJE
Tauragės darbininkų 

streikas

I

NAUJIENOS, CfilcafO, JO.

f

kol KUntinKH- 
Hkon|.

AHdarykit kenų Borden’K Eva- 
purntcd Pieno ir jHtatykit kc- 
nų | puodų iialto vandenn ku
ris uždengtų tris ketv.htndiiliun 
keno. Užvirinkit ir kuomet 
vanduo pradės kunkulioti, ii- 
imkit tuojau kėni) iš vandenų 
ir užšaldykit, kad butų šaltas 
kaip ledas. Paskiau supilkit 
gilų blAidų ir plakit, su kiau
šinių plaktuvu 
Užsaldyk i pagal

Trečiadienis, Rugp. 4, 192d __ __ - -

Tiesiog į Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

š. m. birželio 7 d. 9 vai. ryto 
[sustreikavo Gudelio plytnyčios 
darbininkai. Tauragėje toks 
įvykis bene pirmą kartą! Strei
kuoja

| visur, 
venti 
ninku

[uždirba po 4 — 5 litų į dienų:
[ reikia išsimaitinti su šeimyna

— nesuduria galo su galu. Pa- 
|galiau ėjo geruoju pfašyti darb
davių pridėti mokesnį, bet darb
daviai su darbininkais nesikal- 

| bėjo. Darbininkai reikalavo 7 

litų, Gudelis davė 5 litus. Ne- 
| susitarta. Darbininkai paskel
bė streiką. Gudelis grasina už
darysiąs fabriką — dirbtuvę. 
Darbininkai prašo pasirašyti, 
kad dirbtuvę uždarąs. Gudelis 
išsigando, net verkti ėmė. Pir
mą Streiko dieną pats'Gudelis 

Įsu savo žmona bandė dirbti; 
ėmė plytas iš krosnies, bet greit 
sušilo, kraujas ėmė iš rapkų te
kėti ir vėliau, matydamas nieko 
nelaimėsiąs, ėmė tartis su darbi
ninkais. Tartasi %ir susitarta 
darbininkams mokėti po 6 litus. 

[Darbininkai laimėjo. Po strei
ko Gudelis prašalino du <larbi- 
ninku —- streikininku, kurie da
bar nieko nedirba.

Rytojaus dietoą (birž. 8 d.) 
sustreikavo malūnų ir lentpjū
vių darbininkai. Reikalavo 8 Ii* 

| tus už 8 vai., nes gaudami po 3 
I—4‘/o litų neišgalėjo pragy
venti. Prieš streiką prašė sa
vininko 3 kartus padidinti mo
kesnį, bet darbdavys nusijuokė 
ir su darbininkais nesiskaitė. 
Buvo pranešta apie streiką, bet 
niekas negelbėjo ir darbininkai 
sustreikavo. Streikas tęsėsi 8 
dienas. Streiko metu įvairiai 
darbininkus gązdino, koliojo ii 
grąsino fabriko uždarymu, net 
prikabino skelbimą. Savinin
kas, nesiskaitydamas su darbi
ninkais, pardavinėjo savo len
tas, bet darbininkai, norėdami 
padaryti didesnį spaudimą j sa
vininką lentų išvežti nedavė. 
Tada savininkas pasikvietė 6 po
licininkus ir viršininką, bet dar
bininkai policijos pareikalavo 
nesikišti į darbininkų ręįkaluk 
ir eiti iš kur atėjus, 
matydama darbininkų užsispy
rimą, prasišalino, bet vėliau tar
dė darbininkus ir aiškiai palai
kė darbdavių pusę. Kitą dieną 
policija net du kartu buvo atė
jusi ir puolė vieną darbininką 
mušti, bet darbininkai griežtai 

[pasakė, kad mes norime ramiu 
budu susitarti, o policijos išsi
šokimams čia ne vieta. Policija 
nosis nuleidusi dūlino namo. 
Jau Gitkinui (fabriko savinin
kui) pasirodė baisu ir pats einjf 
ir kviečia darbininkus pas darbd 
inspektorių ir siūlo pridėsiąs 50 
centų. Darbininkai su tuo ne
sutiko ir streikas tęsėsi toliąu.

Kitoj dirbtuvėj irgi streika- 
J vo. Savininkas, baugindamas 
darbininkus, iškabino skelbimą 
apie jų paliuosavimų.

Bendrai kalbant apie darbi
ninkų streiką Tauragėje, reikia 

| pastebėti, kad tai pirmas toks 
[streikas. Darbininkai vieną ki
tą dieną nebedirba, visas gyvs* 
nimas apmiršta... Taip, darbi
ninke, tu esi visas gyvenimas, 
tu viso gero, džiaugsmo šalti
nis... Tavo vienas kūjo smūgis, 
vienos mašinos rankenos pasu
kimas sujudina pasaulį, ,bet tu 
turi pusbadžiu gyventi, turi 
kiekvieno dykaduonio kojas lai
žyti!

Darbininkų streikas Taura
gėje parodė darbininkams, kad 

I kovojant suvienytomis jėgomis 
galima daug, daug laimėti, kad 
kova vienintėlis kelias į žmo
niškesnį gyvenimą.

Darbininkai reikalavo pripa
žinti Prof. S-gą ir su ja visais 
reikalais tartis, bet buržujai pie
stu stojosi ir iš paskutinųjų ko
vojo.

Taip, darbininkai laimėjo vie
na žingsnį, jie pasiryžę ir to
liau kovos nenutraukti, jie pasi
ryžę iškovoti socialistinę tvai 
ką. (S-d.) St. Laisvūnas.

skamba
Dėlto, kad gy-

Darbi-

darbininkai I
Delko?

nori! — atsako.
padėtis nepakenčiama:

v ir S

i

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Mes rekomenduojame Borden’s geras kaip ir šviežias pienas. 

Evaporated pieną, nes jis yra grynas kavos _
ir ekonomiškas ukitj pienas. Del nuo groserninko Borden s Evaporated 
virimo ir kepimo jis yra lygiai taip Pieno, kuomet pirksite sau groseį.

" “ ' \ Del
nėra geresnio. Reikalaukit

Policija,

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

tus geriausių išdirbysčių.

UulUr»a»v» Trad« Mark.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St

^Serganti Vyrai ir Moterys
Ar jus žinote stovį savo kraujo? 
Kiekvieno žmogaus pereiga ap
saugoti savo SVEIKATA.
Geras kraujas reiškia gerą svei
katą.
Jei jus norite žinoti ar jūsų krau
to celes yra sveikos arba ne ir ar

jų.s kenčiate nuo: VIDURIŲ, KRAUJO, REUMATIZMO, ODOS ir 
SOCIALIŲ LIGŲ, atsilankykit pas,

WICkER PARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
dėl pilno išegzaminavimo savo sveikatos, kraujo, šlapumo ir dėl pa- 
sekniinjro i.«sigydymo.
INSTITUTAS yra pilnai prirengtas su X-RAY, QUARZ LIA M PO
NIS, ir t. t. ir vartoja visas geriausias gyduoles, intravenous jčirš- 
kimus ir serums.
WICKER l’ARK DIAGNOSTIC INSTITUTE
1>IO N. Kobe/ St., Chicago, III. I'el. Brnnswick 1682

Ofif ’ valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Ncdeliej ir Šventėmis nuo 10 iki 1 po pietų

Ar Jus ' Bandėt
Borden’s Whipped Cream?

štai yra receptas dėl kurio Borden’s Evapo
rated Iženas yra labai tinkamas. Tai yra re- .
ceptas kurį galima vien tiktai padaryti su 
Borden’s Evaporated Pienu, nes Borden’s rie
bus pilnas Smetonos pienas ir yra tinkamas 
dcl vartojimo ten kur tik reikia vartoti pienų • 
arba Smetonų. Geriausia dalis Borden’s Eva
porated Pieno yra ta, kad jis yra ekonomiš
kas dėl vartojimo.
Turėkit visuomet savo aisbaksyje Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda. Vartokit 
dėl padarymo pudingų, pajų, saločių, prieskonių, 
košelių sosų, smetoninių daržovių arba dėl kitokių 
receptų kur reikia vartoti pieną arba Smetoną. Var- 

• tok i t jį savo kavoj. Jis suteiks kavai labai gardų 
skonį. , ,.

. * • I . • •» I

Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtų rastis 
jūsų aisbaksj\ peš jus negalite žinoti, kuomet jums 
gali prireikti pieno. * Tai yra saugiausias pienai ir 
jis visuomet gatavas dėl vartojimo bile kokiame at
sitikime. Jis nesugenda. Reikalaukit jo nuo savo 
groserninko. Jis žino Borden’s ir maloniai parduos 
jį jums.

KAIP PRADARYTI
WHIP BORDEN’S 

EVAPORATED 
PIENĄ

!4
Mažas /

> Menas
6 unc.

EVAPORAltP
MILK

J DYKAI
100,000 moterų nuolatoH prl- 
aiunčia inumx naujus receptui) . 
ku Borden’s Evaropated Pienų. 
Jeigu jųa norit žinoti kaip 
paaidaryti tuos jvairiuH recep
tus «u Borden’s išpildykit ku
ponų pnžymėdamoH 
rėptų jums reikia, 
irit niurni.

kokių re- 
ir prisiųK-

Laivu E S T 0 NIA
Rugsejo-Sept. 21, 1926 <n.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš Nevv Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.
Geniausia* ir Parankiausias

Kelias j Lietuvę.
Suprantamas dalykas, jog paran

kiausiu keliu bus visada tas, kuribo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

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

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

i Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

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

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

2-tra kliasa $142.50. Į abi pusi $27U 
Sutaupysit $30.00.

.“Jievenue Tax”ir “Head Tax” 
'r atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31
Informacijų kreipkitės j vietos 

agentus arba stačiai į kompanijų

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

KUPONAS

8

Mėsa
Košelės
Pajai

Pudingai
Sosai 
Sriubos

“OREMUS”

Duona 
Saldainiai 
Žuvis
Vardas ....
Adresas ................... Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Būilding, Nevv York

Didelis
Kenas

16 unc.
WSWEETENEO

EVAPORATED

milk

Didelis kenas
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Latvių Mokslininkų Draugystė
Rengia

; NAKTINĮ PIKNIKU
šeštadieftyj, Rugpiučio-August 7 d., 1926 

GRAND TAVERN
Grand Avė. ir Manhattan Road, Franklid Park, III.

Šokiai ir kiti pasilinksminimai ant šviežio oro. Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia Rengimo KOMITETAS

DIDELIS PIKNIKAS
Rengiamas

Liet. Pasilinksminimo Draugiško Kliubo
Irdian? Harbor, Ind. <

Ned., Rugpiučio-August 8 d., 1926 
KOVALSKIO DARŽE 
Calumet Citv, III., (West Hammond)

Pradžia 2 vai. po piet
Įžanga Vyrams 50c, Moterims 25c, Vaikams

T*AD« 
MASU

1). “Oremus” garsi gyduolė 
nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymą inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimą mi
nėtų organų ir užsilaikymą 
šlapumo, šitos gyduolės grei
tai išgydo minėtas ligas ir 
žmogų padaro sveiką ir link
smą. Bonka su prisiuntimu 
$1.15.

dykai
Kviečiame gerbiamus visų apielinkių lietuvius į šitą musų 

nikų, o mes užtikriname, kad busite viso kuo užganėdinti.
P. S. Bušai išeis nuo Ivanovo svetainės, 2101 Broadway, 1 

po 2 3:30 po piet, E. Chicagiečiams sustos ant kampo N
Avenue. KOMITETAS

pik-.

vai.
orteote

8514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louit Avė.

z CHICAGO, ILL. .

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

1739 So. Hahted St

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

2). “Oremus” garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
ri greitai ir paspkniingai gy
do' sekamas ligas, kaip ve: 
1) išnaikina nuo galvos pleis
kanas, 2) prašalina niežą nuo 
galvos odos, 3) sulaiko slin
kimą plaukų. Bonkutė su pri- 
siuntimu 95c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

NAUJIENOS,
Chicago, Bl.

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM
SALTS COMPOUND JN TABLETS

I

The Knight Laboratories. Chi**na*

SOAQIŠ NEVV Y0K' V/l| <KO IKI KAU- 
LUUnO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

TEN IR Iš
LIETUVOS

W PER lyAMUURGĄ
Ant musų trijų šriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg

ir populiariški vieno kabiu 
laivai, /

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

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

United American Lines
' (Harriman Line) Joint Service with

Hainburg American line
177 N. Michigan Avenue

Chicago, ŲI.______

KiMBAL ■

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850 • į

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

~ - — 6ii n k hoh C
PIANŲ KRAUTUVĖS

1922 32 So. Halsted Shce!
■U77-83 Ah'Iut Avenue
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Užkariavo Aprybavimus
JOHN MERCEREAU’S teatralinis vežimas važiavo girgž
dėdamas ii Nevv Yorko j Philadelphiją vienų dieną ir 
pusę, 1771, ir buvo manoma, kad tai greitas važiavimas 
ir jis buvo pavadintas "įlekiamoji Mašina”. Kuomet pra
dėjo vartoti garų, j»s buvo pramintas "Kometa”, "Perku- , 
nas” ir panašiais vardais, tai buvo kaip ir sugestija žmo
nių reikalavimo dėl greito susisiekimo.

Žmonių pastangos dėl aprybavimo laiko ir tolumo, pa
statė darban ekktrą ir ji pasidarė greičiausias pasiun
tinys.

Pusė šimtmečio atgal Bell išrado telefoną. Jis yra 
geresnis negu pasiuntinys, nes jis nuneša žmogaus balr 
są labai toli tokiu greitumu, kaip šviesa.

Savo dideliu platumu, jis užkariavo net pačią mintį.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BELL SYSTEM
One Policy - One System • Univęrsal Service

9 1T E L E P U O N E ’ S E I E T I E T H Y E A R----I 9 2 6

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
•

Tikras Apyiriy-Sat.'ldo Syruyas

Pirkit nuo savo 
groserninko arba 
apielinkės varto
tojo pilną 3 sva
rų keną.

Budweiser Tikras Apynių-Salyklo Syrupus yra 
100' < grynos išsunkos iš parinktų Northern miežių, 
paskaninti labai gerais importuotais Saazer ir vie
tiniais apyniais — ir garantuojama, kad neturi 
įkamšų ir nešvarumų. Nei vienas vartotojas nėgali 
duoti premijų su tokiu viršiausios rųšies produktu.

Western Sales Corporation^ 
į Dittributors Chicago, I1L<

■IIIHIIIIIIIIIIIIII^

DAUNORAS AUTO SALES

Didžiausia išpardavimas naujų automobilių; taipgi senų

be automobiliaus.

Nash vasarinė .................. .......... $75 Cadillac žieminis ...... ............: $650
Elgin vasarinė .................. ........ . $75 Hudson žieminis ...... ............. $650
Buick vasarinė .................. .......... $50 Chevrolet žieminis ............. $450
Buick vasarinė ................. ....... $250 Chandter vakarinė .... ............. $175
Case vasarinė ................. ......  $200 Moon vasarinė ........... ............. • $200
Stutz vasarinė ................. $325 Cleveland vasarinė ... ............. $150

Overland vasarinė ...... ...........   $150
Visi autopiobiliai parduc^hnpi ant lengvų iėmokėjiinų.
Neužmirškite pasiimti pinigų važiuodami, kad nereikėtu grįžti atgal

DAUNORAS AUTO SALES • '> 
4032 Archer Avenue

INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Omenyj turiu Amerikos 
tuvių susišelpimo draugijas. Jo
kia apdraudos kompanija ne- 
pasilygins joms. Lietuvių drau
gijos moka pašalpą ligoj ir dar 
per ilgą laiką siunčia lankyto
jus ligos laike, rūpinasi šerme
nimis ir duoda pomirtinę. Apart 
to, jos dirba nemažą kulturinj 
ir labdarybės darbą. Retkarčiais 
ir politikoj jos pakelia balsą. 
Apdraudos gi kompanijos išmo
ka pomirtinę ■ tai viskaš. Ap
draudimas nuo ligos ir susižei- 
dimo paprastai yra prigavystė. 
Tos, kurios moka pašalpą teisin
gai, yra tik kelios, moka tik už 
trumpą laiką ir kainuoja bran
giai.

Laimė Amerikos lietuvių, kad 
jie su kūrė porą susivienijimų ir 
daugybę susišelpimo draugijų. 
Jose mes tankiausiai susiartina
me, susidraugaujame, tūli jose 
net prasilaviname, sukultureja- 
me, per jas daug naudingų dar
bų atliekame. Musų organiza
cijos yra mums.teisingos ir dos
nios. Jų žlugijnas butų didelis 
smūgis musų visuomenei ir 
kiekvienam atskirai.

Ar gręsia kokis pavojus mu
sų susišelpimo draugijoms? 
Gręsia visoms, o ypač mažes
nėms. Imkime faktus.

Visai jaunas žmogus nemato 
reikalo stoti į susišelpimo (Irau 
giją, nes jis nesitiki ligos ir mir
ties. Nors jis gali klysti, bet 
jis taip mano. Iš kitos puses, 
jatmų žmonių iš Lietuvos visai 
menkai beatkeliauja. čia gimęs 
įaunimas irgi nesiskubina į mu* 
šu draugijas. Netoli visi kandi- 
latai į draugijas yra tarpe 30 
ir 40 metų amžiaus, kiti net se
nesni. Jei surinkti skaitlines, 
numanau, kad aplamai kiekvie- - 
nam kandidatui išpuls apię 35 
metai amžiaus. Vieni nariai 
miršta jaunesni, < kiti senesni, 
bet daleiskime, '-kad kiekvienas 
pasieks 55 metų amžiaus. Da
leiskime, kad kiekvienas mokės 
į draugiją (per 20 metų, nors tik
renybėj vargiai moka per 15 
metų. Jei narys moka.po 50c, 
mėnesyj, per 20 metų jis sumo
kės $12Q; jei po 75c, sumokės 
$180; jei po dolerį į mėnesį, su
mokės $240. Draugijose, kur 
mokama doleris į mėnesį, po
mirtinė nėra mažesnė $200; kur 
mokama po 75c, ir ten tankiau
siai pomirtinė yra $£00. Už 50c 
mėnesinių mokesčių vargiai ga
lima mokėti ir pusantro šim
to. *

Jei butų mokamos tik pomir
tinės, tai pusė bėdos: draugi
joms pavojus negręstų. Bet re
tas narys miršta urnai, — di
džiuma serga kelias savaites ar
ba ir kelis mėnesius prieš mir
tį ir ištraukia iš draugijos po 
šimtą, du ir tris dolerių, o pas
kui dar pomirtinę. Mažai yra na
rių, kurie laiko nuo laiko neap- 
sirgtų. Sergantieji išima iš 
draugijų netoli tiek, kiek yra 
įmokėję per keletą metų arba 
kelis sykius daugiau —t tankiai 
po šimtą, du ir tris. Taip sa
kant, vienas išima tiek* kiek 
10 yra sumokėję per 10 ir 20 
metų.

Apart pomirtinių ir pašelpų, 
daugelis draugijų dar skiria gė
lėms, grabnešių išlaidoms ir t 
f.

Be to, draugijos samdo sve
taines mitingams, turi spaudos 
lėšų, lėšuoja knygos, neretai 
viršininkų algos. %

Draugijų nariai sęsta, tan
kiau serga ir daugiau miršta. 
Pirma dar buvo daugiau pasi- 
aukavimo, dabar Amerikos lie
tuviai labiau suamerikonėjo-. 
ima pinigus, iš kur tik gali, to
dėl ir mažiausiai apsirgę trau
kia pašalpą iš draugijų.

Įplaukos iš narių mėnesinių 
duoklių, kaip matome, nėra ga
nėtinos, kad padengti pašalpas 
igoj ir pomirtinei. Kas pirmes
nis sirgti ir mirti, tam dar už
teks. Bet kas vėliau?

Kada ateivybe iš Lietuvos 
buvo skaitlinga, tuomet draugi

jos gaudavo jaunų ir sveikų na
rių. Daugelis jų, mokėję duok
les po kelis metus, vėl grįždavo 
Lietuvon. Kilnojimasi iš miesto 
į kitą apsigyventi irgi būdavo 
tankus, todėl daugelis narių, 
įmokėjusių už pusmetį, pietus 
ir daugiau, apleisdavo draugi
jas. Dabar netoli visi lietuviai 
turi pastovią gyvenimo vietą. 
Retas beišpuola iš draugijos. 
Taip sakant, niekas duoklių be- 
reikalo nebemoka: arba žmogus 
visai nestoja į draugiją, arba 
■įstojęs tampa nuolatiniu nariu.

Kokias gi kitas įplaukas drau
gijos turi?

Koncertai, piknikai/ baliai, 
kurie duodavo šimtus dolerių 
uždarbio, neturi • daugiau pras
mės. Piniginės prasmės. Tan
kiau jie neša nuostolių, negu 
pelno. Jei ir pasitaiko pelnyti, 
tai labai mažai.

Nuošimčiai ant bankuose lai- 
kdtnų pinigų yra menki. Uždė
tos ant narių bausmės kartais 
nesudaro 
tuose.

ir z kelių dolerių me-

įplaukų nėra.
lietuvių susišelpimoŠimtai 

draugijų jau užsidarė. Mirs jų

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto 5ki 4 p. p.
Gyvenimo Kieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Valu Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėtomis nuo U iki 12 ryto.

■(.JURGELIONIS
ADVOKATAS

• Miesto ofisas
190 No. State £įt., Room 1012 

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

• Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

X

Advokatas ; 1
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

Vienas skaitytoj;'! f * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.jA. per mėnesį, kaip kad*buna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—76, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo

Atkirp čia
Data: Rugpiutis 4 d., 1926

irRuffles 
"Charlestono” 
šokis.
Šok ir strcpfii’k ir galva kraipyk I 
Bet saugokis nrprikrėsk savo 
iokSjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Pleiskanų Kurtinas prieSas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
Ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonkų per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistitiū^- arba 75c. per 
' paštų tiesiai U laboratorijos:

dar didesnis skaitlius, 
įvyks greitoj ateityj.

Išvengamai katastrofos reika
linga:

1. Mažesnes organizacijas 
kiekvienoj kolionijoj sujungti į 
vieną;
z 2. Naujų narių neftnti be tin-‘ 
kamo gydytojo egzaminavimo 
ir paliudymo apie sveikatą;

3. Aštresnė' kontrolė ant tų, 
kurie pasiskelbia apsirgę ir rei
kalauja pašalpos;

4. Pažymėjimas konstitucijoj, 
kad už ligas, kurių gydytojas 
ne fiziniu išegzaminavimu, ne 
laboratorijos > tyrimais neranda, 
nėra mokama pašalpa. Taipgi 
už tūlas chronines ligas neturi 
būti pašalpos;

* . *
5. Padaryti mėnesinių duok

lių ir pašalpų ir pomirtinių re
viziją. šitame klausime remtis 
reikia patyrusių senų apdrau
dos kompanijų skaitlinėmis;

6. Pasilaikant reikalingą su
mą atsargos ižde, visus kitus 
pinigus leisti saugion apyvarton, 
kad neštų didesnį pelną, negu 
laikant jos bankuose.

— Dr. A. Montvidas

■— ......... ........ .........

Tel. Dearborn 9057

A

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark
Namų Tel : Hy^e Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

‘Vakarais £151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Rosekmdo Ofisas:

Tel. Puihnan 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborą 6096

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

SPECIA L1STAS egzaminavojime
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

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

visokias legališkas popieras.

arba 75c. per

F. AD. RICH^ER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paimi 
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 € iki 7:30 \al. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit j

WICKER BARK DIAGNOSTIC
INSTITUTE

1510 N. Robey Street
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
------ X-Ray

Pilnas Išcgzaminavimaa

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913

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

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

' Res. 3201 So. Wallace Street

'Telefonas Boulevard 1939
DR. S. Ą. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
Ir 6:30 iki 9;30 vakare

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

» 1k

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

rz 1 J J nuo 9 iki II vai. ryte; 
ValanaOS] nuo 5 jįj g va|. vakare

A. MONTV1D, ftT D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 498£.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office HmiVvni<1 7IIIZ

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENT1STAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CH1CAGU

Res. 6600 So. Artesian A v®. 
Phone Prospect 
Ofiso Tel. Canal (1257

)R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

>•> . i i "kyrno Mano 
MLD’ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis -— pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas (Janai 0523

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

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ii* 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boblevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydom® reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudlji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, getkiėa, nosies, akių, ausų 
it kitas ligas.
1107 Miiwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Garsinkites Naujienose
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rderiu kartu su uisakyi

KOMISARAS RYKOVAS KALTINA Z1NOVJEVĄ

PARTIJOS ARDYTOJAS IR DISCIPLINOS 
LAUŽYTOJAS

KOMINTERNAS INTRIGŲ ĮRANKIS

Savo laiku ir Amerikos lietu
vių spaudoje buvo daug rašyta 
apie “fašistinius” atsišaukimus, 
kurie buvo paskleisti prieš pat 
Seimo rinkimus. Tuose atsišau
kimuose buvo grasinama žudy
mais ir padegimais tiems pilie
čiams, kurie drįs balsuoti už 
socialistus. Kai “Naujienos” nu
rodė, kad tų žmogžudiškų la
pelių platinime yra pasižymėję 
“krikščionių” bloko žfhonės, 
tai klerikaliniai Amerikos laik
raščiai (ypač Chicagos “Drau
gas”) gVoltu rėkė, jogei tai esąs 
“melas” ir “šmeižtas”. ,

Ik't pažiūrėkite, kokių žinią 
iš Alytaus yra įdėjęs savo Nr.

[Pacific and Atlantic Photo]
F. Scott McBride, superinten-

Pasaulis valstybėmis 
ir tautybėmis

156-am Lietuvos valdžios lei- dentas Anti-Saloon League of
PŪVANTI DESPOTIZMO SISTEMA

Apie kivirčus Rusijos diktatorių tarpe atėjo ilgas 
pranešimas tiesiog iš Maskvos, nuo Chicagos “Daily 
News” korespondento, p. Junius B. Wood. Jisai rašo, dėl 
ko buvo išmestas iš komunistų partijos politinio biuro 
Zinovjev.

Pasak liaudies komisarų pirmininko, Rykovo, Zinov
jevas ardė partiją, organizuodamas jos viduje savo frak
ciją, priešingą centrui. Ir kuomet centras pareikalavo, 
kad Zinovjevas ateitų pasiaiškinti, tai jisai atsisakė, tei
sindamasis tuo, kad neturįs laiko. Rykovas sako,.kad sa
vo intrigoms ir ardančiam darbui Zinovjevas naudojęsis 
trečiuoju internacionalu.

Iki šiol buvo žinoma, kad vadinamasai “trečiasis in
ternacionalas” (arba “kominternas”) •; varinėja intrigas 
ir daro priešvaldiškas konspiracijas svetimose šalyse. 
Dabar iš Rykovo žodžių mes patyriame, kad tasai “rau
donųjų jėzuitų” ordenas organizuoja sąmokslus ir prieš 
pačią bolševikų valdžią!

Iš tiesų butų juokingas dalykas, kad tuo įrankiu, ku
riuo bolševikai tikėjosi nuversti valdžias kitose šalyse, 
butų nuversti jie patys!

Konspiratorių organizacija, pasirodo, yra lazda 
dviem galais.

džiamas laikraštis “Lietuva”:
“Prieš rinkimus į Seimą 

gegužės mėn. pirmomis die
nomis Alytuje, pasirodė iš
mėtyti atsišaukimai, pasirašy
ti ‘Lietuvos Fašistų Kovos 
Komiteto’, grasinantieji ‘ug
nimi ir„ kartu išnaikinti vi
sus tuos, kas balsuos už so
cialistus ir jiems prijaučian
čias partijas. Maždaug tuo 
pačiu laiku minėti atsišauki
mai pasirodė ir kitose apskri
ties vietose, k. a. Dauguose, 
Liškevoje, Merkinėje, Nemu
naityje, Seirijuose ir k. At
sišaukimų platintojai kaž ko
dėl tuo pačiu laiku sulaikyti 
nebuvo. Patyrusi apie tai po
litinė policija ėmėsi energin
gai sekti kaltininkus ir pra
vestoj kvotoj juos išaiškino. 
Kaipo kaltinamieji minėtų 
atsišaukimų platinime figū
ruoja asmenys:

* “D kun. 
Merkinės

v rektorius,
Baltėnis, 3) stud. 
Tamulionis,
Slavėnas, 5) mok. Petras čio- 
čys, 6) mok. Ksaveras, Pru- 
selaitis, kursistas Petras Va- 
lentukevičius, U-kų S-gos 
Alytaus sk. instruktorius, 8) 
Tomas Kondratas taip pat 
U-kų S-gos instruktorius, 9) 
Juozas Lumbis — Alytaus 
kat. org. rinkimų biuro ve
dėjas, 10) Leonas Bujanaus- 
kas — Krokelaukio vargonin
kas, 11) kun. Baltuška, 12) 
Mikas Morkus — Nemunai
čio vargonininkas, 13) Zuza
na Janušaitė, 14) Edvardas 
Zovė, ’15) Ignas Jagelevičius, 
16) kun. Ignas Kazakevičius 
ir kiti.

“Be vadinamų “fašistinių’ 
atsišaukimų kai kurie pami
nėti asmenys yra platinę ir 

s kitą nelegalę literatūrą — 
nežinia kur spausdintą, kas 
prieštarauja spaudos įstaty
mui.

Illinois, kuris bus pašauktas 
liudyti tyrinėjant išlaidas perei
tų senatorių nominacijų. Iš 
jo bus stengiamasi sužinoti 
kiek prohibicininkai yra davę 
tam ar kitam kandidatui ir ką 
jie darė, kad pagelbėjus tam 
kandidatui laimėti.

BAŽNYČIA ITALIJOJE IR 
MEKSIKOJE.

Stasys Kiškis, 
vidurinės mok. di« 

2) stud. Jurgis 
Antanas

4) mok. Simas

Bet Zinovjevas dar ir šiandie tebėra tos sąmoksli
ninkų brolijos galva.

Jdomu, kokiomis akimis dabar žiūrės į jį “kominter- 
no sekcijų” buriutės Europoje ir Amerikoje.

Paprastiems komunistų partijų nariams bus, žino
ma, nemažas nusivylimas išgirsti iš vyriausiojo Rusijps 
komisaro lupų, kad “draugas Zinovjevas”, kurio įsaky
mus jie iki šiol aklai pildydavo, yra intrigantas ir parti
jos ardytojas. Bet komunistų lyderiukai, ką save atvirai 
tituluoja “raudonais biznieriais”, veikiausia taip pat ra
miai nuspiaus ant Zinovjevo, kaip pirm-iaus jie nuspiovė 
ant “ekskomunikuoto” Trockio. Jiems kas galvoj! Zinov-. 
jevas daugiaus nebegali dalinti “sandvičius”, todėl jo pai
syti nėra ko.

Aiškindamas, dėl ko reikėjo prieš “kominterno” pir
mininką pavartoti “disciplinos priemones”, liaudies komi
sarų pirmininkas tarp ko kita sako:

“Musų partija yra ne tik valdančioji, bet ir vienin
telė legalė partija šiame plačiame krašte. Kadangi 
musų partija išreiškia proletariato (? Red.) dikta
tūrą ir naudojasi legališkumo monopoliu, tai neiš
vengiama, kad joje kartkartėmis pasireiškia nepa
stovių grupių, esančių po neproletarinių elementų 
»taka”- ' i f Ii
Bet su tokiomis “neproletarinių elementų” įtakomis, 

girdi, refki^ kovoti — nes .partija turintį, duoti pavyzdį 
viso pasaulio proletariatui.

Puiki “logika”, ar ne? Del to, kad 13(f milionų žmo
nių Rusijoje neturi teisės organizuotis, tai ir vienintelė
je legalėje partijoje, kuri turi valdžią savo rankose, visi 
nariai privalo aklai klausyti savo viršininkų! Tokį begė
dišką nuomonių laisvės slopinimą praktikuodavo tiktai 
viduramžių inkvizitoriai.

“Milvvaukee Leader” rašo:

“Meldžiami • įsidėmėkite, 
kaip gudriai katalikų dvasiš- 
kija moka* atskirti įvairius 
valdovus, kurie puola pasauli
nę bažnyčios galią, žiūrėki
te, kaip nedrąsiai Vatikanas 
reiškia savo opoziciją Musso- 
liniui ir kaip garsiai Šv. Pet
ro vietininkas smerkia Cal- 
les’ą.

“Kaip Mussolini žiauriai 
sutrempė Italijoj . katalikų 
partiją ir fašistiniai galvažu- 
dos primušė katalikų partijos 
vadą, Don Sturzo, tai Vatika
nas negrasino ekskomunikuo- 
siąs fašistus, uždrausiąs 
jiems naudotis sakramentais 
ir šauksiąsis svetimų val
džios intervencijos.

“Visai kitaip katalikų hie
rarchija elgiasi su Meksikos 
darbininkų vadu, kuris su 
milžiniškos darbo žmonių 

11 daugumos parama valo kleri
kalizmo Augijaus Tvartus!

• “Sulig Mussolinio, tai baž
nyčia numano, kad bus išmin
tingiau’ atiduoti Cezariui kas 
yra Cezario. Bet Meksikoje, 
kur Cesaps yra paprasta 
liaudis, Vatikanas baudžia 
tikinčiuosius, atimdamas 
jiems sakramentus, už tai, 
kad jie remia darbo žmonių 
reikalus prieš kapitalistinius 
imperialistus.”

Prie to dar galima 
kad Italijos, fašistai 
vartojo smurtą prieš
partiją ir nudaigojo jos vadą, 
bet keletą kartų užpuldinėjo ir 
bažnytines procesijas. Bet pu
pa fašistų neprakeikė. Tuo 
tarpu Meksikoje valdžia religi
nių apeigų netrukdo, bet papa 
kovoja“ prieš ją kiek drūtas?

pridurti, 
ne tiktai 
katalikų

\ t.
Aišku, kad šitokia neriboto despotizmo sistema ga

li pasilaikyti tiktai laikinai ir tiktai tokiam krašte, kur 
žmonės dar nėra daug aukščiaus pakilę už’ vergus.

Bet jau ir Rusijoje ta šlykšti sistema ima braškėti 
per visas siūles. Tie keletas žmonių, kurie stovi bolševikų 
valdžios priešakyje ir kurie dėl to nėra paversti vergais, 
jau patys piaujasi tarp savęs, nebepakęsdami savosios 
“tvarkos”. Piaudamiesi gi tarp savęs, jie noroms ar ne- 
noroms turi tempti į kovos sukurį ir minias vergų.

Taip kitąsyk, besipešdami tarp savęs bajorai išjudi
no “trečiąjį luomą” ir net baudžiauninkus. Kuo tas ju-

“Išaiškinta, kad visi pami- 
' nėti atsišaukimai buvo su

krauti Alytaus katalikų or
ganizacijų rinkimų biure ir 
iš ten išvežiojami į bažnyt
kaimius. Iš kur parvežti *jie 
Alytun,* kaltinamieji nepasa
ko, nors aišku, kad Alytuje

- spausdinami nebuvo, nes čia
nėra jokios spaustuvės.”
Toliaus toje žinioje sakoma, 

kad visi asmenys, ^susekti tų 
kriminalių lapelių platinime) 
priklauso “išimtinai katalikiš
koms organizacijoms.”

Ar tai nfcra reikšmingas, fak
tas? Vienoje tiktai apskrityje 
dėl žmogžudiškų proklamacijų 
platinimo yra kaltinami trys 
kunigai, du vargonininkai, du 
“katalikiškos” Ūkininkų sąjun
gos instruktoriai, katalikų or- 
gartizacijų rinkimų biuro vedė
jas jr visa eilė kitų veiklių ka- 
įĮalikįšk'ų veikėjų?

4r’da’,ir po šito fakto:kuni
gu Marijonų organas drįs šauk
ti, kad “bedieviai meluoja 
tindami 'krikščionis dėmokrft- ninkas Collins. I 
tus dėl tos kriminales “litera-, Collins buvo išvykęs 
turos” platinimo? ' atostogas.

DAR VIENAS PAMATAS.

Chicagos Marijonų organas 
dažnai kiša savo nešvarų sna
pų į “Naujienų” Bendrovės rei
kalus ir giria tuos tamsiui gai
valus, kurie stengiasi Bendro
vei pakenkti. Tai yra dar vie
nas pamatas, delko joks protin
gas žmogus negali pritarti 
“Naujienų” skundikams ir jų 
rėmėjams.

Nes “Draugas” visuomet 
Stoja už tą pusę, kurioje yra 
melas, humbugas ir žmonių 
mulkinimas.

(“U. 13.”] 1922 metų apskai
čiavimu vjsame pasaulyje bu
vo 1,821 milijonas gyventojų.

Didžioje Lietuvoje 1924 me
tais sausio mėm 1 d. viso buvo 
2,175,121 gyventojas. Klaipėdos 
krašte paskutinio surašinėjimo 
daviniais yra, 141,274 gyvento
jai. Taigi viso Lietuva turi 2 
milionu 316 tūkstančių 395 gy
ventojus, o tai sudaro mažiau 
kaip 760-tąją dalį viso pasaulio 
žmonių skaičiaus. Pasaulio da
limis gyventojų skaičius pasi
skirsto taip: Azijoje yra 1,017 
milijonų gyventojų, Europoje 
449 milijonų, Amerikoje — 
215 milijonų, Afrikoje — 131 
milijonas ir Australijoje — 
apie 0 milijonai gyventojų.

Jei paimsime Aziją, tai di-s 
džiausią ir gyventojų skaičiu
mi ir valstybė ten Kinija, to
liau eina Anglų kolonijos (ypa
tingai Indija), Japonija, kitų 
Europos plotų šalių kolonijos 
ir kai kurios Azijos valstybės. 
Vien tik Kinija turi 439 mili
jonų gyventojų, tai yra veik 
pusė Azijos gyventojų ir dau
giau kaip penktadalĮ viso pasau
lio gyventojų. Anglų kolonijo
se yra 336 milijonai gyvento
jų, Japonai turi 78 milijohus 
600 tūkstančių gyventojų, Olan
dijos kolonijose yra 49 ihjljjo- 
nai gyv., Rusija Azijoje turi 37 
milijonus*. Prancūzija daugiau 
kaip 22 milijonu, Azijos Turki
ja — apie 13 milijonų. Su ma
žesniais gyventojų skaičiais pa
žymėtina: Jungtinės Amerikos 
Valstybės žcmė\s Azijoje, Sia
mo valstybė, Persija, Afganis
tanas, Portugalų, Graikų ir Ita
lų kolonijos. Kolonijomis mes 
vadiname valstybių jžėmes ki
tose pasaulio (įplyšę — ne 
kur valstybės branduolys 
svarbiausioji jos dalis.

Pereidami prie svarbiausios 
pasaulio dalies) kuri yra kul
tūringiausia ir iš tikrųjų val
do visą pasaulį, kur taip pat ir 
mes gyvename, būtent, prie 
Europos — turime pažymėti, 
kad ir plotu ir gyventojų skai
čiumi Europoje didžiausia val
stybė yra Rusija, toliau gy
ventojų skaičiumi eina Vokieti
ja, Anglija (priminsime, kad 
čia mes kalbėsime tik apie vi
sų valstybių Europos dalis, ne
paliesdami ’jų kolonijų — že
mių kitur, su kuriomis iš visų 
Europos šąlių Anglai turi dau
giausiai gyventojų), Prancūzi
ja, Italija, Lenkija, Ispanija, 
Rumunija, Čekoslovakija, Jugo
slavija, Relgija, Olandija, Aust
rija, Portugalija, Švedija, Rul- 
garija, Graikija, Šveicarija, Da
nija ir Islandija, Suomija Nor
vegija, Liėtuva, Latvija, Euro
pos Turkija, Estija, Albanija, 
ir 6 kitos labai mažos valsty
bėles. Tad gyventojų skaičiumi 
Lietuva užima 23 vietą ir yra 
didesnė tik už keletą kitų--Eu
ropos valstybėlių.

Rusija Europoje turi 98 mi
lijonus gyventojų, o tai suda
ro voik^ketvirtadalį visų Euro
pos gyventojų, Vokietija turi 
apie 61 su puse milijono gy
ventojų, Anglai (be kolonijų) 
apie 48 milijonus, Prancūzija 

su puse milijonų, Italija apie 
milijonus, Lenkiją apie 27 
pusi' milijonų, Ispanija 
milijoną, Rumunija 16 su

puse milijono, Čekoslovakija 
— 13 milijonų 700 tūkstančių, 
Jugoslavija 12 milijonų 200 
tuksiančių, Vengrija apie 8 mi
lijonus, 'Belgija — 7 su puse 
mik, Olandija — apie 8 milijo
nus, Austrija *6 su puse mi
lijonų, Portugalija 6 mili
jonus, Švedija apie 6 milijo
nus, Bulgarija — apie 5 mili
jonus, Graikija 
750 tuksiančius 
apie 1 milijonu 
Islandija apie
Suomija - taip pat apie tiek, 
Norvegija 2 milijonu 680 
tukstančįų, toliau eina Lietu
va su mums jau žiiTomu gyven
tojų skaičiumi,

plotą

teli, 
ir

milijonu 865 tuksi, gyventojų, 
Europos Turkija — su 1 mili
jonu 800 takšt., Albanija — su 
800 tuksiančių, Dancigas — 
su 355 tukstanč., Liuksembur
gas su 262 tūkstančiais, Mo- 
naco — su 23,400 gyventojų; 
kitų valstybių dėl jų mažumo 
neverta ir minėti. Mažiausia 
Europos valstybėlė Andora tu
ri vos 5,200 gyventojų! Sunku 
ją ir pavadinti valstybe. 

J
Amerikoje didžiausį

užima, ir daugiausia gyventojų 
turi Amerikos Jungtinės Val- 
tsybės. Vien tik tose valstybė
se yra 108 milijonai gyvento
jų, t. y. daugiau kaip pusė vi
so Amerikos gyventojų skai
čiaus. Iš kitų valstybių paeiliui 
eina: Brazilija daugiau kaip 
31 milijonas gyventojų, Meksi-j 
ka—44 su puse milijonų, Ang
lų kolonijos (Kanada) — 11 
milijonų 300 tūkstančių, Argen
tina — 9 milijonai, Peru — 7 
milijonai 300 tūkstančių, Ko
lumbija 6 milijonai 300 tūks
tančių, Čili — 3 milijonai 800 
lukst., Kuba — 3 milijonai 100 
tuksiančių, Bolivija — 2 mili
jonai 900 lakstančių, Venecue- 
la — apie 2 su puse milijono, 
Ekvador 2 milijonai 200 
tūkstančių, toliau eina kokiu 
dešimtis valstybėlių su nedide-t 
liu gyventojų skaičium, o taip 
pat, nedidelės Prancūzų, Olan
dų, Danų kolonijos.

Kalbant apie A 
pažymėti, kad joje veik nėra 
savarankiškų valstybių: į 
rios Afrikos dalys ' priklauso, 
kaip kolonijos, tai ar kilai Eu
ropos valstybei. Daugiausia gy
ventojų savo kolonijose turi 
Anglija (61 milijonas 700 tuks
iančių žm.), Prancūzija (34 
milijonai žm.), Belgija (16 su 
puse milijonų žm.), 
lai (daugiau kaip 6 
žm.) ir kitos šalys.

Pagaliau Australija 
priklauso Anglijai. Iš 
ųų 800 tūkstančių Australijos 
gyventbjų 8 milijonai 150 tūks
tančių gyvena Anglijai priklau
somoje srity ir tik likučiai pri
klauso Olandijos, Jungtinių A- 
merikos Valstybių, Prancūzų ir 
Japonų mažutėms kolonijoms.

Kiek plačiau pakalbėsime 
apie Europos valstybes, kaipo 
turinčias didžiausią pasaulyje 
reikšmę, o taip pat apie Ame
rikos Jungtines Valstybes. Pa-

joje yra 20 milijonų 930 tūks
tančių ispanų (97 procentai) 
ir tik’ 130 tūkstančių baskų ir 
170 tūkstančių kitų tautybių.

Pažiūrėsim dabar kaip atro
do Lenkija tautybėmis. Iš 27 
milijonų 400 tūkstančių gyven
tojų Lenkijoje ti|< 15 milijonų 
200 tūkstančių lenkų — taigi 
truputį daugiau kaip pusė visų 
gyventojų. Kitą gyventojų pu
se sudaro: ukrainiečiai — 5 
milijonai, žydai — 3 milijonai 
150 tūkstančių, vokiečiai — 2 
milijonai, gudai ir rusai — 1 
milijonas 600 tūkstančių, lie
tuviai apie pi^ę milijono 
ir kitos .tautybės.

Kitose Europos valstybėse 
tąutybių santykis toks: Humu- 
nijoje vienam šimtui gyventojų 
apie 80 žm. yra rumu;ių ir 20 
kitų tautybių; Čekoslovakijoje 
-4- vienam šimtui apie 61 čekai 
ir slovakai ir 36 — kitų tau
tybių žmonės, Jugoslavijoje — 

S apie 81 serbų, kroatų ir slovė- 
| nų ir 19 kitų tautybių; Veng
rijoje — apie 
kitų tautybių, 
bėse tautybių 
taujančiai tautai dar palankes
nis.

tautybių; Veng- 
84 vengrai ir 16 
Likusiose valsty- 
sanlykis viešpa-

tenka

Sugrįžo policijoj 
iviršinirtkas J

Rugpiučio 1 d. iš VVisconsino♦
, kai- grįžo Chicagos policijos virši- 

Wisconsiną 
praleisti'

39
39 
su

4 milijonus 
Šveicarija — 

Danija su 
i su puse mi|.,

Pereidami dabar prie Ameri
kos Jungtinių^ Valstybių mes 
matome, kad ten iš 108 milijo
nų l/endro gyventojų skaičiaus 
70 milijonų yra angloameriko- 
nų, anglų ir škotų (apie 65 pro
centai): Iš kitų tautybių Jung

iesi. Amerikos Valstybėse 
ilgiausia yra negrų ir mula

to su puse milijonų, vo
tį milijonai, — irlan- 

dieČių — 8 milijonai, slavų — 
* 3 su puse milijdno, žydų — 1 

milijonas 800 tūkstančių,s ita
lų — pusantro milijono, skan
dinavų (švedų, norvegų, da
nų) 1 rrųlijonas 300 tuks- 

1 milijonas, 
- 240 tūkstančių, mn-

kiečiuc

• • I,ų lval‘ d i

Portuga- 
milijonai

veik visa
8 milijo-

vokie- 
vleną 
italą, 

ir ko

Jaučių, prancūzų 
indėnų 
žiau — japonų, kiniečių ir ki
tų tautybių.

Tad Jungi. 'Amerikos Valsty
bėse kiekvienam šimtui žmo
nių tenka 65 amerikiečių; apie 
10 negrų ir mulatų, 8 
čiai, 7 irlandiečiai, po 
skandinavą, prancūzą, 
apie porą žydų, 3 slavai
kie 3 žmonės Įvairių kitų tau
tybių.

Koks tautybių santykis toj 
ar kitoje valstybėje ne vis vie
na. Nuo jo daug priklauso ge
ras šalies sutvarkymais. Juo 
daugiau yra šaly viešpataujan
čios tautos žmonių, juo leng
viau jie* valdyti. Mat, visi tie 
žmonės 'stato vienodus tautiš
kus reikalavimus, kuriuos, ir
galima lengviau patenkinti,

via daug sve
timų tautų žmonių,pastarieji 
stato įvairių reikalavimų savo 
tautiškumui apsaugoti ir iš to 
kyla dideli ^nesusipratimai ir 
sunkenybės gyvenimą tvarkant.

Iš šių musų patiektų davinių 
skaitytojams paaiškės, kodėl 
daugely šalių nėra tinkamos 
tvarkos, ypač jei mes pažvelg
sime į davinius, liečiančius Lcn- 
kiją. Ji turi prisigrobusi dau
gelį svetimų tautų žemių, skau
džia tų tautų žmones, pastarie
ji tam priešinasi, nėra vienybės, 
tenka susipešti su kaimynais ir 
šaly nėra tvarkos.

žiūrėsime, kaip Europos ir Jung-' Valstybėje, kur j
A z\ln Ir . \ J 11 I « I ■ > 1 . < < a » 4- »* rx ’ . •tinęs Amerikos Valstybės atro

do paskirsčius tautybėmis.
Rusija. Rusijoje ią 98 milijo

nų gyventojų yra: 62 milijonai 
rusų (63 procentai), 24 milijo
nai ukrainiečių (24 su puse 
procentų), mongolų rasės tau
tų — apie 5 su puse milijonų 
(5 su puse procentų), žydų 
3 su puse milijonų (daugiau 
kaip 3 su puse procentų), linų 
rasės tautybių 1 milijonas 
300 tūkstančių, 1 milijonas 100 
tūkstančių vokiečių, 300 tūks
tančių lenkų, 100 tūkstančių 
kalmukų ir 300 tūkstančių ki
tų tarnų.

Vokietija. Iš 61 milijono 410 
tūkstančių gyventojų Vokčeti-j 
joje 59 milijonai vokiečių (-96 j 
procentai) ir lik 2 milijohai 
380 tūkstančių kitų tautybių: 
lenkų (daugiau kaip 1 milijo
nas), olandų, čekų, rusų ir uk- 
raiųiečių, žydų ir kitų.

Anglija. Iš 47 milijonų 650 
tūkstančių gyventojų Anglijo
je 43 milijonai 100 tūkstančių 
anglų ir škotų (90 su puse pro
centų), 3 su puse milijonų ang
liškai kalbančių irlandiečių ir 
1 milijonas 50, tūkstančių gry-' 
nų keltų, žydų ir kilų tautybių.

Prancūzija. 11 39 su puse mi
lijonų Prancūzijos-gyventojų 35 
milijonai 800 tūkstančių pran
cūzų, pusantro niilijoho vokie 
čių, daugiau kaip milijonas 
l.retopų ir likusieji gyventojai: 
italai, ispanai, l'lamai," žydai,
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A greitai su- 
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sose vaistiny- 
čiose.

* .n n i . i .. ,

Tel. Brunsvvlck 9893

KAROLIS
NORKATTIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėjv. Parduodu auksinius daik
tus, biisau laikrodėlius Ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tonu^'ista.s,
18.r>^^V. North Avė.. ChicUgo, III.

k______________ __ __

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su * 

*kai. | Lietuva, už pigią
Ispanija, iš 21 milijono 530. kainą, naudokitės

ispani- Naujielnų kablegramų /Latvija su 1 ’ tūkstančių gyventojų
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A Brief sketch of- . 
LITHUANIA’S PAST

Customs and Literature

in

center o f the room 
a large brick- 

having an oven

a fevv pans comprise 
of the furniture and 
The Lithuanians seem 
no need for interior

Glory”, “Lithuania, Fatherland 
of Ours”, “The Shadovvs of An- 
cestors”, and other illustrate 
this fact quite readily. To vvrite 
at length on this very iinport- 
ant phase of Lithuanian history 
fs quite impossible, for to treat 
it justly vvould reipiire more 
space than is here pennitted.

Not to be overlooked and of 
great importance is the Lith- 
uanian known an. tlie “dai
na”. It is a form of lyric sing- 
ing vvhich in most cases por- 
trpys the simple conception of 
life, and a resignation to grief 
in conji^nction with an intense 
devotion to patriorchal customs. 
In addition, a disposition of 
mildness and tenderness is 
shovvn in the strain and sub- 
ject of the music. Of this męri- 
torious rfingularity one author 
has aptly said: “They sing no 
song of vvar; they only morn 
for their dead”.

In reading over t\e Encyclo- 
pedia Americana. on this suIk 
ject, a very complimentary re- 
mark vvas found concerning the 
common and distinct character- 
istics of the “daina”. It statės: 

(the songs) are dis- 
con- 

delicate 
vvay in 
love i n 
during 

reseprch 
the 

did not find

August 4, 1926

— Aidonna Pūkas

The Jurgases ^Reęeive
in
at

Number 15

Winner!

MISS ALDONNA PŪKAS
’Tis all over. K The Short 

Story Contest vvas won by Miss 
Aidonna Pilkas, 11402 S. Throop 
St., Chicago. 
a heated

the

for 
ant

The Lithuanians iive 
homes of hospitality. 1 

j holdingą are mostly their ovvn 
and are in isolation from vill- 
ages. Their farm houses are de- 
lightfully situated, and are sur- 
ronnded by carefully cultivated 
gardens and fruitful orchards.

A typical home usually cen
tai ns merely one room fur- 
nished vvith oidy the necessities 
of life. The
is occupied by 
cement stove 
of such size as permits its ūse 
as a sleeping place accomodat- 
ing several persona. In one cor
ner is located a large vvooden 
bed provided vvith a meager 
amount of clothing, except for 
large sheep-skin coats used as 
coverlets on cold vvinter nights. 
One table, one or tvvo chairs, 
a bench, a cradel, little crock- 
ery and 

■‘the ręst 
utensils. 
to have
adornments; their appreciation 
of the beautiful and diverse 
elements of nature afforded 
them pleasures of such variety 
as made unnecessary a super- 
fluity of artificial embellish- 
ments.

Yet, hovvever lacking the 
home may appear to be in the 
e%es of an American or other 
foreign traveller, he cannot fail 
to deri ve a certain gratification 
from the simple and sincere 
hospitality accorded him by the 
humble Lithuanian agricultur- 
ist. In the summer fresh berries, 
delicious milk, and other edibles 
and conveniences are offered. 
They alvvays maintain a respect- 

(ful and unpretending altitude 
seeking to make the tired 
travellers’ brief sojourn as com- 
fortable and pleasant as is 
vvithin their limited means.

Without discussing at length 
their customs of attire, it may 
be said that they štili retain 
many of those forins observed 
by their ancestors, though 
American influences are spread- 
ing vvith a surprising degree oi 
rapidity.

In their literature, vvhich is 
rich and varied though not 
large, there is štili continued 
the custom of transmitting to 
each. 
many 
songs. 
every

succeeding generation 
folk tales, poems, and 
These are learnt by 

child, and they form an
important part of their life.

At the time Lithuania was a 
great statė i n the fourteenth 
century traditional poems and 
songs vvere chanted by national 
bards vvhose disappearance vvas 
caused by the persecution of 
the clergy. This vvas indeed an 
unfortunate loss, for vvith them 
vvent many beautiful epics.

The most popular form of 
Lithuanian literature is a type 
of poetry called “raudo”. The 
versification is usually easy and 
degant. Lithuanian customs 
and manners of the eighteeijth 
century are presented in them 
in a vivid and accurate manner. 

/ When translated into English 
the titles alone impart a general 
sentinient and feeling common 
to tl>€ people as a vvhole. Such 
titles as, “Midst Sorrovvs to

“They 
tinguished from t other 
tinental races by the 
reserve and tlie modest 
vvhich they mention 
their popular songs; 

I thirteen years of
among the Lithuanians, 
įhilologist Rheso 

in the love songs of this racej 
a single verse vvhich vvas not 
chaste and. pure”.

A fact vvorthy 
and of surprising 
,hat Goethe and 
rovved from the great sources 
of thousands of Lithuanian 
joetry and “dainos”.

(In the next issue: Lithuanians 
In Chicago)

of mention 
interest is 

Herder bor-

Read And Know
re-The coldest temperature 

corded at a scientific laboratory 
vvas — 500 degrees, below 
freezing point, Fahrenheit.

Rice is a seed that does not 
need ai r in order to germinate. 

♦ * ♦

Chicago vvill soon have the 
largest aųuarium i n the vvould 
— the Shedd Aquarium. / 

♦ ♦ *
x“Big Ben”, London’s famous 

elock, vveighs thirteen and one' 
Jialf tons.

# *

all dyes
vegetable

were 
sub-

a ♦ ♦

$10,000 41 day is the income 
of University of Texas from oil 
royalties.

♦

Until 1856 
made from
stances. Novv beautiful dyes are 
obtained from coal-tar products.

♦ ♦ ♦ 

average vvhale’s bone 
vveighs about forty-five

The 
f raine 
tons.

The judges, after 
argument > finally 

proclaimed Miss Pūkas 
vvinner.

Much credit was given 
the originality of the story
the vivid and realistic descrip- 
tion. Those vvho have seen 
Bridgeport life years ago — 
not so much novv — vvill ap- 
preciate the veritable descrip- 
tions.

The stories vvere judged by 
Miss U. A. Moskos, A. B., and 
Dr. Edmund Werre.

Honorable Mention is avvard- 
ed to the follovving authors: 
Joan Sirutis, 
Sadovvskas (two 
das Jurgelonis, 
Kasparas.

Frances H. 
stories) Vla- 
and Edvvard

THE HIKE

WHERE TO — Edgebrook. A 
very nice place —-take my 
vvord for it. '

WHEN — Sunday, August 
15, 1926.

MEETING PLACE — A», 
home of Miss Irene Chmielevvs- 
ki, 1734 VVabansia Avė., corner 
Hermitage, 2nd flat,

DIRECTIONS — Take Ash
land, Milvtaukee or Western 
Avė. car to North Avė. Transfei 
to Hermitage. VValk one block 
North to Wabansia.

TIME — 10 A. M. Sharp, or 
vve leave vvithout you.

WEATHER — Warm or cold 
vve go, also if it is eloudy.

LUNCH — Girls to bring 
lunch for their boy 
Later on a vyeeny and 
mallovv roast furnlshed 
boys. How’s that?

Don’t forget if in doubt about 
anything call up

Irene Chmielevvski,
^1. Humbolt 1535.

friends. 
marsh- 
by the

Success in an undertaking 
rests in the strength of the 
great man, not in the means.

* •

Ah, my Beloved, fili the Cup that clears
TO-DAY of past Regrets and f u ture Fears;

T0-M0RR0W! — Why, To-morroXv I may be 
Myself vvith Yesterday’s Sev’n thousand Years. 

♦ ♦ ♦ •

For some vve loved, the loveliest agd the bekt
That from his Vintage rolling Time hath prest,

Have drunk their Cup a Round or tvvo before, 
And one by one crept silently to ręst. 

* * y * * n

And vve, that novv make merry in the Room
They left, and Summer dresses in nevv bloom,

Ourselves mušt vve beneath the Couch of Earth 
Descend — ourselves to mate a Couch — for vvhom? 

x< ♦ *
Ah, make the most of vvhat vve yetmiay spend, 
Before vve too into tho Dust descend;

Dust into Dust, and under Dust to lie, 
Sans Wine, saus Song,. saus Singer, and — sans End!

— Rubaiyat of Omar Khayyam

The vicinity immediately 
north of tho ChicAjęo stock-' 
yards is geherally known aš 
Bridgeport. lt is comprised> for 
the most part, of tvvo and three- 
story flat buildings, intet- 
spersed by cottages of similar 
size and structure. Quite a 
common after-supper scene; 
Streets, sidevvalks, and back 
yards are teeming vvith slų’iek- 
ing children at play; steps are 
filled .vvith men talking and 
chaffing vvith others leaning 
over fences and railings. They 
have discarded shirts and shoes 
and appear in a semi-negligee 
statė. Hfere and there a house- 
vvife is bus.tling to the store 
for provisions for the morning. 
Also, the inevitable young folks 
are seen taking vvalks or hurry- 
ing tovvards their eVening’s en- 
tertaiifment.

fn one of those many flat 
buildings a giri stood looking 
out upon the maze of crovvded 
yards cris-crossed vvith clothes- 
lines. She vvas somevvhat 
the ręst of the girls of 
neighborhood, except for 
air of belonging ,to more 
tured circles, and because of 
this, she appeared pot as flashy 
and gaudy as they...Natalie Jur
gas had had a hi^h^school dd- 
ucation. fturing the four years 
there she belonged to the 
“smart sėt” vvhere she had 
many friends vvhich she re- 
tained even after graduating. 
Through one of these friends 
she had met Clayton Gregory, 
a vvealthy young business man, 
vvith 
very 
vvith 
him 
her home, because she feared 
the sight of > the neighbors in 
their evening nttiie, ,going at 
full force, vvoukl be too much 
for his refined senses. When 
they reached home the streets 
vvere alvvays deserted and the 
latenęss of the hour served as 
an excuse for not inviting him 
iri to meet the family. Thus 
the Jurgas family have not met 
Mr. Gregory for the Severai 
months that Natalie had gone 
vvith him. Finally, hovvever, see- 
ing he vvould receive no invit- 
ation, he announced that he vvas 
going to call for the express 
purpose of spending an evening 
getting acquainted vvith her 
parents. For several days 
follovving this statement, Nata
lie vvas full of apprehensions. 
What should she do? Send the 
family out somevvhere and call 
him up saying so? No, that 
vvas impossible, because they 
vvere very curious to meet Nata- 
ie’s ‘Telia” after hearing so 

much of him<for such a lęngthv 
of time. So she decided to let 
things take their ovvn course.

The room in vvhich vve find 
Natalie on the appointed eve
ning vvas the “front” room. It 
vvas of a dark, murky green 
color, topped by a cheerful- 
looking pink ceiling. The vvalls 
vvere decorated vvith brilliantly 
ornamented calendars, funeral 
pieturcs, communion pictui’es, 
and the Jurgas vvedding picture.' 
The furniture consisted of a 
table vvith a graphophone, a 
big leather chair vvith the savv- 
dust’ pouring out from the 
bottom, an old leather couch,

lifte 
the 
her 
cul-

l»

whom she Yiad‘ becomę 
friendly, Upon going out 
him ąhe managed to, meet 
in places. othervvise than

a dressei? vvith a kevvpie doll 
the center, and a. Bon<|uet 
home-made paper flovvers 
both ends, and two kitchen 
chairs. She turned from the 
window, ’ carefully scrutinized 
each object, then gazed at the 
back porch vvith its tub, vvring- 
er, and old boxes. “One place 
or the other vvill be just as bad. 
I bet he’ll feel enthused at our 
svveet home life after Johnny 
asks for a quarter and the baby 
sucks the varnish off his nevv 
cane, and Tony asks if he can 
vvear Clayton’s derby. Mary 
vvill vvant to knovv vvhy he 
“vvears such little vvhiskers, not 
long ones likę pa’s” and Annie 
wil! ask if he “paid very much 
for that nice-smelling vaseline 
he has on his hair”. And then 
father vvill vvant to knovv ii 
Gregory isn’t an Irish name and 
begiu his speech on the dirty, 
lovv-dovvn Mikės and Pats, 
and, oh, anyvvay, hope for the 
vvorst.”

Although it vvas only Friday 
evening all the little Jurgases 
had been bathed. Novv they all 
stood in a rovv, likę so many 
little steps, aVvaiting a finai 
inspection from Natalie, vvhile 
mother ordered /;her fractious 
spokso abuutB. cpjnmanding -him 
to put on this, not that, etįc. 
After they vvere all arrayed in 
their Sunday splendor they 
seated themselves in a ring 
around the room to vvait for 
Clayton Gregory.

In,due time the knock at the 
door came. Everyone straiglt- 
tened/< assuming that stiff 
ęxpression seen vvhen the photo- 
grbpher says “Watch for the 
birdie”. Natalie hesitated, then 
opened the door, finding not 
Gregory, būt an old roomer ot 
theirs. The children surroundcd 
him, clamorįug for candy, vvhich 
he supplied and then vvisely 
sent for more. Mr. Jurgas’s 
face lit up, and vvhile the 
children ’occupied the other’s 
attention, he took the opportun- 
ity to leave the room and 
remove the unaccustomed 
finery. Returning he brought 
vvith him a jug. Seeing this, 
Mrs. Jurgas reached, under a 
bed and drevv out a case- of 
beer. Then she retired. to rid 
herself of her Sunday dress, 
soon sallying forth for a-Hft oi 
gossip vvith her friends.

♦

o’clock. Mrs. 
vvith several 
added them-

mouthed^ She managed a stut- 
fered “Good-evening” and a 
sickly smile. The neighbors 
shot cold glances in his directiėn 
and questioned each other as to 
vvho he could be. Then; Natalie, 
realizing*how“embarrassing the 
situation mušt be to Clayton, 
began a hurried introduction, 
saying, 
Gregory”.

By the younjį- man, vvho 
“Kazimieras Grėgoravi- 

Gerfr vakara visiems.” 
h e was of

NEWS AND 
NONSENSE

By Wm. Mack Jr.

This is Clayton
She vvas inter-

/ , * ♦ v • 
lt was nine 

Jurgas returned 
more people who
selves to the group around the 
table. Natalie was sitting in ax 
corner with some of the 
children, acting out one of the 
comic strips f ori her little aud- 
jence whose novv djrty, sticky 
faces were wreathed in ap- 
preciative grins.

There was a knock ' at the 
door and Mrs. Jurgas answered 
it, sticking her head out and 
inquiring what was wanted. A 
vvell-dressed young man stand- 
dng in the hall asked, “Mrs. 
Jurgas?” Receiving the af- 
firmative nod he 'continued 
“Gera vakara. Ar Natalia na
mie?” She smiled, and politely 
invited him to enter. All eyes 
vvere upon him at once, and 
Natalie, barelegged, i n an old 
apron, stopped in the mįddle of, 
a gesture and stared opened-

4

rupted 
said, 

čius.
Seeing he was of their ovvn 
nationality, the ręst all relaxed 
into smiles and salutations and 
then started their interfupted 
tiproar anevv,

The young couple somehovv 
got out on the back porch vvhere 
Clayton (or Kazimer) gavę the 
explanation of his belated ar- 
rival and of his knovvledge of 
the Lithifanian tongue.

He vvas a native Thirty- 
thirder. His father had ovvned 
several saloons and halls in 
Brideport vvhich had netted him 
a tidy sum, enabling him to give 
his children advantages he 
hadn’t had. He vvished them 
to have the best of everyything, 
so he moved to a “nicer” 
neighborhood and retired. 
Nevertheless, as'the boys grevv 
older, he impressed the fact 
that he vvanted them to marry 
girls of their ovvn race and 
religion. He talked of this so 
much that they began to notice 
the- Lithuanian girls more and 
vvent to places vvhere they could 
become better acquainted vvith 
them. Thus vvhen Clayton had 
been introduced to Natalie he 
vvas ,attracted "by both her, and 
her pationality, vvhich vvas quite 
evident from her name.

“So that’s the long „ line of 
noted ancestors that I vvas 
afraid of! A saloon-keeper! 
thought Natalie. Aldud she 
said, “I vvas so afraid you’d get 
a bad impression of us and it 
seeips you came at the vvorst 
possible time. You see povv 
vvhy f never asked you to come”.

“Well, I don’t see. This is 
just likę our old home, tvvelve 
years ago, and it certainly 
brings back the good old days 
once more.”

A little while later they 
discovered that one box vvould 
do for both of them?

Štili later both vvere convinced 
that they vvere the luckiest and 
happies^t giri and boy on earth. 
(Which conviction has been 
felt hundreds of times before, 
throughout the ages).
UNVEIL BUSTS'OF GREAT 

AMERICANS
The busts of nine 

Americans vvere unveiled at 
Nevv York University in the 
Hall of Fame. The busts are 
those of Edvvin Ęooth, Damei 
Bpone, Jonathan Edvvards, 
Chancellor James Kent, George 
Peabod^, Augustus Sainb 
Gaudens, Daniel Webster, and 
Roger Williams.

Al. Kahall was arresteH for 
being intoxicated while under 
the influence of Ikjuor, būt the 
judged dismissed the case vvhen 
Al. Buid he was drunk when he 

became ihtoxicated.

Did You Know That -
Eskimos do not wear B. V. 

D’s^ and this is to be the lašt 
issue of the “corner” for a 
while? The staff is going to 
take a vacation — by reųuest. 
Our circulation manager is tired 
of licking stamps and vvants to 
gi ve his tongue a change to 
recouperate.

♦ ♦ ♦

Ye Ed will probably spend his 
vacation on his recently pur- 
chased summer resort land ad- 
joing Lake Geneva.

♦ ♦ ♦

Miss Chesna is spending a 
week at Lake Geneva. No 
wonder all the boys are headed 
for Lake Geneva!

more

y ♦ ♦ ♦

Al. Kezes plans on visiting 
the Niagara Falls vvith his 
folks. Būt vve don’t understand 
vvhat attraction the Falls can 
hold for him, since he has so 
little usę for vvater.

I U /t *

Our little friend Aidonna 
Pūkas 'has been iii lately, būt 
that didn’t prevent her from 
vvinning the Short Story Con
test., If poison ivy inspires a 
person to vvrite and vvrite vvell 
— bring on the poison ivy.

♦ ♦ *

Aidonna Pūkas sailed to-day 
for Grand Rapids Michigan 
vvhere she expects to spend- 
several vveeks. Bon Voyage!

• * ♦ ♦

The other day a real Mexican 
frtffri Mexico walked into a 
“Heal Genuine Mexican Chile 
Con Carne Parlor” and he is 
novv receiving visitors at the 
county horsepistol.

* * *

And vvhile vve’re speaking of 
such unpleasant .things I might 
mention that our great singer 
Frank J. did not ūse his voice 
for 
f i ve 
this 
and
the boss is looking.

* * ♦

It hurts us more than it 
hurts you Frank. lt hurts us 
to think that you didn’t drop it 
on your head.

♦ * ♦

Learning depends on practice, 
intellect 
vvealth 
success,

singing when he dropped a 
gallon can of ice cream on 
toe. His toe is fractured 
he limps terribly — when

Not a Fairy-Tale
Together with the men the 

women go to war. However, they 
stand behind the fighting men 
and vvait untįl som£one is shot. 
Then ųuickly,. the women run 
into th įhidst of the battle to 
drag off the dead. And straight- 
way, they cook theiri! Yes, and 
when the battle is over, the 
survivors eat the dea'd! It is an 
especial treat vvhen they can 
eat an enemy cooked whole in 
a sitting position. /

Now truly, even today, such 
is the “delicious” appetite of the 
savage people living i n some of 
the small islands cast of 
Australia. —F. S.

on former deeds; 
follows exertion and 
good fortune.

“CLOSED FOR REPAIRS

Yesj closed for physical 
repai rs. The staff meni bers 
feel that they are in need of 
some ręst and want to go 
vacationing, conseųuently only 
one August number of The 
Students’ Corner vvill be 
shed.

After the much needcd 
he staff vvill be able to

vvith renevvcd vtgor and g i ve 
you* a bettcr Students’ Corner 
;han over.

So-long, See you Sept. 8th.
' i

publi-

vvork

r i.
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Kviečiame Visus Lietuvius ir Lietuves Atvykti i

G. Chernausko Darza
• ♦' i /

■

Justice, Iii.
I

Kur įvyks

Juokų, Žaidimų—Gemių Kupinas

Rugpiučio 8 d., 1926
$150.00 Dovanu Už Pasižymėjimus

I BEGTINĖS 50 YARDŲ
1 Vyry virš 50 metų
2 Moterų virš 50 metų
3 Vyry virš 25 metų
4 Moterų virš 25 metų
5 Vaikinų virš 20 metų
6 Merginų virš 20 metų
7 Vaikinų virš 16 metų
8 Merginų virš 16 metų
9 Vaikų virš 10 metų

10 Mergaičių virš*16 metų
11 Vaikų virš 7 metų
12 Mergaičių virš 7 metų

II GABUMŲ IR JĖGOS LENKTYNĖS
- VYRŲ

) 1
1 Bačkų lenktynės «
2 Bėgimas iš kitos pusės
3 Čeverykų lenktynės
4 Virvės traukimas

III GABUMŲ IR APSUKRUMO 
LENKTYNES — MOTERŲ

• , . . % f

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

IV CHARLESTON KONTESTAS

1, Charleston kontestas — vyrų
2 Charleston kontestas — moterų /

V ĮVAIRUS KONTESTAI
1 Dainavimo kontestas
2 Arbūzų kontestas
3 Juoko kontestas
4 Greičiausio kalbėjimo kontestas
5 Natijienų platinimo kontestas, t. y.

Kasdaugiaus gaus piknike Naujienoms 
prenumeratorių

Kiekvienam laimėtojui teks atatinkama dovana iš bendrojo dovanų fondo — $150.00.
Taisykite kojas ir balsus — susijuoskite diržais, kad kas netruktų iš juokų!
• / X ' , ___ ___

Rengkitės ir tėmykit kas bus toliaus — Naujienų piknikas sujudins visų miestų! NAUJIENŲ KVIESLYS
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Suėmė narkotŲ 
pardavinėtojus

nė tojus
Užvakar tapo s/iimti keturi 

narkotinių vaistų pardavinėto
jai : Florence Frisby, jo vyras 
('ari, ir dar du pagelbininkai.

Frisby buvo areštuota Seat- 
tle, \Vash., bet jai pasisekė su 
vyni iš ten pabėgti.

Chicagoj ta šaika buvo apsi
gyvenusi 3162 Hudson avė. Jų 
kambariuose buvo rasta $25,- 
000 vertės opiumo^ kokaino, 
hersino ir morfino. ■

Bandė apiplėšti Illinois
Masonic ligoninę

•Kugpiučio 2 d. plėšikas bu
vo jsi'gavęs j Illinois Masonic li
goninę, 834 \Velington avė. Nur- 
sių pastebėtas, jis pasislėpė li
goninės laboratorijoj ir iš ten 
pradėjo mėtyti rūgščių butelius. 
Tapo pašaukta policija. Tačiau 
plėšikui pasisekė iššokti pro 
langą ir pasprukti.

Policija spėja, %kad plėšikas 
ieškojo narkotinių vaistų —ko
kaino arba morfino.

' {domi byla
Vienoj savo apysakų Balzac 

pasakoja apie tėvą, kuris, trokš
damas savo dukteriai * laimės, 
pagelbėjo jai palaikyti nelega
lius meiliškus ryšius su kitu 
vyru.

Maž-daug toks pat atsitiki
mas dabar bus svarstomas Chi- 
cagos tejsme.

Prieš Nelson Horatio Oliver
(Edgevvater Beach Hotel) jo p.jos VVilliams butą ir moteris
žmona užvedė bylą, reikalauda- be niekur nieko šokusfr p-nią 

*ma alimonijos. Kaltinime sako- VVilliams mušti, šaukdamJ: “Aš 
ma. kad Oliver turėjęs artimų įspėju, kad užmušiu tave ir
ryšių su p-ia Henrichs. Liepos dabar tai padarysiu.”
mėnesyj jis pasisakęs, kad biz-1 Primušusi p-ią VVilliams mo- 
nio reikalais jam esą reikalinga teris su vyru išėjo, pasiėmę 
Michigan valstiją aplankyti. Ji $22.
lydėsianti jo motina. Bet detek-• Kaip p-ni VVilliams, taip ir 
tyvai patyrė, kad su Oliver va-,jos vyras negali suprasti, ko- 
žiavo ne tik jo motina, ale ir dėl tas puolimas buvo padary- 
p-ni Henrichs, kuri vienoj vie-Įtas. Jie mano, kad įvyko kokia 
toj figūravusi kaipo jo sesuo, o'nors klaida. Tuose pat namuo- 
kitoj — kaipo žmona. Motina* se gyvena kiti VVilliams. Del 
esą gelbėjusi savo sunui tuos pavardžių vienodumo kartais' 
nelegalius santykius palaikyti, i laiškai susimaišydavo. P-ni Wil-

P-ni Oliver reikalauja iš sa- liams atplėšusi laišką, kur buvo 
vo vyro $10,500 alimonijos me-Įrašoma: “Jeigu tu neapleisi 
tams. Jo metinis uždarbis šie- savo vyrą, aš tave nudaigosiu.” 
kiąs $19,000. Į Vienok p-ni VVilliams mano,

i * 1
----------------- .kad laiškas jokiu budu negalėjo

Pakvaišėlis peršovė 
vyrą ir moterį

Fletcher I). Andrevvs, 1148 
Magnolia avė., pradėjo kliedėti. 
Jis įsivaizdavo, kad jo “išžiūra” 
labai patinkanti moterims, ir to
dėl vyrai jį persekioją. Užva
kar, einant žmonėms iš teatro 
(Bucine ir VVilson avė.), An- 
drews be niekur nieko pradėjo 
šaudyti. Edward H. Parr tapo 
sužeistas keturiomis kulkomis, 
o jo žmonai peršauta ranka.

Policijai Andrews
jog jis šaudęs todėl, kad Parr Magnuson, 66 metų amžiaus, 
jį įžeidęs. Bet Parr sako, jog Magnuson nesenai buvo atva- 
jis Andrews nepažįstąs ir nie- žiavusi iš San Francisco, Cal., 
•kuomet jo nematęs. 'aplankyti saVo seserį.

Praeitais metais vyrai 
išleidę $8,000,000 
plaukų dažymui

Chicagoj kosmetikai laiko sa
vo konferenciją. Konferencijoj 
ypač daug laiko pašvenčiama 
vyrų gražinimo klausimams. 
Chicagietis Joseph Byme sako, 
jog primetimas, kad moterys 
perdaug malevoja " savo veide
lius, esąs netikslus. Šių dienų 
vyrai pagražėjimo srityj jau 
baigia moteris pasivyti. Jie taip 
jau vartoju kosmetiką, masa
žuoją veidus ir dažą žilus plau
kus. Vien tik bėgiu praeitų me
tų Amerikos vyrai plaukų da
žams išleidę $8,000,000.

Moteris apiplėšė moterį
Užvakar dvi gražiai apsiren

gusios moterys įėjo į p-ios 
Vlarie Pearson laikomą Logan 
iift and Map krautuvę ir api

plėšė ją. Pinigais plėšikės lai
mėjo $50, o deimantų už $3,100.

Prieš trejetą mėnesių Pear
son irgi buvo apiplėšta. Tąsyk 
iš jos buvo atimta $1,000.

Sunaikins svaigalus

Šerifas Iloffman paskelbė, 
jog bus naikinami konfiskuoti 
svaigalai. Pavieto trębesyj tiek 
daug esą suvežta konfiskuoto 
munšaino, “viskės” ir kitokių 
svaigalų, jog jau ir vietos trūk
stą. Visa ta gerybė busianti 
išpilta.

Bėgiu paskutiniųjų devynių 
mėnesių buvę padaryta 150 ab- 
lavų ant pakelinių namų (road- 
houses), kur ir konfiskuota vi
sas tas “štofas”.

Sumušė moterį
P-ąi VVilliams, 4524 Malden 

avė., grfŽo iš krautuvės namo. 
Paskui ją selęė porelė — vyru
kas ir moteris. Jie įsilaužė į 

būti jai taikomas.

Prigėrė penkių metų 
vaikas

Ežere prie 119 gat. prigėrė 
Kdvvard Kullman, penkių metų 
vaikas. Nors žmonių buvo ap- 

i linkui, bet nebepasisekė jį iš- 
I gelbėti.

Traukinys suvažinėjo
moterį

Northwestern traukinys prie 
aiškino, Edison parko suvažinėjo Amelia

UetuviųRateliuosB.
Po Vaidilų Nakties

šeštadienio vakare lijo ir 
niekas netikėjo, kad į naktinį 
vaidilų pikniką susirinks šimtai 
žmonių. Suvažiavo apie 150 
automobilių, kitus atvežė taxi, 
kiti atvyko gatvekariais. Žmo
nių viso buvo nemažiau 500. ar 
600. Jei ne lietus, butų buvę 
bent pora tūkstančių.

Ir kas tik iš žymesnių lietu
vių čia nebuvo? švaistosi čia 
ir adv. Gugis, adv. Jurgelionis, 
“Naujienų” manežeris Šmotelis, 
Dr. Kasputis, Dr. Gurskis, Dr. 
Montvidas, stebėtinasis magi- 
kas čekanavičius, darbštusis 
musų muzikas Vanagaitis, artis
tas Pilka, vyne išsimaudžiusi 
pas milionierius Joyce Havvley 
(Daugeliutė), daugybė binilie- 
čių, Evanstono golfo čampionas 
Miller, kokis tuzinas augštes- 
nius mokslus einančių mergai
čių ir apie tiek jaunų mokslei
vių berniukų. Paprastų, ne
reikšmingų žmonių čia kaip ir 
nebuvo.

Vaidilos visus priėmė malo
niai, supažindino ir buvo sve
tingi. Muzika griežė ir šokiai 
tęsėsi iki 3 vai. ryto. Juozas 
Grušas muzika yra duosnus. Po 
12 nakties prasidėjo raketų šau
dymas ir bengalinės ugnys. 
Alaus, valgio ir saldainių iš 
Lietuvos buvo ganėtinai, žo
džiu, tai buvo geros vaišios ir 
gražus pasilinksminimas. Pats 
sodo savininkas dernauskas ne
sigailėjo nė pinigų, ne vargo, 
kad tik viskas eitų puikiai.

* šitame dailiame ir svetinga
me vaidilų parengime įvyko po
ra mažų, bet nemalonių inciden
tų. Kaz. Čepukui bevaikščio
jant po sodą su pp. Semaška ir 
Radžiūnui kokie tai vaikėzai 
puolė juos mušti ir Čepukui su
kirto kelis sykius# Manoma, 
kad šituos vaikėzus^kokia nors 
paftij£ tyčia pftsAnre ^lefnalo- 
numą iškirsti, nes Cepukas yra 
yten ramus ir džentelmoniškas 
žmogus, niekuomet nieko neįžei
džia ir savo biznyj yra labai są
žiningas, todėl priešų neturi. 
O mažu šiaip išdykę vaikėzai su 
lindo per tvoras ir dėl “funių” 
užkabino žmogų. Šitas inciden
tas bus ištirtas.

Susistumdymas ir pasikolioji- 
mas tarp dviejų karštesnių vy
rų be jokios priežasties įvyko 
ryte, kada veik visi jau buvo iš
važiavę namo. Tai labai negra
žus elgęsis ir vaidilos ketina 
bausti šitokius žmones.

Aš patarčiau vaidiloms reng
ti dieninius piknikus, nes leng
viau užlaikyti tvarka ir žmonių 
atsilankytų tuksiančiai. Į nakti
nius vaidilų piknikus pašalinių 
žmonių reikėtų nekviesti.

\ — Vaidyla.

ŠIANDIE fcLA.’ 36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šiandie Lietuvių Auditorijoj 
įvyks SLA. 36 kuopos susirin
kimas. •

Iki šiol keli desėtkAi Maskvos 
tavorščių toj milžiniškoj kuopoj 
šeimininkavo kaip tinkami. O 
tai vis dėl narių apsileidimo.
Praeitas susirinkimas vienok 
parodė, jog šiek tiek didesnis 
narių susidomėjimas Susivieni
jimo reikalais maskviniams ant 

naudos neišeina. Tatai įvarė ta- 
vorščiams didžiausios baimės. 
Jie ėmė rėkti, kaip už liežuvio 
pakarti.

Tegul sau rėkia. Prieš “smer- 
tį” kiekvienas sutvėrimas spar
dosi. Tavofščiai nujaučia, kad 
jų viešpatavimui artinasi galas. 
Kaip tik kuopos nariai pradės 
labiau susirinkirtius lankyti,- tai 
tavorščiai bus į kaliošą pasodin
ti. • j

Kiekvieno nario yra pareiga 
rūpintis Susivienijimo rekalais 
ir lankyti kuopos susirinkimus.

• . , -~Nai ys.

Iš Ekskursijos Lietuvon
Liepos 28 d. buvo paskutinė 

diena Chicagoje, kur musų ek
skursantus geriausi musų drau
gai ir draugės palydėjo į Polk 
ir Dearborn geležinkelio stotį. 
P-ai Kondrotai (Bridgeporto fo
tografas) pasiliko iki paskuti
nių ją, kol traukinys apleido 
stotį. P-|Hi Koiidrot-Jakavičaite 
suteikė daug informacijų apie 
Lietuvą. P-ni Ona Miller įteikė 
palydovui puikų bukietą gėlių.

Liepos 29 d., 7 vai. ryto, jau 
buvome Detroite. Musų laivą 
užvežė ant milžiniško laivo, ku
ris visą traukinį perkėlė į Ca- 
nados pusę. Laivo “Manito- 
woc” kapitonas pavelijo mums 
užsilipti ant viršaus laivo doko, 
iš kur buvo matytis miestas 
Windsor (Canados). Ispekto- 
rius pavaikščiojo po traukinį, 
bet keleivių nelietė. Iki Buffalo, 
N. Y. važiavom Canados gra
žiausiais laukais ir pievomis. 
Matėsi nukirsti rugiai ir kvie
čiai. Avižos dar žalios, o šienas 
vietomis grėbiamas, vietomis 
pjaunamas. Kai kurie keleiviai 
jau buvo atlankę Lietuvą pir- 
miaus ir kalbėjo, kad Canada 
panaši Lietuvai. Medžių goja- 
liai, sodnai, daržai, gyvuliai ir 
keliai teikė puikų vaizdą. Mes 
važiavome ir džiaugėmės visai 
nekreipdami domės, kur mes 
važiuojam ir kodėl mes važiuo
jam. Mes jautilhe^i kad tik< 
dabar gyvename’iTkru gyveni
mu. Mes ilsėjomės nuo darbo 
arba laikėme atostogas. Kazi
mieras Stuporas pasakė: “Išro
do kalneliai taip, kaip Lietuvo
je važiuojant į Vilnių.”

Pervažiavus .didelę Niagara 
upę, sustojome Black Rock mie
ste. Buffalo • pasiekėme 5:15 
vai. vakare. Tenai persėdome į 
Lackawanna traukinį ir 5:50 
vak. išpleškėjome į New Yor- 
ką. ' Pasijutome tarsi rojuje. 
Puikios lankos, kalnai, miškai ir 
tarpkalnese miestai puošė mu
sų kelionę. Sutemo ir tamsa 
visą giųntos gražybę paslėpė 
nuo musų “griešnų” akių.

Ryte apie 7 vai. atsiradom 
Hoboken, N. J. Iš stoties mus 
pasitiko žmonės ir nuvedė į 
Continental viešbutį. Tuoj išsi
maudėme, papusryčiavom ir pa
sipuošę išėjome apžiūrėti mies
to. Važiavome į New Yorką. 
Atlankėme Lietuvos konsulą, 
U. S. laivų įstaigą ir didžiausį 
milžiną Woolworth namą. Apie 
jo gražumą, didumą ir aukštu
mą parašysiu vėliaus.

Visi ekskursantai sveikina 
savo draugus, drauges ir pažįs
tamus. Jie tik diktuoja, o paly
dovas rašo, šeštadieny po 6 vai. 
vakarb “muVinsimės” ant savo 
laivo, o sekmadienį pasakysime 
jums visiems sudie...

—Jonas Jankus.

Jaunoji Birutė
Visokios naujienos.

Pereitą ketvergę Jaunoji Bi
rutė turėjo apščiai svečių. Ma
tyt, kad jau daugiau, 'negu 
pirma musų žmonės įdomauja •a 
vaikų draugijėle. Vaikai žaidė 
visokias žaismes iki vėlumoj.

Ateinantį ketvergę įvyksta 
vėl vaikų žaismės ir tdvų susi
rinkimas, į kurį visi yra kvie
čiami. \

Bus oficialia atidaryfnas sky
rių: Base Bali, ^plaukiojimas 
(mokinįmos. plaukti), golfas, 
tennis, vėliau kiti skyriai.

Jau yra pasižadėjęs mokyti 
Base Bali ir plaukiojimą p. 
Hughes, Mark White- Square 
parko užveizda. Jis prižadėjo 
viską suteikti, kas tik yra rei
kalinga. Jo norai labai geri ir 
Jaunoji Birutė jam dėkinga.

Golfą pasižadėjo mokinti p. 
A.. K. Menas, profesionalia gol- 
ninkas.

Tennis taip-gi pasižadėjo žy
mi tenniso lošike p-lė X. Nagle- 
vičaitė.

Taigi darbas pradedamas, tik 
visiems reikia gero noro ir\su- 
tarties darbuotis.

I ♦ ♦ ♦
’ Lt !

S. A. Zolp, žinpmas ^.lietuvių 
darbuotojas ir namų statymo 
kontraktorius, sugrįžo atgal į 
Chicagį .Jis buvo, /apleidęs 
Chicagą su kontratofiaus dar
bu. Dabar vėl sugrįžęs stversis 
prie budavojimo namų. Jis gy
vena 927 W. 34 PI. žinoma, kad 
Ęridgeporte.

♦ * ♦
Well, dar kol kas jokio 

“lynch’o” nėra buvę Bridgepor- 
te, nors šaukta, kad jau ateina 
juodukai Bridgeportą užkariau
ti. Bet tas netiesa, tik esu ma
tęs apie porą juodukų Bfidge- 
porte su šluota rankose; mat, 
jie dženitoriai, o ne kariauto
jai.

M’ASITRAtJKE Iš BYLOS
---------- ------------

Vakar teismas priėmė p. St. 
Dargužio peticiją, kurioje pra
šoma paliuosuoti jį iš bylos, už
vestos 1921 metais prieš 
“Naujienas”. Toje byloje p. 
Dargužis buvo skundikas kar
tu su K. Jamontu, bet vėliau 
Dargužis pamatė, kad bylinėji
mąsi prieš “Naujienas” yra be
reikalingas ir kad Jamontui ru
pi tiktai asmeniški kerštai, o ne 
tiesos ieškojimas. Todėl jis jau 
senai paliovė dalyvavęs bylo
je, o vakar įteikė teismui ir pa
reiškimą raštu apie savo pasi
traukimą. “Didysis provinin- 
kas” dabar pasiliko vienas 
“faituotis” — kol dar kvapo iš
tenka.

PILKA IR VANAGAS.

Tai du sutvėrimai, kurie ne
paiso nė vasaros, nė žiemos, nė 
kito metų sezono. Jie aBu įlin
do į Birutę ir kaip vienas, taip 
ir kitas muštravoja narius: Vie
nas, taip sakant, “bliauti”, o ki
tas “blokšti”.

Ateinantį sezoną Birutė ža
da kalnus versti. Atrodo, kad 
tai bus Birutės didžiausias ir! 
pasekmingiausias sezonas jos 
20 metų gyvenime.

Mes lauksime ir žiūrėsime ir 
kartu remsime meno darbą.

— Taip kaip reporteris.

Kraujo, odos, chroniškas

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

REZIDENCIJA:
2226 Marvhall Bird.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 1464

a+a
WOLTER TAMOAIUfMS 

I •»

Likosi palaidotais rugpiučio 
2 dienoj Sv. Kaziipiero kapi
nėse. Tariame širdingai acių 
giininčms, prietuliams už da- 
lyvaviniiĮ musų sūnelio laido
tuvėse ir už suteikimą kviet- 
kų. Taip pat tariame ačiū gra- 
boriui St. Mažeikai už manda
gų patarimą, žodžiu, visiems 
dčkavojam. Liekame su širdies 
.skausmu.

* Tamošiūnai ir 
G. J. Bukas.

< Į

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriua , Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
fitė8.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

- . - ■ - - - UI

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansal

1. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktf

1646 W. 46th Stn Chicago

DK. VAITUSH
OPTOMETRI8TA8

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
vaigimo, akių aptemimo, nervuoto- 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

* Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mu/jų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savu darbą, ir 
žemas musų kuinas. Sergėkite savu 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
NetGli Ashland Avė.

HEMORAIDAI
(pilės)

Oy- Gydome Be 
Operacijos

Garantuojame iSgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugeli išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

Išegzaminavimas ir patairymai 
dykai t 

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE 
505 Su. Stale St. 

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dčlio.j nuo 9 iki 12 dieną.

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

Pagydo PENĖ
JAI DĖS, “GalL 
Stones” akme
ns tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

!)-Be užmarini- 
mo-iąigdymo.

!)-Be ilgąščio ir 
be skausmo.

I)-Be 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, jogoi 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ko- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. Hoidovurd B76^

BlLfL.Y*S UNCLE

Tel. Lafayette 4223 /
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai., 

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

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir V®**® 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—J5c ir SSc puodukas , ir 
dudeU. Chlldrsn’s Mustarola (lengvas- 

ut forma) 3Sc.
Geresnis nei Mustsrd Plaster.



NAUJIENOS, Chicago, Ūl. Trečiadienis, Rugp. 4, 1926

Specialis pakvietimas visy 
kataliku ir parapijony

Aistei; Mta iš Pašto SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie prikhuso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškača “Advertisod Wii> 
dow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad Siame sąraše pa
žymėta. laiškus paštas laiki 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo.

Broliai ir seserys katalikai!
Jus jau žinpte, kad ateinan

tį sekmadienį, rugpiučio 8-tą d. 
įvyksta garsus ir didelis Nau
jienų piknikas, kuris pripildys 
dideliu džiaugsmu ir artimo mei
le visų žmonių širdis. Tūkstan
čiai žmonių susirinkę į puikų 
černausko daržą, broliškoj mei
lėj, sutikime ir geriausiame upe 
praleis dieną ir užmuš .savo 
vargus ir bėdas.

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

“Mylėkit kits kitą, o Dievai; 
mylės jus’, sako garsus prana- 
šas. Taip sako ir Naujienos, ir 
rengia šį puikų pikniką, kad pa
mylėjus savo skaitytojus, drau
gus ir rėmėjus, ir visų draugų 
draugus.

Atvykit broliai katalikai ir ! Chicagojo. Prašau jo arba kas apie 
‘ jį žino man pranešti, busiu dėkingas.

JUOZAS STALMOKAS
1712 So. Rublį St., xChicago, 11).

502
505

526

517

558
569
580

A ugn į to Morta 
Baris Ona 
Ditkutei Albinai 
Etvidene Elena 
Gudaitiso Pronas
Kubilius Miss Petre 
Marinui Juozapui 
Navickas Antanas 
Simionas Ig. 
Trapykas Jonas

pu*

ASMENŲMOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Aleko 

TeleČkoa. Paeina iš Vilniaus guber- 
; nijos. Jo moteris yra iš Suvalkų, Ve
ronika Žilinskiutė. Pirmiaus gyveno

linksminkitės kartu su visais 
naujieniečiais šioj didelėje iš
kilmėje — Naujienų piknike!

NAUJIENŲ KVIESLYS

Pranešimai

PAJIEŠKAU Juozo Kila, gyveno 
pirmiau Pittsburghe. Tūrio svarbų 

į reikalą. Meldžiu priduoti man adre- 
i są jo paties ar kitų jį pažystančių.

FRANCIŠKUS STULGIS 
5252 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

Kasų ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia. /

ir

SV A R BUS PRANIAl M AS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J IEŠKAU savo sesutės Elenos 
Jankauskaitės, po vyru Raškauskic- 
nės. Ji pati ar kas kitas, praneŠkit, 
busiu dėkinga. Aš' esu Francijoj la- 

] bai blogoj padėty. ONA įJANKAUS- 
KAITĖ, Cantine Russe, Usine <le 

; Langlee, Chalette Loiret par Montar- 
1 gis, France.

jfEŠKAU savo brolio Felikso 
Skaėkausko, kuris gyvena Ameriko- 

• Iš Lietuvos paeina iš Šiaulių mie
sto. POVILAS SKAČKAUSKAS, 
Šiaulių miestas, Tilžės gatvė, No. 53.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugiji Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 890 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan-j 
Jiems nariams yra trys skyriai pa-Į 
šelpus: $6, $10 ir 
Nar\s sykį įstojęs į 
\ ra liuosa 
bile I 
Amerikos ir gauti pašeipą kaip ir 
gyvendamas ('.hieagoje. Narini 
draugijos gali patapti kaip vyrai,I 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me-| 
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į'Aušros i 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba' 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis 
12 d. š. m. 
lietuviams 
gruodžio 
draugijos

. PAJIEŠKAU savo draugtj: Vinco 
savaitėje, i Kuderkos, iš kaimo Zaltinių, šakių

- . . šią draugiją ap^r. įr jono Kalvaičio iš kaimo
is išvažiuoti iš (.hieagos į Jundįjjų, Sintautų valšč. ir parapi- 

kurią dalį Jungtinių Valstijų jf)S Meldžiu atsiliepti ar kas žinote 
jų adresą meldžiu praneškit man. 

s*™, VINCENT MAČIULIS, Box G. Conn. 
Reformatory, Cheshire, Conn.

PAIEŠKAI! savo dėdės Ado
mo Jurevičiaus arba Butkaus. 
Girdėjau, kad gyvena Duhith,

tiktai iki gruodžio 
Pertat verta Chicagos 

pasirūpinti, kad 
dienai liktumėt 

nariais.
iki 

šios

pranešam, kad p. Ig. 
“Naujienų” agentas

Vlr-
Chi-

šiuomi 
helio, yra 
eagoje ir artimose Čhicagos apielin- 
kėsę 
kyti 
“Naujienas 
jienų

per jį drąsiai galite užsisa- 
idjienas”, duoti skelbimą j 

aiba užsibaigusią “Nau- 
prenumeratą panaujinti.

“NAUJIENOS”

S. L. A. 36 k p. mėnesinis susirin- 
kiman jvylcA ru^piutis 4 dienų, C?hl- 
cagOS Uietuvių A.u<litori jo j, 3 13.3 So. 
Halsted St., 7:30 valandą vakare. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, nes 
dauAr yra svarbių reikalų aptarimui. 
Atsiveskite ir savo draugus prirašy
ti prie S. L. A. 36 kp.

— A. Marcijonaitė, Sekr.

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

— Al Schultz, Rašt.

Roseland, III. — SLA 139 kuopos 
mėnesinis susirinkimas |vyks ket
verge, rugpiučio 5 d. kaip 7;30 v. 
vakare, Strumilos svet. Visi nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti.

J. Slončauskas, sekr.

Susivienijimas Lietuvių Nanlų Sa
vininku ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą trečiadie-( 
ny, rugpiučio 4 d., Chicagųs Lietu
viu Auditorium, *3133 S. Halsted 
St. Susirinkimas prasidės kaip 7:30 
v. vakare. Visi nariai malonėkit su
sirinkti laiku. —D. Gulbinas, rašt.

Birutės choro dainų painoka bus 
ketvirtadienio vakare, rugpiučio 5 
dieną, 8 vai. vakaro, Mark \Vhite 
parko svet. Dabar mylinti dainuoti 
gali prie Birutės prisidėti katroj 
vienoj dainų painokoj. Visi daini
ninkai bukit laiku, nes šj vakarą 
pradės mokinti naujas dainas.

Birutė.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas" pradedama išnešioti 

nuo S-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba syk| į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame r.one, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel.
BoulovMrd M68).

PASIRENDAVOJA 2 ir 3 kam
bariui su furničiais arba be jų. Ar
ba parduosiu pigiai furničius. Visi 
įrengimai, 1813 Ruble IS. I floor.

įvairus skelbimai
Tel. Yar«l« 7282

•lies. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 
x& Hardware Co. \

Malevojnm ir popieruojam. Už- 
laikom rnalevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo t rūbelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas \Vallace, 2204 
Michiga.. ('.ai. 1143.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS 
Geležinių daiktų ir įrankių 

krautuvė

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

nišiai. Parducftlama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakim imas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausiu ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Boofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. I’bc.r.e Lnwn<1»lr 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAIVU! STATYTOJAI

4155 Archer Avė
< IIICAGO

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI 
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

išral* V ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernlų. Musų 

EJ^^specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

ĮVEDAME elektrą su geromis

VYRŲ
SALESMANO prie real estate, tu

ri turėt patyrimą, nereikia ieškoti 
kostuinerių. švarus naujas metodas 
par<lavinėjhno su pagelbo^tikro ty
so, kinis dar nėra vartotas Chica
goj. Nepadarysim jums jokių ste- 
buklu, bet jų* padarysit vieną par
davimą | savaitę: /Spžiurčkit.

Room 309,
110 S. Denrborn St.

REIKIA gero patyrusio beilerlo, 
darinis junk šnpčje. Gera alga. 

Smiltį and Blolkis
2633 VV. Roosevelt Rd. “

REIKALINGAIpekorius, mo
kantis juodą ir baltą duoną kep
ti. Darbas pastovus,

151 p Main St.
Melro^e Park, III.

Tel. Melrose Park 787

MUMS reikia 10 vyrų pilnam 
arba dnlinam laikui, dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas. 
Klauskite Duback.

. 712 W. 63 St
___ ■ A.. . -..... .

REIKIA vyrų visam arba dalies 
laikui, pelningas darbus, nereikia 
pardavinėti, geru mokestis, atsišnu- 

nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
t Mr. Elgart, v

i Room 321,
160 N. La Šalie St.

AUTOMOBILIAI !

kit

Studebaker automobi- 
yra vieni iš tvirčiausių 

kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude- 

>aker ir yra užvadintas "one profit 
car”. Niekas kilo pelno negauna 
taip tik ji puti, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transmissiofy diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iŠ kitų kompanijų. Tai- 
H kas manot pirkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu' pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 Halsted Street 

Tek Mįvard 1685 
Kuraitis ir /t*. Kasulis, VedėjaiD.

VARTOTI KARAI
Pirkite sau karą nuo atsakančio 

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

lempomis 4 ruimus už $55. Taiso-per> 4 .durių sodan, 1922, 7 pasažie- ii i * v ♦ < žirai i virt v 4 ra i 01/4" o C?nie nulio v ir visokius motorus. Del 
platesnių Informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC
3453 So. Auburn Avė. 
Tol. Boulęvard 7590

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam {vairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci- 
Minn. Yra svarbus reikalas. Jo jas, programas, plakatus, tikietus ir 
paties arba kas apie jį žino pra- ‘ visokias blankas. Spaudos darbus

rių Marmon touring, pertaisytas, 
nauji tajerai ir maleva, 1925. Ajax 
4 durių sedan, gebame stovyje, ma
leva kaip nauja, 1924. Chevrolet se
dan, nauja maleva, geri tajerai. 1923 
Hudson Coach, puikus bargenas, 59 
dar daugiau karų dėl išsirinkimo.

N.ORTH-WEST NASH CO. 
4937 Mihvaukee Avenue 

Pensacola 2646 * ' Kildare 1130

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

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

3354 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 4.372

PARDUOSIU bučernę, nes turiu 2 
krautuves, jos pertoli viena nuo ki
tos dėl vieno žmogaus apžiūrėjimo. 
Tel. Rogers Park 0360, po 7 vakare 
šaukit Kildare 0683.

PARDAVIMUI delikatesen, 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, 
dalinai su rakandais, pianas. Dykai 
šviesa, gasas. šiluma, už $375, Tel. 
Micbigan (1237,/

PARDAVIMUI štoras cigarų, ken 
džių, 3 kambariai gyvenimui, ran
dus $25. 3 metų lyšas. 1063 Van 
Buren SI.

PARDAVIMUI grosernė su I rul 
imtis gyvenimui; išdirbta biznio 
vieta. Kreipkitės 831 W. 33 St.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų laikoma. Gera biz
nio vieta. 4505 So. Paulina St.

PARSIDUODA Meat Market 
šalę A. P. Biznis daroma cash. 
Įplaukų j dieną $9(1 $100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

7307 S. Racinc Avė.

HARDWARE KRAUTUVĘ 
Parduosiu arba mainysiu į 
namą arba cottage, labai 
vietoje, 7 metai įsteigtas 
Veikit greitai.

B. R. Pietkiewicz 
2612 W. 47 St.

2 flatų 
geroje 
biznis.

NEPAPRASTA proga, pasinaudo- 
kit. Parduodu savo krautuvę, ice 
cream, saldainiu ir nesvaiginamų 
gėrimų. Sykiu 2 kambariai gyveni
mui, garu šildomi. Renda tik 
Ilgas lysas Likau vienas, lodei 
verslas esu pigiai parduoti. 

' 2502 W. 69 , St.
į

'$35 
pri

PA B DAVIMUI bučernė ir gro 
šerne. Gera išdirbta vieta; mes 
nesame patyrę tą darbą. Mai 
nysiu į mažesnę grosernę. Kreip
kitės tuojau.

3837 S. Auburn Avė.
.... L —X. a -g»

HAMHEME
Naujiena Ir Doleriai

Pardavimui Namai

sau pranešti, busiu dėkinga. 
Juzefos duktė 

Ona Sakalauskienė
4235 S. Kedzie Avė., Chicago

padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musjj spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

RAKANDAI

JIESKO PARTNERIŲ
RKIKALLNGAS partneris i win- 

dow shade gerai įrengtą biznį, gerai 
apmokantis biznis, turi turėti kiek 
pinigų ir mokėti skaityti ir rašyti. ;

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

REIKALINGAS partneris prisidė
ti $3000 prie gero garažo biznio, 
nešančio didelį pelną. Butų gera, 
kad butų auto mechanikas. Kreip
kitės ypatiškai arba laišku Jackson 
Blvd. (iarage.

2039 XV. Jackson Blvd.

Tel. Prospecl 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

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

PARDAVIMUI mūrinis na 
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy 
nės, elektra, karštu vandenii 
apšildomas, aržuolo trimingas 
labai ^raži vieta — parkas, pu 
sė bloko nuo bulvaro, parduo 
dme pigiai, įmokėti tik $2,500 
kitus kaip rendą. 5422 Soutr 
Carpenter St.

BEVEIK dar naujas 5 kam 
barių medinis namas, maudy 
nės, elektra, visi parankumai 
barnč dėl karvės ir vištininko 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1006, kitus kaip rendą. 553( 
So. Kastner Avė.

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

4 PAGYVENIMŲ namas, vi- 
I si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankumai, kam
pinis lotas, 75x125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki

ltus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

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

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

5329 So. Homan Avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, įtaisytas pagal vė
liausios triados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti ..$2500. . 6955 So. . Wash- 
tenavv Avė.

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

3442 So. Wallace St.
PARDAVIMUI naujas mūri

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

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

3952 S. Rockwell St.
PARDAVIMUI bučernė, 

bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo ar loto, ar automobilio.

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

' Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldieiiį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mariniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 i mėnesį

Nusipirksite bite vieną ifi jųUž biskį įmokėjimo, mes palaiky
sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo, šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

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

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

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

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
fintai po 4 kambarius, 1 fialas 7 
kambarių, renda į mėnesį 8100. 
Mainysiu į (i kambarių btmgalovv 
arba 2 flatų po 6 kambarius, Cicero 
arba Berwvn.

908 W. 19 St.

. NOKIU grįžti j bučernės biznį. 
Turiu geroje vietoje lotus, mainy
siu į bučernę ar groserne. Agentai 
nesikreipkite. Jei nori mainyti, 
kreipkis tuojaus; noriu greitai sto
ti į biznį.

S. POVILIONIS,
2311 So. Robey St., antros lupos

COTTAGE TIK $3800
— C ASM $500

6 dideli kambariai ir vana. Na
mas naujai malevotas ir dekoruotas. 
Lengvais išmokėjimais. 47th St. ne
toli Union Avė.

HOUGH
4213 So. Halsted St., Yards 0808

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
6—(į kambariu, karštu vandeniu šil- 
(lomas, aržuolo trinias, miegojimui 
porčiai. Matykit savininką, 4354 XV. 
Thomas St. Albany 1618.

MOGTGEClAkPAŠKOLOS

2- RI MORCICIAI
3- TI MŪRGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

PARDAVIMUI

' dėl Spring Valley, III. 
gyventojų

SPRING-VALIEČIAMS 
Už pasiūlymą

t - , . i Parsiduoda 2 namai poPARSIDUODA* mažai vartoti fur-Į . .
ničiai, pigiai. 651 w. i4th pi., i-mas I sekamais adresais, su dide- 
augštas iš užpakalio. • liais sodnais ir plecium

304 W. 3d St., Spring Valley
506 W. 3d St., Spring Valley 

____ Tie NAMAI
GROSERNft, užkandžiai, deiika- Greit Turi būt parduoti 

tesen, ice cream, cigaretai, cigarai I j i
pardavimui 1536 W. 14 St. Canall ,
5998.__________ ___ 1 Perskyrų^ šeimynos

PARDAVIMUI gasolino stotis, pi- (dlVOrCe) _
nigų uždirbimo vieta, 10 metų ly- ir pasidalinimo pinigų 
4i?>«380® S’ Ash,all(l Ave* Lafu>elte Del platesnios žinios kreip-

------------------------------------------------------------------- I kilosREIKIA pinigų, parduosiu savo I
Krell Auto Grand Grojiką Pianą už Das įgaliotini
$95. Joseph Demboski, 2832 W. Mad- P“ («uiivwuj
Ison st., fl. I • s j, DARGUŽIS

1739 So. Halsted St
Chicago

ISRENDAVOJIMUI
RENDON flatas 3. kambarių.
Brighton Parkuose.

2617 W. 40th Place

BUDAVOJU namus ir gdra
žus, taipgi atlieku visokius kar- gatų, cigaretų, mokyklos reik-1 
penterystės darbus Chicagoj ir menų, noŲons ir žurnalų, čia I 
apielinkėj. S. A. Zolp, 927 W.'sustoja gatvekariai. Del infor-| 

Chicago, III. Phone* 
0527.

SALDAINIŲ, ice creamo, ei-

34th PI., 
Boulevard

PRANEŠIMASRENDON gydytojo ofisas, 
taipgi 4 kambarių apartmen- 
las, garu šildomas, $40, 6 kam-* 
barių, $50, moderniškame name, Į ir apiclinkei, kad pareina į mano 
744 W. 26 St., kampas Emerald tuo ’ V1» 11AS1, ’ 1 Joe Niekinau kriaučių _r

kviečiu visus pas mane, kuriems 
bus reikalas isprosyti, čistyti siu
tus; taip pat dirbu, naujus siutus, 
nes esu patyręs tame amate per il
gus metus. Patarnausiu visiems ge
rai.

I Pranešu savo draugams, pažįstn-
l tuicins ir visiems bridgeportiečiams'

Avė. Hockwell 9505.
gpiučio 9 d. buvęs šaukit, 
riaučių biznis. Už- ko

RENDON 5 kambariai, šviesus, 
elektra, gasas, naujai pertaisyti, 
renda pigi 1901 Canalport Avė., 2 
fl. Tel. Roosevėlt 2765.

ŠI'ORAS ant rendos, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo, visi naujos mados 
įtais>iųr«i. štoras tindamas dėl vi
sokio biznio, netoli lietuvių bažny
čios. Taipgi tam o-.člam name 5 
kambariai ant rendos, 1434 Sbuth 
I9th Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
l lth St., 'Cicero, III.

Su pagarba,
PETER RUTVILL 

3120 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA DARBININKĮĮ

MOTERŲ
REIKIA moteries prie abelšo na

mų. darbo. Turi mokėti angliškai.... ----- ---------- .OQn r, TT_.il

la- 
pi- 

na-

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tek Lafayette 6738-6716

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 \V. Chicago Avė., 

cor. Ilennitage

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.CHICAGO, ILL.
Tel. I^afayette 7G74

PARDAVIMUI. Kam nors didelė 
proga. Gražus, naujos mados 20 ak
rų sodnas (obelių), Benzie County, 
Michigan, 3 mylios nuo Thompson,- 
ville, viduYy vaisių kolonijos, yra 500 
gerų medžių, 13 metų sutaupymas 
ant Stark Nursery, graži vieta gy
venimui pėr visą metą. Turiu par
duoti greit. Neatmesiu gero pasiūly
mo.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 
Petrzilek Bros. & Co

1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
NAUJI BUNGALOW

macijų Juniper 0179 arba Key-| ' įmokėti
stone 6481. Kltus ren(,Q’ Pilnai mo-
_________ * ___________Iderniški, netoli I. C. ir gatveka-

PARDAVIMUI pigiai bučer-l1^1. hetoli nuo šapų dėl darbo.
nė ir grosernė. Gera vieta, se- 9201 Blackstone
nai išdirbtas biznis. Priežastis Chesterfield 0155
pardavimo — liga. Greitai atsi- ----------- a —------------------------

TIKRAS bargenas, 70x125 kam
pas, netoli geležinkelio, mokyklų, 
gatvekarių, $1800, 40x125 Maruuette . . .
Park distrikte. Kaina $600. Veikit ttfvių, raktas, 5547 Belmont. Pensa-

PAllSIDUODA grosernč ir švie-1 TfJjivf p SARSFIFT D & CO C°,a 448^ 
žios mėsos įstaiga. Gera vieta. Par- ^AKbMLLD & UU.
davimo priežastis patirsit ant vie-1 6850 So. Kedzie Avenue-
tos. '4511 S. Hermitage Avė. I Hemlock 6176

R. R. SHUMAN 
1621 Chicago Temple 

Chicago Tel. State 4228

VYRAI išmokit barberystėR. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

5256 S. Princeton Avė.,

$500 cash, naujas moderniškas na
mas, karštu vandeniu šildomas, 5 
kambarių mūrinis bungalow, resto- 
rantų distrikte, $8150; $55 į mėnesį 
su nuošimčiais, prie mokyklų, krau-

TIKRAS BARGENAS

/PARSIDUODA restauracija arba I PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
mainysiu ant mašinos. . arba kitko. 16 kambarius kiekvienas, pirmas aug- 
1739 So. lĮalsted St., Box 883.

PARSIDUODA kendžių krautuvė. 
1417 So. Union Avenue

nrn- * i .M/. • iii mų. oaruo. įuri numetu miKiisnai. .---- --------* ’
REIKALINGAS ruimas dėl vieno Klauskit MR. JOHN, 1929 So. Hal- Atsišaukite: 

vyro prie Maruuette parko. Aušros Kte(l 
Knygvnas, Box bl, 3210 S. Halsted 
Str

PARDAVIMUI groserne? ir 
bučernė su visais genais įtaisy
mais geroj vietoj, arti lietuviš
kos bažnyčios. Parduosiu pigiai.

4434 So. Fairfield Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS 2 ypatom ar vienam 

už mažą patarnavimą.
Ashland Avė.

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

PARŠIDUODĄ kriaučiškas stalas, 
. 16 pėdų ilgumopr 8 platumo. 2412 
j W. 71st St., Prdspect 8649.

REIKIA patyrusiu moterų dėl PARSIDUODA restoranas,
733 South sortavimo skudurų. 2100 S. Looinią vieta. Bizni patirsite ant vietos.

į Štr. 1400 S. Jefferson St.

gera

štas, furnas šildomas, 
1 .blokas nuo gatvekarių ir ei----
rio, $15,600, cash $5,000. 15.,
Spauldįng Avė., Tel. Albany 2940.

Pardavimui IVi augšto, tile ir 
stucco bungalow, kampinis lotas, 
30x163 pėdų. Furnas šildomas, gra- 

nlatus " lotas I ži°ie vietoje, $7600, išmokėjimais, 
p levato-P1600 imokgti, $55.88 j mėnesį.

1514 N. Vincennes 8215 .

MODERNIŠKAS Morgan Park na- 
PADAVIMUI per savininką mūri-Imas, 7 kambarių, $11,000, lotas 

nisxbungalow, karšth vandeniu Šil- 50x125, savininkas išvažiuoja. 11353 
(lomas, 2 karų garažas, 6512 So.(So. Irving Avė., Beverly 0858. 
California Avė. Šaukit Kieffer, 

Englewood 4014.

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted SU Chicago, III.

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindanii jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 

s rilius išmokti to amato ir greitu lai
PARDAVIMUI 2 gyvenimų muro ku gauti gerą darbą su geru mokes- 

namas arba mainysiu ant groser- tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nės. 3531 So. Lowe Avė.

NAUJAS ,5 kambarių mūrinis, 
bungalovv, lotas 37% nėdų, $500 

PARDAVIMUI muro namas 3—6 cashJ Republic 6783, 6915 South 
ir užpakalyje cottage 2—4. Kaina Rockwell. Si. • 
tik $113,500, 2917 So. Union Avė.-------------------------------------- ------

PARDAVIMUI gražus 6 kam
barių namas; randasi gražioj 
apylinkėj, arba, mainysiu į ko
kį biznį. Kreipkitės kasdien.

5809 S. Winchester Avė.

mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 

delicattessen Što- daugiauą.
sandvičių, cigarų, ice creain. FEDERAL AUTO ENG1NEERJNG 
...................................... ’ SCHOOL

I 1507 W. Madison Street

PARDAVIMUI 
ras, j 
Greitai parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Tel. Fairfax 0035. I


