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Vėl paskalai kad Lenkai
pulsią Lietuvą Maskvoj ir I^eningrade areštuo

ta daug raudonosios armijos 
oficierų .

Varšuva kaltina sovietų 
Rusiją dėl intrygų

Maskvoje ir Leningrade esą 
suimta daug raudonosios 

armijos oficierų
Lenkija ruošiantis pulti 

Lietuvy
Varšuva kaltina sovietą 

Rusiją dėl hitrygy
Švenčionių apielinkėj esanti jau 

sukoncentravus tris kariuo
menės regimentUvS

Pa-Maskva norinti atitraukti 
baltijį nuo Lenkijos ir 
džianti gandus apie puolimą 
Lietuvos

KAUNAS, rup). 9. [Chicagos 
Tribūne Press Service]. — Lie
tuvos vyriausybė gavo praneši
mą, kad Lenkai koncentravę 
Švenčionių, Lynziana [Linkme
niu?; ir Koltoviani [Kaltanė
nų?] apielinkūje tris savo ka
riuomenės regimentus. Lietuvos 
vyriausybė turi žinių, kad Len
kai ruošiasi pulti Lietuvą tik
slu prijungti ją prie Lenkijos.

[Del šio Chicagos Tribūne 
korespondento pranešimo reikia 
pastebėti, kad panašių gandi) 
apie Lenkijos ruošimąsi pulti 
Lietuvą užsienio spaudoj buvo 
jau ne kartą, ir Lietuvos vy
riausybės laikraštis “Lietuva” 
matė reikalo dėl tų sensacijų 
įspėti visuomenę. Liepos 26 
dienos leidiny “Lietuva” įdėjo 
šitokią pastabą:

“Pasikartoję paskutinėmis 
dienomis užsienių spaudoj gan
dai dėl lenkų ruošimosi pulti 
Lietuvą, davė pigios progos ir 
kai kuriems Lietuvos laikraš
čiams skleisti sensacijų dėl 
“lenkų lietuvių karo”. štai, 
klaipėdiškis “Memeler Morgen- 
stimme” pavadino praėjusios 
dienos vedamąjį skambiu var
du “Numatomas lenkų lietuvių 
karas.” Gerai dar, kad pačiam 
strapsny yra reiškiamos visai 
priešingos jo vardui mintys, ki
taip, toki sensacingi vardai ga
lėtų neakylų skaitytoją suklai
dinti. Ateity reikėtų spaudai 
vengti be reikalo skleisti abejo
tinos rųšies sensacingas žinias, 
galinčias sukelti visuomenėj ne
pamatuoto neramumo.”

šios dienos “Naujienose” įdė
tame Chicagos Daily News ko
respondento pranešime iš Var
šuvos irgi tie gandai apie lenkų 
ruošimąsi pulti Lietuvą minimi, 
ir nurodomi šaltiniai, iš kurių, 
ir kuriuo tikslu, jie plaukia.]

čios,

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
10. [Chicago Daily ^Iews kores
pondentas Darsie Gillie . —Ry
tų Europoje šiuo tarpu pasirei
škia didelio diplomatinio aktin- 
gumo. Rusijos atstovai ypatin
gai darbuojas. Pabaltijo valsty
bėms pareiškus, kad jos norin- 

idant proponuojamoj ko
misijoj dėl garantijų traktato 
tarp jų ir Rusijos butų atsto
vaujama ir Lenkija, Maskva at
sakė smarkia savo spaudos 
kampanija prieš taip vadinamas 
Lenkų intrygas.

Pabaltijo valstybės, jų tarpe 
Suomija ir Lenkija, nori išven
gti sąjungų, kuriomis jos save 
susipančiotų. Jos pripažįsta 
svarbumą, kad kiekviena jų pa
siliktų nepriklausoma. Jos nu- 
sistačiusios nusirašyti su Rusi
ja jokių garantijų, dėl kurių 
jos nebegalėtų viena kitai pa- 
.dėti, jeigu Maskva rastij kar
tais priežasties bet kurią jų

1 Atrodo, kad Maskvos tikslas 
yra atitraukti mažasias valsty
bes nuo Lenkijos. Maskva, ma
tyt, stengiasi sukelti Pabaltijy 
piktumų, leisdama gandus, kad 
buk Lenkija ruošiąsis pulti ir 
pasigrobti Lietuvą.

Lenkai prieš Vokiečius
Del to, kad Vokiečių laikraš

čiai paskleidė paskalus apie Lie
tuvą [kad Lenkija ruošias pult 
Lietuvą]; dėl susekimo IJetu- 
voj didelės, Rusijai tarnaujan-. 
čios, šnipų organizacijos; dėl 
Britų užsienio ministario Cham- 
berlaino pareiškimo, kad Vo
kietijos nusiginklavimas esąs 
nepatenkinamas, Lenkijos laik
raščiai dabar rimtai kelia klau
simą dėl Vokietijos įsileidimo 
į Tautų Sąjungą.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas Jums nereika- buvo jaustas nesti pins Žemės
lingas per paskelbimus Nauji©- drebėjimas, traukęsis kelias se
nose. kundasj

Nepavyko iššaukti 
Francijos anglia
kasius streikan

skelbimų kai* 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

LILLE, Francija, rugpj 10.— 
Del simpatijos streikuojantiems 
Anglijos kasyklų darbininkams, 
buvo paskelbtas angliakasių 
streikas šiaurinėj Francijoj. Pa
šaukimo streikuoti franeuzų an
gliakasiai betgi nepaklausė. Iš 
bendro 80,000 kasyklų darbinin
kų skaičiaus darbą mete ma
žiau kaip 4,000.

Supurtymas Kalifornijoj

VENTURA, Cal., rugp. 9. •— 
, Vakar kaip 8:05 vai. vakaro čia

RYGA, Latvija, rugp. 10. — 
Soyietų Rusijoj ėmė virti ne- 

Į sutikimas. Rungtinės dėl vai
zdžios, kurios komunistų partijos 
eilėse ėjo už uždarytų .... durų 
nuo pat Lenino mirties, dabar 
išėjo viešai. Nors tai dar nereiš
kia atviro sukilmo, kaip kad 
skelbia girdai, vis dėlto per pa
starąsias dvi savaites tūkstan
čiai svarbesnių ir menkesnių 
komunistų valdininkų buvo pa
šalinta. Visoj Rusijoj tūkstan
čiai komunistų areštuota. Politi
nė policija, kitap vadnama “če
ką”, kurios naujuoju viršinin
ku yra dabar Menžinskis, areš
tavo daug raudonosios armijos 
oficierų Leningrado ir Maskvos 
garnizonuose, o nedideli maiš
tai, pasireiškę raudonojoj ar
mijoj, buvo “čekos” patrempti.

Pasak Maskvos Pravdos, ko
misaras Menžinskis gavęs iš 
Stalino specialinių įgaliojimų 
areštuoti visus komunistus, da
gi komisarus, susektus, kad jie 
dalyvauja intrygose prieš so
vietų valdžią. Vien Maskvoj j 
buvo areštuota daugiau kaip 
penki šimtai asmenų, Leningra- j 
de gi suimta apie pusantro tūk
stančio.

Paskutinė Dzeržinskio kalba

,fe

vii,

[Pacific and Atlantic Photo]
Edward S. King ir IJnton O. Wells greičiausia apvažiavo ap

linkui žemę, 20,100 mylių kelionę jiedu atliko į 28 d., 14 vai., 
min. ir 51 sek. Savo kelionę jiedu pradėjo iš New Yorko ir New 
Yorku baigė.
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Clemenceau veltui tik 
aikvojęs rašalą

Joi laiškas 
idgeui nė 
Amerikos 
skolų

prezidentui Cool- 
kiek nepakeisiąs 
nusistatymo dėl

Vienas patvirtintas praneši
mas paduoda dalį paskutinės 
Dzeržinskio kalbos, kurią jis 
prieš savo mirtį laikė komunis
tų partijos vykdomojo komiteto 
posėdy. Dzeržinskis kaltino 
Trockį, Piatakovą. Zinovjevą, 
Kamenevą, Medviedevą ir So- 
kolnikovą kaipo komunistų par
tijos draskytojus, versdamas 
jiems kaltę dėl Rusijos preky
bos ir pramonės suirimo ir dėl 
dabartinės netikros politinės ir 
ekonominės padėties sovietijoje.

“Jei aš bučiau sužinojęs apie 
justi slaptą mitingą miške ne
toli nuo Maskvos, 
siuntęs du “čekos1 
su kulkosvaidžiais, 
jus išnaikintų’’, pasakęs Dzer- stato vienon lenton Rusiją 
žinskis. 'Jungtines Valstijas,• prikišda-

“Tpru, tpru!” nutraukęs- jo 
kalbą Trockis, o Piatakovas rik
telėjęs: “Pamaži, pamaži, kai 
suki vežimą!’.’

Tą valandėlę Dzeržinskis su
smukęs ant grindų, buvęs išneš
tas iš posėdžio ir netrukus mi
ręs.

Maskvoj ramu, sako Chi 
cagos profesorius

j komercijos 
nepakeisiąs 
administra- 
Washingto- 
prezidento

kvoj esą neteisingi. Kai jis už
vakar apleidęs Maskvą, ten bu
vę visai ramu.

Prof. Merriam lankėsi Rirsi- 
joj kartu su prof. Harperiu 
susipažinti su Rusijos gyveni
mu.

VARŠUVA, I^enkija, rugp.
10. — Lankęsis Maskvoj (’.hica- 
gos Universiteto .politinių mok
slų departamento profesorius 
Charles Merriam, kurs vakar

\VASIHNGTONAS, rugp. 10.. atvyko į Varšuvą, sako, kad 
— Iš atitinkamų sferų sužino-, paskalai apie neramumus Mąs
tą, kad buvusio Francijos 
premjero Clemenceau laiškas, 
kuriuo jis graudena prezidentą 
Coolidgeą žiūrėti į karo skolas 
kitaip, o ne kaip 
dalyką, nė kiek 
Jungtinių Valstijų 
ci.jos nusistatymo, 
nas tvirtai laikysis
Coolidgeo ir iždo sekretoriaus 
Meliono užimtos pozicijos, bū
tent. kad dėl Francijos .skolų 
mokėjimo prieita prie doro ir 
teisingo susitarimo ir kad pa
dalytą sutartį dabar turės pa
tvirtinti arba atmesti kongre
sas ir Francijos parlamentas.

bučiau pa- Kiek girtlėt, VVashingtono vy- 
-regimentu riausybė labai užsigavus ta Cle- 
kad visus menceau laiško dalim, kur jis 

“i ir
Jungtines Valstijas,- 
mas ir vienai ir antroms pada
rymą atskirų taikos sutarčių 
su Vokietija.

ĮREGISTRUOTA SMA/RKUS 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Neramumai Albanijoje
SKUTAMI, Albanija, 

10. šaldžas mieste 
kilo rimtų neramumų. Nepaten
kinti emigrantai, sugrįžę iš Ita
lijos, bandė sukurstyti , maištą 
prieš valdžią, ir puolė miliciją, 
dariusią pastangų riaušes nu
malšinti. Policijai į pagalbą 
pasiųsta į šaldžasą kariuomenė.

rugp. 
šiandie

Papa atšaukė Ispanijos 
arkivyskupą

700 franeuzy kritę kauty
nėse su Sirijos tais
LONDONAS, rugį). 10.

Gauti iš Sirijos pranešimai sa
ko, kad ginant Giltą nuo sukilu
sių druzų puolimo, krito septy
ni šimtai franeuzų kareivių.

Pavogė $150,000 .vertės. 
karalienės briliantų

LONDONAS, rugp. 9. — Iš 
Bangkoko valstybes, Indijoj, 
praneša, kad nežinomi vagys 
apvogę tos valstybės karalienę. 
Iš jos sosto salės šal^ri rūmuo
se išnešę 150 tūkstančių dole- 
rių vertės brangių akmenų.

: WASHINGTONAS, rugp. 9. 
— Georgetowno Universiteto 
seismografas praeitą naktj įre
gistravo smarkų žemės drebėji
mą, turėjusį įvykti ^pie 4,500 
mylių tolumo nuo VVashingtono 
žiemių vakarti pusėj. Drebėji
mas tęsės nuo 10:50 vai. vaka
ro iki 1:30 vai. ryto.

MADRIDAS, Ispanija, rugp. I 
10. — IspanijoŠ . diktatoriui 
Primo de Riverai reikalaujant, 
popiežius Pius XI atšaukė į 
Romą kardinolą Francis Vidai y 
Barraquerą, Tarazonos arkivys-' 
kūpą. Kardinolas buvo kaltina-!
mas dėl propagandos prieš vai- tinis orb biuras šiai dienai pra
džią.

“Ali White

užsieny

WASH1NGTONAS, rugp. 9. 
— Washingtono vyriausybė 
planuoja visus naujus savo dip
lomatinius trobesius 
statyti baltus,

ORR
Chicagai ir apielinkei tedera-

našauja;
Iš viso gražu ir vėsu; stipro- 

LONDONAS, rugp. 10,—Te- kas, daugiausiai žiemių vėjas.
legrama iš Atėnų sako, kad ... , ~ _

d t* (*!1 t ^4 h*I nimum 68°, maksimum 88° rus parduoti Chateau AchiL 
leion, Korfu saloj, buvusią vo-1 šiandie saulė teka 5:52, 
kiečių kaizerio rezidenciją. džiasi 7:58 valandą.

mi- 
F.
lei-

Fašistų vadas užmuštas
TURINAS, Italija, rugp. 9.

Kautynėse gatvėj tarp kuopos 
fašistų ir tolygios kuopos neži
nomų asmenų šiandie čia buvo 
užmuštas vietos fašistų organi
zacijos sekretorius, Angelo 
Bianchi. Vienas miljeininkas bu
vo sužalotas. /

BALTŲJŲ IR NE(1RŲ KAU
TYNĖS PHILADELPHIJOJ

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
10.— Vakar Čia įvyko kautynės 
tarp baltųjų ir negrų, kilusios 
dėl to, kad vienas negras pasa
kęs užgaunamų žodžių vienai 
baltai moteriškei. Kautynėse, 
kur į darbą buvo paleisti pei
liai ir revolveriai, vienas neg
ras buvo užmuštas, daug kitų 
sužeista. Du policininkai buvo 
taipjau pašauti.

GIBRALTARAS, rugp. 10. — 
Riffo krašte atsinaujina nera
mumai. Čita praneša, kad is
panų eskadronas bombardavęs 
riffieČlų postą Tetuano zonoj.

Nacionalinio Francijos 
seimo susirinkimas

PARYŽIUS, rugp. 10;-— Ver- 
salėj šiandie susirinko naciona
linis Francijos seimas — atsto
vų buto ir senato nariai kartu.

Nacionalinis seimas sušaukta 
inkorporuoti į pamatinius kraš
to įstatymus dėsnius respubli
kos skoloms atmokėti ir krašto 
finansams reabilituoti.

Seimą atidarė senato pirmi
ninkas De Selves. Premjero 
Poincare pasiūlymas aprėžti 
diskusijas buvo priimtas 515 
balsų prieš 347.

Badė jo 30 dienų; gavo/ 
$250 vyrui nuo vir

vės gelbėti
‘ DETROIT, Mich., rugp. 10.— 

Mrs. Catherine Scott, badavus 
per 30 dienų ir dėl badavimo ne
tekus dvidešimt penkių svarų 
savo svorio, gavo už tai tik 
$250. Ji buvo sulygus badauti 
tikslu surinkti pinigų savo vy
rui, Russell T. Scottui, gelbėti 
nuo kartuvių. Jos vyras už 
žmogžudybę yra Chicagos teis
mo pasmerktas mirties baus
mei.

Ex-kaizeris pralaimėjo 
bylą Pietų Rytų 

Afrikoj
i _ _________

CAPET()WN, Pietų Afrika, 
rugp. 1(1. Buvęs Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas -buvo užvedęs 
bylą, norėdamas per teismą at
gauti dvi dideles savo farnias 
Pietų Rytų Afrikoje, konfiskuo
tas einant Versalės sutartim. 
Bylą jis dabar pralaimėjo, ir 
turčs bylos išlaidas padeng-f

Nori inkriminuoti Fili
pinų senatorių

MANILA, Filipinai, rugp. 10.
Girdėt, kad Filipinų senatas 

planuoja laikyti slaptą sesiją 
vienam senato nariui inkrimi
nuoti. Buvę susekta, kad tasai 
senato narys teikęs slaptų in
formacijų generalgubernatoriui 
Woodui ir Jungtinių Valstijų 
valdžiai.

CHAMPAIGN, III., r. 10. — 
Įtartas dėl nužudymo vienos 
verslininkės, Annos Carmody, 
nusišovė buvęs policijos virši
ninkas Jacob Michaels.

Reikalauja, kad Bulgarija 
likviduotu partizanus

B ELG R Al) AS, J u gosią v i j a, 
rugp. 10.z- Vyriausybės laik
raštis Vireme sako, kad Jugo
slavija pareikalavus, idant Bul
garija visiškai likviduotų ma- 
kedoniečių komitadžus (parti
zanus), kurie kaltinami dėl įsi
veržimų per sieną į Jugoslavijos 
teritoriją. C

Be to pareikalauta, kad Bul
garija išduotų Jugoslavijai par
tizanų vadus ir atlygintų šei- < 
moms sienos sargybinių, kurie 
buvo užmušti laike tų partiza
nų įsiveržimų.

Muitininkas kaltinamas
I dėl svėtimšalių 

šmugelio
NIAGARA FALLS, N. Y., 

rugp. 10. — Policija areštavo 
Jungt. Valstijų muitinės in
spektorių Arthurą Churchą, jo 
žmoną ir dar vieną moteriškę, 
Antonnettą Biancą, iš Niagara 
Falls, Ontario. Visi jie kaltina
mi dėl slapto gabenimo sve
timšalių į Jungtines Valstijas.

Vokietijos reparacijos 
aliantams

HERLINAS’ rugp. 10. — Ge- 
neralio reparacijų agento pra
nešimu, per liepos mėnesį Vo
kietija sumokėjo aliantams re
paracijų viso 93 milionus aukso 
markių — Amerikos pinigais 
apie $22,134,000.

Austrija neįsileido so
vietų delegatų

MASKVA, rugp. ĮO. — Kai 
trys sovietų Rusijos delegatai į 
tarptautinį švietimo dąrbuotojų 
kongresą Viennoj ruošėsi jau 
apleisti Maskvą, gauta iš Aus
trijos vyriausybės pranešimas, 
kad duotas jiems leidimas at
vykti į Vienną esąs atšauktas.

BEŽADŽIŲ SUVAŽIAVIMAS

’.V^SHINGTONAS, rugp. 10? 
—Vakar čia prasidėjo nebylių 
suvažiavimas, kuriame dalyvau
ja arti 2,000 delegatų. Kadangi 
jie visi nebyliai, tai svarstymai 
ir kalbos eina ne garsų kalba, 
bet ženklų kalba. Konvencija, 
sušaukta nebylių organizacijos 
National Association for the 
Deaf, tęsis visą savaitę.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

■ ' A . ' '

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. ' A •

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius: \ <
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APT1EKA, 1616 W. 47th St.' 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

• NAUJIENOS
173!) So. Halsted St. Chicago, III.
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ATSIMINKITE

šeši mėnesiai, bet

DYKAI

savo kostume

Vardas

Adresas Lithuanian| se

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Gydome Be

wj.ii Operacijos

OUR

1323-1923

Didelis 
Kenas 

16 unc.

kava
Rei-

THE BORDEN COMPANY 
Borden Btiilding, New York

EVAPORATED 
MILK Mažas 

Kenas 
6 unc.

£514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

su 
au

Jei nori turėt 
nuolatinį draugai - 
Skaityk Naujienai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Dominikui Daujotu! 
Jonui Jauniui 
Elžbietai Burusienei 
Domicėlei Rimkaitei

“Save” reiškia gelbėti; išgel 
bfiti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti 
ti; čiedyti
kime reiškia ne daugiau, ne ma 
žiau, kaip: .taupyti ir paainau*

UNSWEETENEO 

tVAPORATEP
MILK

Naujienos
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

pasinaudo-
bet šitame atsiti-

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu-, 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Kaip Išgauti Nekvotinę 
Vizą Užsieny.

Apsigyvenę ateiviai ir su
gūžimo leidimai

Sugryžimo Leidimų Naujos 
Reguliacijos.

Apsigyvenusių Ateivių Nekvo 
tinis Stovis. Duona Mėsa

Saldainiai Košelės
Žuvis Pajai

paskui ir numazgok tirštosei 
putose ir šepetys bus kai nau-j

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

*w«rwwwww«rwwww*www*%

2. Sulig Darbo Sekretoriaus 
nuožiūros, ateivis po laiko išbu
vimo bus įleistas, jeigu gryžta į 
“septynių metų” apsigyvenimo 
vietą Jungt. Valstijose.

(FLIS)

55629
55630
55631
55632
55633—Elžbietai Burkauskienei 

938—'Domicėlei Lukošienei
22468—Vincui Paulauskiuk 
7033—Teklei Kiselienei 
7027 Barborai Nesteckienei 
7040—Teresai Tručinskienei

12408—Ignui Kvedarui
12409—Jonui Šulcui
7026—Onai Gečionienei

12406 Petronėlei Slunkaitei
21395—Agnieškai Katauskaitei
7038—Aloizui Jurkštui
7029—Onai Putnevičienei
7036—Agnieškai Gulbinienei

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri eavr 
kvito ir gavėjo vardą. ,

Pinigus gavo:
Marijonai Lazauskiutei 
Kazimierui Goštautui 
Kazimierai Gosickienei 
Bronislovai Klimaitei 
Grasildai Jarošienei 
Onai Pikelaitei
Petrui Pikeliui

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

HEMORAIDAI
(pilės)

22977
22986

7001—(Marijonai Adomaičiutei
7013— Kazimierai Narkui
7014— Onai Kneikienei

24728—Antanui PikoraiČiui
24297—Antaninai šimkevičienei
7009—Melanijai Zapolskaitei 

213^1—Barborai Šatienei 
12399—Petroniai Dirmontienei
7018—Kazimierai Buževičiutei

55623—Stanislovui Arlauskui

Apsigyvenusiam ateiviui pri
guli nekvotiuis stovis, jeigu jis į 
paskirtą laiką sugryžta į Jungt. 
Valstijas. Paprastai 
šįus mėnesius, ir jeigu nori, ga
li būti truputi ilgiaus arba ma
žiaus. Ateivis gali dvejais bu
dais reikalauti nekvotinio sto 
vio.. Jis gali prašyti nekvotinės 
immigracijos vizos nuo Ameri
kos konsulo užsieny, arba prieš 
išvažiuojant pasirūpinti išgauti 
leidimą .sugryžti. Toks leidi
mas gaunamas iš Bureau of Im- 
migration, Washington, D. C., 
viršminetu išdėstytu budu. Atei
vis turi atsiminti, jeigu jis ne
gali parodyti, kad buvo teisėtai 
įleistas į Jungt. Valstijos, jis 
negali reikalauti nekvotinio 
stovio.

fDINF • Švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tartas 
Murinę yra išvalantis, s u minki- 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” Arba “Eye 

MurimCo.,Dpt.H.S.,9B.OhioS<.,Chi«go Beauty”. Dykai pareikalavus

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

Daugelį išgydomo vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminaviinaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 So. Stale St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dčlioj nuo 9 iki 12 dieną.

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 košnai Lietuvei šeimininkei

Ar Jus Mėgstate Gerą 
Puoduką Kavos?

Tai pabandykit Borden’s Evaporated Pieną 
savo kavoj kitą sykį. Jis suteiks kavai skir
tingą skonį negu bile kas kitas ką bandėt, iki 
šiol. Jūsų šeimyna džiaugsis gerdama ją. 
Borden’s Evaporated Pienas padaro kavą 
daug geresnę. Tai yra todėl, kad jis yra rie
bus karvių pienas. Pastebėkit jo riebią Sme
toną, kaip pilat iš keno. ‘

Kaina 25 centai — gaunamas 
Naujienose

Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro gardžias 
sriubas, keksus, pajus, prieskonius, saločių košelės, 
sosus/ ir visus kitus receptus kur pieną arba Smeto
ną reikia vartoti. Borden’s Evaporated Pienas su
teikia kiekvienam receptui riebumą, kas yra reika
linga kad padarius jį gardžiu. Tiktai Borden’s ke
nas suteikia jums tokią rųšį. Pabandykit jį į savo 
kavą ir pažiurėkft skirtumo*

Jeigu ateivis prašo nekvoti
nės Immigracijos vizos ' nuo 
Amerikos konsulų, jis turės 
pristatyti sekančius darody- 
mus:

1. Kad pirmiaus buvo teisėtai 
įleistas į Jungt. Valstijas.

2. Kad jis išvyko Europon «su 
intencija gryžti atgal į Jungt. 
Valstijas ir čionais apsigyventi.

3. Kad jis turi gyvenimo vie
tą Jungt. Valstijose, ir

4. Jeigu per ilgai išbuvo Eu
ropoje, turi pristatyti gerą prie
žastį.

Konsulas reikalauja rašyto 
darodymo, kad ateivis buvo tei
sėtai įleistas, arba turi būti pil
nai patenkintas, kad ateivis pri
guli prie nekvotinio stovio kle- 
sos. Kitaip jam neišduos vizos. 
Daugiaus gryžtančių ateivių su
laikyta dėl neturėjimo tų daro- 
dymų, negu dėl bile kitos prie
žasties.

Kuo ilgiaus ateivis pasilieka 
Europoje, tuo atidžiaus Konsu
las ištyrinės jo visą buvimo Eu
ropoj laiką. Rodos yra papras
ta procedūra atsakyti nekvoti- 
nes immigracijos vizas tiems, 
kurie išbūna ilgiaus vienų metų.

Apsigyvenęs ateivis prašyda
mas nekvotinės immigracijos vi
zos turėsi užmokėti paprastą mo
kestį dešimties dolerių. Turi 
turėti pasportą, arba reikalingą

Nuo liepos 1 d. “sugryžimo 
leidimai” nebus paštu siunčiami 
aplikantams. Iki šiam laikui 
aplikacijos buvo paštu pasiun
čiamos į Washingtoną, ir jeigu 
leidimai duodami, buvo aplikan
tams paštu pasiųsti.

Dabar siunčiant aplikaciją į 
Washingtonų reikia pažymėti 
arčiausį immigracijos ofisą. 
New York’e leidimai bus išduo
dami Barge ofise. Iš Washing- 
ton’o bus aplikantui pranešta 

l kur kreiptis gauti leidimą.
Atsiimti leidimą reikės asme

niškai nuvykti į immigracijos 
ofisą ir po tinkamo identifika
vimo žmogaus galės gauti leidi
mą. Pirm negu immigracijos 
valdininkas atiduos aplikantui 
leidimą, jis užtvirtins tą leidi
mą. Immigracijos vadininkas 
taipgi paims kortelę, kuri atei
viui pranešė nuvykti j immighu 
Gijos ofisą. Leidimai visų šei
mynos narių nebus paduoti vie
nam nariui ir nebus paduoti 
agentams. Gavęs leidimą atei
vis galės išvažiuoti.

Jeigu ateiviui reikės greitai 
išvažiuoti ir negali laukti leidi
mo, tai turės nueiti į paskirtą 
immigracijos ofisą palikti savo 
fotografiją su parašu ir adresu 
kur mano gyventi Europoje. 
Jeigu viskas bus rasta tvarkoj, 
Immigracijos Ofisas, gavęs iš 
Washington leidimų, pasiųs j j 
priduotu adresu į Europą.

Aplikacija 631 buvo permai
nyta atitinkant naujoms regu
liacijoms. Negalima vartoti se
nas.

Grožės Patarimai
Užlaikymui plaukų švariai ir ge

rame stovyje, ekspertai pataria trin
ti šepečiu galvų nors aštuonias miliu
tas ryte ir tiek pat vakare. Ta^ su
laikys plaukus nuo puolimo, pleiska
nų ir kitų plaukų ligų. Plaukus ne- 
reik pertankiai mazgot, nes mazgoji
mas išdžiovina naturalj aliejų galvos 
odoje. Jeigu plaukai labai taukuoti, 
mazgojimas nepadarys jų kitaip. Tu
rit atsilankyt pas specialistą kuris 
išrašys ką trero dėl plaukų.- Galvą 
galima išlaikyt švariai naudojant ge
rą castile muilą ar kitą antiseptiŠką 
muilą. Biskelis boraxo dadėto j van
denį pirm mazgojimo pagelbėt iš
imti nešvarumą ir dulkes kurios su
sirenka odoje.

Ypatinka Sveikata
Užkietėjimas yra vienas iš papras

čiausių žmonių ligų Amerikoje šian
dieną. Jo galima išvengti paskin
tus tinkamus valgius. Užkietėjimas 
laeina nuo permažai rupaus maisto, 
^upus maistas reiškia sėlianos (vir
šutinis lukštas kviečių grudų), čieių 
avų grudai, vaisiai, džiovinti ir (Švie

si, ir daržovės; kain tai kopūstai, st
otos, cėleres, šabalbonų lukštai, mor
kos, kručkai, ir bulvės (su lupyna). 
Pusryčiams, jei galima, pasirinkit 

vaisių, rupios grudų ar sėlenų duo
nos, kiaušinių ir kokio gėrimo. Su
augusieji gali gerti kavą, bet vaikai 
jrivalo gert pieną arba kokoa. Už- 
candžiui ir pietums, reikia turėt sa- 
otų, ar daržovių. Pietum, jeigu bul
vės keptos, mokink šeimyną valgyt 
jas su žieve, nes tas yra sveika.

6957
21380—Kotrinai Kasparavičie

nei
12389—Aleriei Zabcckienei
6979—Teresei Kvietkienei

21383
6988
6977

22464
6978—Pranciškai Voronavičie 

nei
Barborai Margelyčiai
Barborai Gintvainienei

Borden’s Evaporated Pienas yra išdirbinėjamas la
bai geroje priežiūroje. Tai yra pienas nepaprastai 
augštos vertes. Amerikos šeimininkės visuomet 
mėgsta Borden’s. Groserninkai žino tai ir visuomet 
laiko pas save užtektinai jo ir teikia 
riams tą žinomą Evaporated Pieną.

Istorijos apžvalgą parašė 
K.Bihkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.
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Matai Kas Dedasi?
NORI TAPTI PILIEČIU

Skaityk /

AMERIKOS PILIETIS

vo kavoj. Jus surasit, kad 
įgaus didelj skirtumą skonyje 
kalaukit nuo savo groserninkd Bor 
den’s Evaporated Pieno, kuomet pirk 
site savo groserį.

ku Borden**
Jeiaru J M" norjt žinoti kaip 
pasidaryti tuo* jvairiu* recep
tus au Borden’s ižpildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų jum* reikia, ir prisiųa- 
kit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi 'vandens suteiks 
j u uis 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Naminiai Pasigelbėjimai
Skystas Vaškas yra puikus rakan

dų žibintojas. Jis priduoda kietą, 
sausą, nealiejuotą žibėjimą prie ku
rio nelimpa dulkės. Tas atima vargą 
nuo dulkinimo. Apsaugoja ir užlai
ko liakerą, dadeda amžj rakandų gy
venimui ir gražumui. Jis padengia 
plėtmus ar inbriežimus ir sulaiko nuo 
trūkimo.

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

Baltas šilkas nepageltonuos jeigu 
dadėsi šaukštuką acto | paskutinio 
plovimo vandenį.

Suminkštinimui seno maliavojimo 
čepečio ant kurio maliavo uždžiuvo, 
užkaitink acto ir pamerk j jį šepetį. 
Išimk 
muilo

100,000 moterų nuolatos pri
glunda mi/m» nauju* receptu* 

a r opa t ed Pienu.

KUPONAS
Pudingai 
Sosai 
Sriubos

7091—Juozui Indriūnui 55624 
23008—Andriui Kuzmickui ' Į 55626 
6919—Barborai Monstavičienei 55627 
6933—Petrai Kasiuliui

22948—Kotrinai Norvilienei
22964—Anastazijai (Malinaus

kienei
Marijonai Adomaičiutei

RODYKLft No. 44
Virimo Receptai

Apie ketvirtadalis visų pinigų pra
leidžiamų maistui turėtų eiti ant grū
dinių valgių. Grudai yra labai mai
stingi. Senoj tėvynėj žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus, ir 
čielus grudus, kurie yra namie mal
ti, ir naudoja su pipenu. Tie papročiai 
yra pergeri atmesti .šioje šalyje na
mie malti grudai pamainyta produk
tais išdirbtais grūdinių maistų kom
panijų. Rra daug skanių grudų ga
tavų valgymui. šeimininkei reikia 
tik atidaryt dėžę ir supilt iš jos j 
bliudelį ir duot su pienu ar smetona. 
Sekantis receptas yra tokis, kuris yra 
labai sveikas Ir turėtų būti naudoja
mas nors sykį savaitėje.

SĖLENOS SU SMETONUOTAIS 
RYŽIAIS

Vi puoduko sėlenų
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno ar skystos Sme

tonos
% puoduko ryžių ų
*4 šaukštuko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk j dubel- 

tavą virdulį su puodeliu vandenio, vi
rink iki vanduo susigers. Tada da- 
dėk druską, pelenes ir pieną ir virink 
iki ryžiai suminkštės. Duok su Sme
tona ir tarkuotu nutmegu, jei patinka.

Virtuvės Reikaluose
Seną duoną nereikia numesti, 

galima sunaudot pudingams arba 
džiovinus sutarkuoti naudojimui 
gratin sosui.

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

Rupi druska sušlapvta su actu nu
valys palivuotus indus kurie apdegę 
ar parudėję.

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

Stalinius sidabrinius daiktus su
dėjus keletai minutų į tirpinį vemian
čio vandenio su 1 šaukštu druskos ir 
1 šaukštu kepamos sodos dideliu alu- 
mino indant, jie gražiai nusivalys. 
Nuplauk su verdančiu vandeniu ir 
sušl uostyk.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

dokumentą vieton p ae po r t o. (Gal 
nuo jo bus reikalauta pristaty
ti kitus dokumentus, kurie rei- 
kalinki ttel gavimo immigiracijosl 
vizos.

Kuomet atvyksta į Amerikos 
uostą ateivis, turėdamas nekvo-. 
tinę vizą, turės nuvykti į immi- 
.gracijos stotį, jeigu važiuoja 
trečioj klesoj. Nepaisant kokioj 
klesoj važiuoja, bus sulaikytas 
kol immigracijos valdininkai, 
pilnai persitikrins, kad priguli 
prie nekvotinės klesos.

Sugryžimo leidimas gautas 
prieš išvažiuojant iš Jungt. Val
stijų turi sekamos naudos:

1. Jeigu jo įleidimas arba pir
mas atvažiavimas į Jungt. Val
stijas negali būti teisėtai paro
dytas, ateiviui apie tai bus pra
nešta. Toks ateivis iš anksto 
žinos, kad sugryžimo leidimo 
negali gauti. Gryžtant gali bū
ti neįleistas.

2. Kad nors ant sugryžimo 
leidimo išbuvimo laikas, ir yra 
pažymėtas 
gali buti pailgintas, jeigu prieš 
leidimo išsibaigimą, ateivis pa
siųs leidimų su $3.00 į Conimis- 
sioner of Immigration, Wash- 
ington, D. C. Priežastį reikia 
pažėmeti. To> negalima atlikti 
per Amerikos konsulinę tarny
stę. Ateivis turi tiesiog susi
nešti su Commissioner of Immi- 
gration.

3. Su sugryžimo leidimu atei
vis neprivalo vykti pas Ameri
kos konsulą kuomet Europoje.1 
Tas sutaupys laiko ir pinigų.

4. Sugryžimo leidimas duoda 
savininkui teisę buti išegzami
nuotu ant laivo, kad nors ir tre
čioj klesoj važiuoja. Bet jeigu 
pasirodytų koks nors abejoji
mas, ateivis, nepaisant kokioj 
klesoj važiuoja, bus sulaikytas.

5. Imamą $3.00 mokesties už 
kiekvieną leidimą ir $3.00 už 
prailginimą. Nekvotinū immi
gracijos viza kaštuoja $10. 
Kiekvienas gryžtantis apsigyve
nęs ateivis turės mokėti “head 
ta.x” (išskiriant ateivius, lan
kančius Meksiką, Kanadą arba 
Kubą, kur jeigii išbūna mažiaus 
šešių A mėnesius tos mekesti^ 
nereikia mokėti).

Sugryžimo leidimai parodo 
ateivio nekvotinį stovį-ir teisėtą 
įleidimą.

Sekantys du išėmimai:
1. Kad nors nemokintas (illi- 

terate), ateivis bus įleistas jei
gu pirmiaus buvo teisėtai Įleis
tas, ir jeigu išgyveno ištisai 
penkis metus Jungt. Valstijose, 
ir gryžta atgal j Jungt. Valstijos 
į šešius menesius nuo išvažiavi
mo dienos.

Borden’s Evaporated Pienas 
yra du syk riebesnis neyu pa
prastas pienas. Jus turit var
toti pusė vandens ir pusė 
Evaporated Pieno jeigu norit 
j| vartoti kaipo paprastų pie
nų. Jei turi savo receptų kur 
reikia vartoti Smetonų, varto- 
kit tiek pat Borden’s Evapo
rated Pieno, nes 
Smetonai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS

Borden’s Evaporated Pienas yra 
grynas fąrnių pienas su palikta jame 
smetona. Tai yra geriąusis pienas 
der virinio, kepimo ir kitokių reikalų 
kur pienas reikalingas. Bandykit sa-
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Tiesiog j Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu E S T 0 NIA

KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa.

fesiuių sąjungų Centralinio Biu
ro įstatai. Kova laimėta. *1 u- 
rime prof. sąjungų Cęntralinį 
Biurą.

Artimiausi uždaviniai.

Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.
Lietuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iŠ New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias Į Lietuvą.

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

Baltijos Amerikos Linija
j ra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiui |

KLAIPĖDA
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 tiesia* j 
K laipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107, |
Sutaupysite 

Turist. 3 kliasa $117. 
Sutaupysit 

2-tra kliasa $142.50. 
Sutaupysit 

“Revenue Tax”ir
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31

Informacijų kreipkitės į vietos 
agentus arba stačiai j kompaniją

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

<♦> <♦>

abi pusi tik $181 
$44.50.
| abi pusi $196 

$44.50.
| abi pusi $270 

$30.00.
“Head Tax”

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų 
Kesolute, Reliance, Albert

Bailio, Deutschland 
Hainburg

ir populiariški vieno kabia 
laivai,

Cleveiand, VVestphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

S n A n iš new yor- /|| 4kd iki kau- 
LvU no IR ATGAL

Plūs 7J. S. Kevenue taksai

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

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service wid» 

Hamburg American line 
177 N. Michigan Avenue

Chicago, III.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

'*

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Liepos 29 d. įvyko Lietuvių 
Muzikaliu Namo Bendrovės ak
cijonierių pusmetinis susirinki
mas, kurį vedė bendrovės pir
mininkas Ig. Liepa.

Buvo skaitytas ir priimtas 
protokolas iš pereito metinio 
susirinkimo, taipgi finansų sek- 
letoriiis 1>. Bairunas isdayė ra- 
poi tą iš bendrovės finansų sto
vio. Iš finansų sekr. pranešimo 
paaiškėjo, kad per pereitą pus
metį bendrovė turėjo daug ne
tikėtų išmokėjimų, vienok ben
drovės iždas ir vėl sparčiai pra
dėjo augti. Nuo |x:reilo pikni
ko bendrovei liko gryno pelno

klausimais priimtas. Tolinus se
ka valdybos abelnas praneši
mas apie įdėjimą didžiojoj sve
tainėj naujų lempų ir kilus pa
taisymus. Naujų lempų Įdėji
mas bendrovei lėšavo virš $700. 
Pranešimai priimti vienbalsiai

Nutarta, kad sekantis 1/end- 
rovės susirinkimas butų pagar
sintas akcijonierių žiniai per 
organą “Vieny 
rinkta komisija 
būtent: .1. 1 
runas ir K.
patikrintų bendrovės 
Šerus ir kad pateiktų 
akcijonierių metiniam 
kimui.

Atlikus visus bendrovės l>e- 
gamus reikalus, buvo pakeltas 
klausimas apie Lietuvių Istori
ni Visuotinąjį 
Įvyks rugp.
šios bendrovės. Muzikališkoj Sa
lėj. Bimtai apkalbėjus Seimo 
svarbą, liko vienbalsiai užgirta 
ir išrinkta trys delegatai, 
piliečiai — I). Turskis, .1. 
rauskas ir S. Puskepalis.

Taigi Muzikališko Namo 
drovė ir 1). L. K. 
Kliubui tenka garbes
avo tikrai .lietuviška pastoge- 

svetainė tokiam svarbiam ir 
prakilniam tautos reikalui, kaip 
kad Amerikos Lietuvių Istori
niam Seimui.

Kliubo korespondentas.

rą. 'Panašiai ir su kitais dar
bais: knygynai, įvairus kursai 
ir kit.

Prie progos tenka pridurti, 
kad Lietuvoje darbininkų orga
nizacijos iki šiam laikui neturi 
savo rūmų. Tiesa, socialdemo
kratų pastangomis, rūmų pas
tatymui Kaune jau yra išrūpin
tas piečius. Būtinas yra reika
las dar šitais metais pradėti na
mo statymą. Taigi ir čia Cent
ro Biuras, kaip atstovaujantis 
profesinės sąjungos, kartu su 
socialdemokratų partija turi im
tis šio darbo.

štai trumpai pasakyti uždavi
niai, kurie, mano supratimu, tu
rės Imti vykinami pirmoje eilė
je naujai įsikūrusio Centralinio 
Biuro. Juozas Paplauskas.

OREMUS”

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pu«- 
tynCae, nei gražių Rambių plau
kų ant plikos galvos.

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

įtraukti į prof. 
neorganizuotus

pagerinimą. Vi-

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

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

pleiskanų mirtinas prielas tą 
jumi padarys, (trinant Švelniai 
į galvos od$ Ptt savaitę ar 
acAimtj dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimu. . f

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
!ei norite atsiųskite 75c. tiesiai 

laboratorijų.

F. AD. RICHTER * CO. 
Berry and So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

MAM

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.

2) . “Oremus” garsi gyduo
lė nuo galvos, odos ligų, ku
ri greitai ir pasekmingai 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.

Dl Anelia Kaushillas
(JHIROPRACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau Įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
>enėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal t 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St.
TeL Yardu 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomia 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

iš trijų narių, 
Grinius, S. Bai- 

Kazakauskas, kad 
akcijos 
raportą 
susirin-

Seimą, kuris
30 ir 31 d.d.

šie
Pel-

Ben-
Gedimlno

suteikti

Centralinis Biuras 
Įregistruotas
Žvilgsnis atgal

Įsikūrus Lietuvos Valstybei, 
sparčiai ėmė augti darbininkų 
profesinės sąjungos. 1919 m. 
ir 1920 mėtis profesinėse sąjun
gose priskaitoma apie 40,000 na
rių. Jau 1919 m. bandoma su
vienyti prof. sąjungos ir tuo tik
slu buvo įkurtas profesinių są
jungų Centralinis Biuras. Deja, 
Biuras ilgai negyveno — val
džia jį uždarė. 1920 metų pra
džioje prof. s-gų Biuras vėl 
įkurtas, bet ir šis tais pačiais 
metais rugpiučio mčn. irgi val
džios buvo uždarytas, 
tu beveik visos prof. 
pakriko ir tas tęsėsi
metų. Socialdemokratų pastan
gomis prof. sąjungos pradeda
mos atgaivinti. Kartu pradeda
ma galvot ir apie legalizavimą 
Centralinio Biuro, 
kviečiamas profesinių
pasitarimas, kuriame išrinkta 
komisija išdirbimui ir įregistra
vimui prof. S-gų Centralinio 
Biuro įstatų. Įstatai duodami 
registruoti, bet katalikų valdžia 
juos atmeta. 1925 m. vėl da
roma pastangą C. Biuro legali
zuoti, bet be pasekmių. Vėl val
džia užstojo kelią.

Kova laimėta.

Organizacinis darbas. Šio 
darbo Centralinis Biuras priva
lės griebtis tuojau. Del įvairių 
priežasčių profesinis darbininkų 
judėjimas nėra pakankamai iš
vystytas. Didelė dalis darbi
ninkų visai neorganizuota, ir tai 
yra didelė kliūtis darbininkų ko
voje su bagočiais. Viena i.š 
svarbių priežasčių, tai stoka 
prityrusių prof. Sąjungų dar
buotojų. Net ir jau gyvaujan
čiose prof. sąjungose, kartais, 
dėl netikusįo pasielgimo ar neiš
manymo savo pareigų pastaty
to prišaky s-gos veikėjo darbas 
yra trukdomas ir net ardomas. 
Centralinio Biuro pareiga bus 
paruošti tokių darbuotojų ir i m. 
tis iniciatyvos 
sąjungos dar 
darbininkus.

Kova už buvo
si žinome, kad pas mus pramo
nė netvirtai stovi, kad yra be
darbė,bet tas nereiškia, kad nuo 
tų nelaimių turi nukentėti vien 
tik darbininkai. Tenka paste
bėti, kad šiuo sunkiu momentu 
kaip tik nori naudotis įvairus 
fabrikantai ir kiti darbdaviai, 
kad po priedanga “blogų metų“ 
darbininkus aplupti galutinai 
ir, žinoma, sau pelnyti. Profe
sinės sąjungos, ypač paskutiniu 
laiku, kovoja su tuo, bet dėl ne
suderintų žygių, dėl stokos lė
šų ta kova sunkiai eina. Cent
ralinis Biuras čia daug galės 
kuo padėti: sudarant piniginę 
pašalpą (streiku fondas), deri
nant kovos žygius, perspėjant 
nuo provokacinių streikų, ku
riuos išprovokuoja savo naudai 
patys darbdaviai ir t. t.

Kultūrinis darbas. Priespau
da darbininkų Lietuvoje dides
nė negu kituose kraštuose. Da
linai todėl darbininkai neturėjo 
galimybės šviesti ir todėl yra 
killturiniai daug atsilikę nuo sa
vo užsienio draugų. Be abejo 
ir dėl šitos priežasties galima 
aiškinti, kodėl pas mus iš kelių 
šimtų tūkstančių grinų darbi 
ninku — proletarų, tik keliolv 
ka tukstanči yra organizuotų. 
Tą supratę profesinės sąjungos 
imasi kultūrinio darbo, bet tiks
las pasiekti yra sunku, nes at
skirai darbą varant sąjungos 
neturi pakankamai tam reikalui 
nei žmonių, nei lėšų. Paimkime 
pavyzdžiui, profesinių sąjungų 
laikraščius. Spaudos, žeipės 
ūkio, valstybinių įstaigų tar
nautojų iš kit. prof. sąjungos 
bandė kiekviena atskirai leisti 
sau laikraštį, bet nieko iš to ne
išėjo. Išleidę po kelis, kitos po 
kelioliką numerių turėjo sustab
dyti dėl stokos lėšų ir kitų prie
žasčių. Suprantama, kad šitas 
darbas kitaip seksis suvienyto
mis jėgomis per Centralinį Biu-

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 U lėta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552

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

' Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001 '

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Petnyčios.

Tuo me- 
sąjungos 
iki 1923

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

1924 m. 
sąjungų

Nebojant persekiojimų social
demokratams vadovaujant, dar
bininkų judėjimas ir jų susipra
timas augo, šiais metais Sei
mo rinkimais klerikalų diktatū
rai ragai nulaužti. Ir štai, dė
ka šitam darbininkų laimė  jui- 
mui, dėka tam, kad šiandie turi
me Vidaus Beikalų Ministerj so
cialdemokratą, į. m. liepos 3 d. 
Kauno m. ir apskr. viršininko 
įstaigoje tapo įregistruoti pro-

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis litaiso

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashlngton St.

Cor. Washington & Clark

Namų Te).: Hyde Park 3395

®- DR. HERZMAN-«
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas il
gas vyrų, moterų ię vaikų pnc/al 
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 6 iki 7:30 vai. vakare.
I Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v.* v.

Telefonai:

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Teiephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Teiephone Rooserelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

LIETUVIAI DAKTARAI

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS
10756 So. Michigan Avė.

TeL Pullinan 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

Ofiso ir Res. Tel. Boųkvard 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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakaro

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

/

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

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

rz_,> J I nuo 9 iki II vai. ryte; 
r dlanaos į nuo jįj g vai. vakare

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

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

'Namų telefonas Spauldlng 8688 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

i

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Avė. 
iki 12 die-

Teiephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland

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

Rėš. teiephone Hyde Park 4ė00

Ofiso Tek Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir, Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

1739 SM. Halsted St 
Chicago Dl-

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, Dl.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Rea^ 6641 S. Albany Are. 
Tel. Proapect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
likirpk i) kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto

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

Vienas skaitytojo r-ę skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.J-4u per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai bo datų nepri- 
imamif Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresaa skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per pastą, apart 
dienlnią kuponų dar duodama priedo sekamai:
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Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

.........................  Atkirp čia .
Data: Rugpiutis 11 d.. 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas- ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

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



i
■■

ais. RiVTP. 11, 1926
■ , ■■

NAUJIENOS
Vhe Lithu-'aian Daily Newa 

Publiuked Daily Except Sunday 
by the Lithuaniaa Daily Newa Pah. 
Co. Ine.

Editor P. 1USAITIS 
1719 Soath Halatad Street 

Chieago, IU. 
Telepkone RooeeveH 8MC

Subscriptdon Rateli 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outeide of Chteago. 
$8.09 per year in Chieago.

8c. per copy.

paltu!
$8.00

140 
.75

A

Apžvalga
——

DEMAGOGIŠKAS ftlKSMAS.

Entered aa Sacond <
March 7th, 1914, at the ’oat

"Naujienos eina -kasdien, iiakiriant 
sekmadeinius. Leidtla Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonaai RooMvatt UOft.

Chlcagoje
Metams

Uiaimokijimo kainai
Pusei metą-------- ------ ------
Trims mėnesiams________
Dviem miaMiame 
Vienam minėsiu!

Chlcagoje per neliotojnai
Viena kopija ____  8c
Savaitei ~-------------------------------- 18c
Minedui.......................  75c

Suveinytose Valstijose, na Chlcagoje, 
paštui

Metams ____  $7.00
Pusei matų ____________ 8.50‘
Trims mėnesiams __ __________1.75
Dviem minėsianti_____________ 1.25
Vienam minėsiu!----- --  'Tk

Lietuvon ir kitur uisleniuosai 
(Atpighrta)

Metams................ ........  $8.0$
Pusei metų----------- 4.00
Trims mėnesiams____________ 2-00
Pinigus reikia siųsti palto Moaey

orderiu kartu su uiaakymu.

Q •! . rS 1 1 "[reikia gerai sukramtyti ir pova-
OVdKcltOS L/alyKai Iiai valgyti. Daug mėsos ne

valgyti.
Senesni žmonės menkesni už 

• jaunesnius, nes jie mažiaus val- 
[go. Atsiminkite, kad sveika sc- 
Inatvė priguli nuo žmogaus užsi-

Senatvė

PRANCŪZAI LAipO AKMENIMIS I AMERIKIEČIUS

TAI ATLYGINIMAS Už PAGALBĄ KARE 
IR PASKOLAS

CLEMENCEAU ATAKUOJA AMERIKĄ

Klerikalų laikraščiai baisiai 
rėkė, fyid Lietuvos valdžia ėmu
si persekioti katalikų spaudą. 
Bet pasirodo, kad tai yra tuš
čias riksmas . Savaitraštį “šal
tinį” nubaudė ne valdžia, o teis
mas. Nubaudė už tai, kad jisai 
iškoliojo “vagimis” tuos Seimo 
atstovus, kūrie teik al au j a pa- 

!naikinimo algų kunigams .
Kai Lietuvą valdė klerikalai, 

tai laikraščiai būdavo baudžiami 
už daug mėnkėsnius dalykus. 
Dar net tuomet kai buvo susi
rinkęs III Seimas, senoji kleri
kalinė administracija uždėjo 
500 litų pabaudos Kauno “Soci
aldemokratui” vien tik už tai, 

| kad karo komendantui nepatiko 
[ jo “pakraipa”. Ir nubaustasis 
laikraštis negalėjo nei teisme 

[gintis.

laikymo jaunystėj.
Visi pageidauja ilgai gyventi 

ir sveikai gyventi ir jeigu už> 
laikysime reikalingus sveikatos 
principus, dailiai pasensime.

Sveikai užlaikykime savo pro
tą. (FLSI.)

Guy de Maupassant.

Viešbutis
(Tęsinys)

paaiškinti

sulaukę 60
sulaukę 80

Dabar, jau nieko nelaukdada- 
mas, ėjo namo kartas nuo kar
to puldamas ir vėl keldamas*. 
Užpakaly jo, keletą žingsnių at
stu, sekė pailsęs Šamas. Juodu 
pasiekė

DEL NETIKUSIOS TAIKOS KENČIA PATYS 
PERGALĖTOJAI '' * '

PRANAŠAUJA STALINO 
PUOLIMĄ.

NAUJAS GANDAS APIE LENKŲ UŽMAČIAS

Telegramos iš Paryžiaus praneša apie naujus užpuo
limus Amerikos turistų Francijoje. Minia paryžiečių už
vakar ėmė laidyti akmenimis į amerikiečius, važiavusius 
automobiliu apžiūrėti miestą. Policija turėjo keliaunin
kus gelbėti. ...ų į tLM.fi .Oi

Franeuzai pyksta, kad'Ameriką reikalauja savo pa
skolų. Bet yra kvailas dalykas mušti už tai Amerikos tu
ristus, kurie atvyksta į Franciją praleisti savof pinigus. 
Iš tų turistų franeuzai turi tiktai pelną.

Savo įsimaišymu į Europos karą Amerika susilaukė 
visai netikėtų pasekmių. Francija jos neapkenčia, nors ji 
padėjo Francijai laimėti karą. O Vokietija, kaip išrodo, 
visai neturi blogų jausmų link Amerikos, nors tik dėl 
Amerikos intervencijos ji buvo sumušta.

Tuo laiku, kai vokiečių markė buvo dar labiaus nu
smukus, negu franeuzų frankas, daugelis amerikiečių at
vykdavo į Vokietiją, bet nė vieną kartą neatsitiko, kad 
jie tenai butų buvę užpulti.

Del Franci jos nelaimių Ameriką kaltina ne tik mi
nios Paryžiaus gatvėse, bet ir tokie politikos vadai, kaip 
Clemenceau. Jisai parašė atvirą laišką prezidentui

r Buvęs per keletą metų Rusi- 
| joje Amerikos laikraščių kores- 
I pondentas, Isaac Don Levine, 
rašo apie kilusią sovietuose su
irutę. Jo nuomone, telegramos, 
kurios praneša apie maištus ir 
sukilimus Rusijoje, nėra teisin
gos. Sovietų šalis pergyvenanti 
aštrų politinį krizį, bet ne revo
liuciją. To krizio priežastis — 
kova tarpe įvairių bolševikiškos 
partijos vadų.

Po Lenino mirties kivirčai so
vietų valdžios viršūnėse nesi

liauja. Visa eilė artimiausiųjų 
Lenino draugų ir bendradarbių 
jau tapo išstumti iš vadovybės. 
Pirmutinis pralaimėjo raudono
sios armijos “tėvas”, Leonas 
Trockis, kurį bolševikų lyderiai 
atstatė iš karo komisaro vie
tos. Paskui buvo pažemintas 
Maskvos sovieto prezidentas, 
Kamenevas. Kartu su juo ne
teko finansų komisaro vietos 
Sokolnikovas. Dabar tapo iš
mestas iš politinio biuro Zinov- 
jevas ir iš ekonominės 
ninko padėjėjo vietos — 
kovas. Teroristinės gi 
varšininkas, pžeržinskis, 
nai numirė.

tį, kuri nesenai buvo padaryta tarp Francijos pasiunti
nio VVashingtone ir Jungtinių Valstijų iždo sekretoriaus. 
Savo laiške p. Clemenceau prikaišioja Amerikai, kad ji 
norinti paversti Franciją savo verge.

Bet kad franeuzai stengėsi Vokietiją ne tiktai pa
vergti, o ir visai sunaikinti — apie tai ponas Clemenceau 
užmiršta.

Šjandie Franci ja kenčia ne tiek dėl nuostolių, ku
riuos jai padarė didysis karas, ir skolų, į kurias ji įlindo 
karo metu, kiek dėl tos beprotiškos militarizmo politikos, 
kurių ji vedė po karo.

Vokietijai didysis karas pakenkė nepalyginamai dau- 
giaus, negu Francijai. Bet Vokietijos finansai šiandie jau 
yra sutvarkyti. Francija butų galėjusi per šiuos aštuo
nerius metus pasiekti to paties, ir dar lengviau, jeigu ji 
nebūtų laikiusi milžiniškos armijos namie ir nebūtų rė
musi militarizmą Lenkijoje, Rumanijoje ir kitur.

Militarizmas Franci joje ir kitose Europos šalyse po 
didžiojo karo yra tiesioginė pasekmė tų nelemtų taikos 
sąlygų, kurios buvo pasirašytos Versalėje. Jos buvo to
kios žiaurios, kad Vokietiją jos ką-tik nepražudė. Gi da
bar pasirodo, kad jos nebuvo naudingos ir patiems per
galėtojams.

Demokratinė taika — be aneksijų, be kontribucijų 
ir su apsisprendimo teise kiekvienai tautai — butų padė
jusi atsistoti ant kojų visai Europai. Bet “didieji politi
kai”, kurie tuomet stovėjo kariaujančiųjų valstybių prie
šakyje, buvo žlibi, kaip kurmiai.

ChicagoR “Tribūne” gavo telegramą iš Kauno, kurio
je sakoma, kad Lietuvos valdžia patyrusi, jogei lenkai 
rengiąsi vėl pulti Lietuvą. Lenkų tikslas esąs visą Liėtu- 
vą aneksuoti..

Mes tiems gandams netikime. Lietuvą užkariauti 
šiafldie lenkams nebūtų taip lengva, kaip buvo 1920 me
tais pasigrobti Vilnių, kuomet Lietuva dar beveik netu
rėjo kariuomenės. Antra vertus, pradėdami karą'su Lie
tuva, lenkai iššauktų Europoje audrą, kuri jiems patiems 
butų pavojinga.

Amerikos laikraščių korespondentai dažnai ieško ne 
rimtų žinių, bet sensacijų, kartais net visai neparemtų.

kovoti su didžiausiais priešais.
Bet iš lauko vis dėlto buvo 

girdėti dar didesnis dejavimas. 
Netekęs proto, Ulrichas pradė
jo atsiliepti tokią pat dejavi
mu. Taip slinko dienos ir nak
tys, o graudus staugimas kar
tojosi vienoje ir kitoje pusėje. 
Vienas, nenustodamas, vaikščio
jo apie namą ir staugdamas 
draskė savo nagais sienas, tar
si norėdamas jas sugriauti. Ki
tas, parkritęs žemėn, kiekvie
ną kartą atsiliepdavo užkimu
siu bepročio balsu.

Vieną vakarą staugimas nu
tilo. Ulrichas atsisėdo ir užmi
go. Gana ilgai miegojo, pabu
dęs, nieko neatsimindamas. Vi
sa išnyko iš jo sąmitaės kelio
mis miego valandomis. Dabar 
jis valgė, gėrė, miegojo...

Žiema pasibaigė. Gemmi tar- 
pukahiis vėl atsidarė, ir Hosc- 
rio šeimyna iškeliavo viešbu- 
tin. Pusiaukelyje sustojo. Mo
ters nulipo nuo savo mulų ir 
pradėjo kelbėtis apie savuosius, 
kuriuos tikėjosi tuojau sutikti. 
Jos stebėjosi, kad vienas jų ne
nusileido nuo kalnų kelioms 
dienoms anksčiau, kad papasa
kotų, kaip jiems pasisekė pra
leisti žiema.

Pasilsėję vėl pradėjo keliauti. 
Už kiek laiko jie pastebėjo vieš
butį, dar apdengtą sniegu. Lan
gai ir durys buvo uždarinėti. 
Skysti durnai ruko iš kamino. 
Prisiartinę arčiau, jie pamatė 
ant priemenės slenksčio sudras
kyto erelio gyvulio griaučius.

Hcserienė, pažiurėjus į jį ta
rė: “Tai, įtur būt, Šamas!” ir 
paėjusi toliau sušuko: “Gas- 
pardai!” Duslus, kaip gyvulio 
balsas, atsiliepė iš vidaus. “Gas
pardai” — pakartojo Hoseris. 
Panašus, kaip if pirma, riks
mas atsiliepė jo šauksmam

Netekę kantrybės, tėvas iių, 
sūnūs šoko atidaryti durų. Jos 
buvo užrakintos. Jie sugriebė 
didelį buomą ir pradėjo juo 
daužyti durų lentas. Durys, 
skildamos į gabalus lūžo ir di
delis triukšmas pasidarė vidu
je. Nusigandę įsiveržė į vidų. Ir 
koks buvo jų nusistebėjimas! 
Čifl jie pamatė pavirtusią su
laužytą 
plaukai 
driekėsi
rinčios akys tarsi bandė iššok
ti į kūno paviršių.

No vienas jo nepažino, tik 
jaunoji-Hoserytė sušuko: “Ma
myte, mamyte, tai Ulrichas.” 
Dabar jau ir motina tikrai pa
tvirtino, kad tai Ulricho esama, 
nors jo plaukai buvo visiškai 
balti. Jis nebėgo nuo atėjusių, 
leidosi paliečiamas, bet nieko 
ir nieko neatsakė, nežiūrint, ko 
ir kokiu budu jo klausė. Tuo
jau jį nuvedė Lioešan, kur gy
dytojai patvirtino, kad jis esąs 
netekęs proto. Bet niekas nie
kad nesužinojo, kas atsitiko su 
jo draugu.

Jaunoji Hoserytė neužilgo 
mirė ilgesio liga, nors gydyto
jai tvirtino, kad jai sveikatą 
sunaikinę kalnų šalčiai. [“L.”]

Iš prancūzų kalbos 
vertė J. Rainys.

(GALAS)

jęs sušuko: “Nesiartink, 
artink, nes kitaip aš tave 
vietoje nužudysiu!” Šuo paža
dintas šiuo riksmu dar su di
desniu įniršimu ėmė loti tą ne
matomą, nenugalimą priešą, 
kuris išgąsdino jo šeimininką. 
Po kiek laiko Šamas nusirami
no, atsigulė savo migyje ir pra
dėjo snausti. Jo miegas buvo 
neramus. Kartais jis pakelda
vo galvą ir dairydavosi, žiūrė
damas savo žėrinčiomis akimis.- 
Netrukus atsipeikėjo ir Ulri
chas. Būdamas labai pavargęs, 
priėjo prie spintos, išėmė bu
telį degtinės ir išgėrė keletą 
stiklų. Dabar jo mintys pradė- 

išgirdo tą patį balsų šauksmą.! jo blaivėti, atsirado drąsos ir 
Ir iš tikro tai buvo šauksmas šiltas kraujas sujudėjo jo gys- 
— jis negalėjo abejoti. Prišo
kęs atidarė rudis ir sušuko: 
“Ar tai tu čia, Gaspardai?” 
bet niekas jam neatsakė. Jo- 

Ikio 1/also, jokio šnabždėsio ne
buvo girdėti. .Vien tik vėjas, 

[vėjas šaltas ir žiaurus, visa 
[naikinantis, kas tik yra šiose 
Į apleistose tuštumose, šniokštė 
[pro vienbučio kampus. • “Gas- 
Įpardai! Gaspardai! Gaspardai!” 
Į— dar kartą sušuko Ulrichas ir 
Į vėl atsidėjęs klauso. NeperUau- 
Į kiama tyla viešpatavo kalnuose. 
IJam pasidarė baisu. Skubiai su- 
I grįžo į viešbutį, užrakino du- 
iris, o paskui, puolęs ant kėdės, 
Į kaip mažas kūdikis, pradėjo 
Į verkti. Jam buvo aišku, kad 
I jis arba girdėjo savo draugo 
balsą, arba neteko proto. Tai 
rodėsi jam taip pat tikra, kaip 
tiki a, kad dabar jis gyvas. Se
nasis Gaspardas kankinosi dvi 
dienas ir tris naktis ir be abe
jonės numirė, galvodamas apie 
savo draugą.

Ryte, saulei tekant, Ulrichas 
ntsipeikSjo. .lis sau
pusryčių, pašėrė šunį, o paskui, 
atsisėdęs į kėdę, skaudama šir- 

| džia nejudėdamas sėdėjo, ^al- 
I vedamas apie senį, gulintį snie-j 
gc.

Bet vos tik nakties angelas 
'apsiautė kalnus, nepaprasta bai
mė apėmė jį. Dabar jis dide
liais žingsniais pradėjo vaikš
čioti savo virtuvėje, apšviesto
je maža aliejaus leiyipęle, iš 
Vieno galo į kitų, atsidėjęs klau
sydamas, ar pereitos nakties 
šauksmas neperskros nakties 
tylumos. Jis jautėsi taip nelai
mingu, taip apleistu,* kaip nieks 
pasaulyje. Ir iš tikro jis buvo 
vienas 
kiliose, 
metrų 
gyveno 
padangėse. Jam užėjo kažkoks 
notas gelbėtis, bet nežinojo 
nei kur, nei kaip. Jam rodėsi, 
kad reikia bėgti Lioešan, bet 
bijojo atidaryti duris, už ku
rių, jo nuomone, stovėjo mir
tis, kuri vėliau, ar anksčiau 
turėjo pastoti jam kelią.

Taip galvodamas, jis vaikš
čiojo gana ilgai. Galutinai, pa
ilsęs ir išbalęs nuo baimės, kri
to j kėdę. Staiga toks pat bai
sus riksmas, kaip ir pereitą 
naUtį, palietė išsigandusio Ul
richo ausis taip smalkiai, kad 
šis kaip ir tiėsdamas rankas 
apkabinti savo sugrįžusį drau
gą parkrito žemėn kartu šu 
savo sėdyne. Šamas prižadih- 
tas triukšmo, pradėjo loti ir 
lakstyti pasieniais, žiūrėdamas 
iš kur atsirado pavojus. Atbė
gęs prie durą, stvėrė jas^kięl; 
galėdamas draskyti. Jo žeri.ti- 
čios akys, pastatyti nugaros 
plaukai ir nuleista uodega ro
dė, kad ir jis kažką girdėjo^Aar 
jautė. Persigandęs Ulrichas at
sikėlė, pagriebė abiem rankom 
savo kėdę už kojos ir užsimo-

nesi- 
šioje

švarenbachą tik ąpie 
vakaro. Namas buvo 

Jaunasis užsikūrė ugnį, 
užvalgė ir, nieko ne-

Beveik visi žmonės su baime 
žiuri į senatvę. Jauni nenori 
pasenti, seni bijosi nesveikatos 
ir susilpnėjimo. Draugams ir 
giminėms senatvė rupi, nes 
jiems priseina prižiūrėti arba 
užlaikyti senus ,ir nepaisant 
kaip malonu jiems yra juos pri
žiūrėti, patys seni žmonės labai 
apsunkina jų gyvenimą. Ka
dangi senatvė visus užintere- 
suoja, gal ne pro šalį bus trupu
tį senatvės hygieną aprašyti.

Yra labai sunku 
kas tai yra senatvė.

Kaikurie žmonės 
metų jau seni, kiti
metų protiškai ir fiziškai veik
lus. Tokiu budu negalime sa
kyti, kad žmogus sulaukęs pas
kirtą skaitlių meią yra senas. 
Yra sakinys, kad “moteris tiek 
senumo, kiek atrodo, vyras, 
kiek jaučia”. Bet gydytojų pa
reiškimas, kad vyro senumas 
priguli nuo jo kraujagislių, ar 
tik pebus geriausias senatvės 
paaiškinimas. Tas reiškia, kad 
žmogaus amžius priguli nuo jo 
arterijų sistemos stovio.

Daugelis žmonių tiki, kad su
laukę kaikuriuos metus jau da-l 
siekė paskutinį gyvenimo pusla
pį. Tiki, kad sveikata — protas 
ir kūnas — natauraliai pradės 
silpnėti. Koks klaidingas imsi-Į 
statymas! Senatvė turi būti 
gana linksma fiziologiška per
maina. Turi būti linksmybės ir 
pasigerėjimo laikas.

Senyn einant reikia pasirink
ti lengvesnius darbus, 
kius darbus, kurie 
vartojimą netik fizinių, kiek 
protinių pajėgų.

Skaitymas gerų laikraščių ir 
gerų knygų daug gero atneš ii 
neleis perdaug susirūpinti viso
kiais mažmožiais. Senas žmo
gus visuomet baisiai susiriipina. 
Jaunesni turi tą žinoti ir visuo
met stengties juos palinksmin
ti. Senesnius visuomet reikia 
pakviesti prisidėti prie jaunes-1 
nių pasilinksminimų. Klaidin-I 
ga ir net baisu tikėti, kad jeigu j 
žmogus 
nėra.

Radio 
sakyto 
tiems, kurie gerai negirdi ir ku
rių akys susilpnėjusios.

šuomet giminės ' ar draugai 
visai apleidžia senius, tas gali 
juos vesti prie neišgydomų ner
viškų ligų. Daugelis senų žmo
nių labai mėgsta simpatiją ir 
ypatingą prižiūrėjimą, bet to
kius nereikia lepinti. Jeigu ser
ga — reikalauja priežiūros, bet 
ne lepinimo.

Visi, ne tik seni, bet ir jauni, 
turi suprasti kokią svarbią ro
lę žmogaus gyvenime lošia poil
sis, kuomet žmogus pavargęs. 
Jeigu į laiką žmogus pailsės, tas 
prašalins daugelį ligų.

Ypatinga atyda turi būti kreip
ta į senių drabužius, valgį ir 
miklinimą. Kuomet žmogus su
laukia 40 metų, jo kūno šiluiąą 
sumažėja ir miklinimas labai 
reikalingas aprūpinti trukumą. 
Garsus Anglijos gydytojas, ku
ris neseniai dasiekė 95 metų, 
pataria kasdieninį pavaikščioji
mą ant lauko, nepaisant oro. 
Jis sako pavojinga vaikščioti 
tiek, kacl žmogus pavargsta, tad 
kiekvienas tolumą pats turi nu
spręsti. Jei visi s.enieji ir nega
li sekti jo patarimą, vertėtų pa
vaikščioti nors gražiame ore.

Reikia vengti greitų tempera
tūros permainų, nes senio krau
jo cirkuliacija nėra stipri. Dra
bužiai turi būti šilti, bet ne per 
sunkus, šaltame ore namai tu
ri būti tinkamo šiltumo. Senio 
kfaritri nereikia tiek kuro kiek 
reikalauja jauno. ’ Jeigu žmo
gus sulauks 50 taėtų vis val$o 
slinkius pusryčius ir pietus, josi 
sutrumpina savo gyvenimą. Bu-Į 
tinai reikalinga permainyti vai- Į 
gį ir pripratimus. Juos reikia! 

iŠ šitos"pritaikinti. Galima tankiau val-l 
gyti, bet vis mažiaus. Valgį

bet to- 
rei kalaus

pirmi- 
Piata- 
Čekos 
nese-

sensta jau jam vietos

tuščias, 
truputį 
manydamas užmigo.

Dabar jis miegojo gana ilgai 
tokiu sunkiu miegu, jog nė ka- 
nuolių šūviai nebotų jo priža
dinę. Bet staiga kažkoks bal
sas , tariantis “Ulrichai”, su
skambėjo jo ausyse. Šaltas pra
kaitas apipylė jo kūną. O gal 
tik susapnavo? Neužilgo jis vėl.

Pasak minėtojo koresponden
to, šiandie tėra palikę prie val
stybės vairo tid du asmens iš 
tų, kuriuos Leninas prieš savo 
mirtį buvo paskyręs veęti sovie
tų reikalus, — Stalinas ir Bu- 
charinas.

Gruzinas Stalinas yra žiaurus 
ir fanatiškas žmogus . Jisai šio
je valandoje - kontroliuoja val
džią, dėl to, kad jo rankose yra 
bolševikų partijos mašina: ji
sai yra generalis partijos sekre
torius. Bucharinas gi užsiima 
“leninizmo” teorijų .aiškinimu. 
Jį visi pripažįsta menku žmo- 

Į guČiu.
Don Levine mano, kad kovoje 

'tarpe Stalino ir Zinovjevo frak
cijų, pirmasis gali būt nugalė
tas. Tuomet valdžia vėl patek
tų į kraštutinių “revoliucionie
rių” rankas. Bet tokiai valdžiai 
priešintųsi ūkininkai.

Savo laiku, kai Don Levine 
buvo Rusijoje, tai jo korespon
dencijos piešdavo bolševikišką 
tvarką labai palankioje šviesoje.. 
Bet dabar jisai rašo ve ką:

“Kova tarpe Stalino ir Zi
novjevo grupių pareina pir
miausia nuo ekonominio kri
zio, kuris jau treji metai, 
kaip vargina Rusiją. Valsty
bė, kontroliuodama pamati
nes pramones, nesugebėjo ga
minti pigias prekes, kurių rei
kalauja žmonės.

“Milžiniška biurokratija, 
kyšių Staibiai Ir balsus darbo 
neprodttktiągumas, kiąta dik- 

.3 tatijfra, sloįįfhtatiį; kįėkyieįą 
nepnklau^btaą jufflįjitao J įtai
kią, atvarė bolševikų valdo
mą sovietų Rusiją

z skersgatvį.“
O kas Rusiją išgelbės 

padėties — nežinia.

taipgi suteikia neišpa- 
džiaugsmo, ypatingai

šituose sniego tyrlau- 
vienas du tūkstančiu 
aukščiau žemės, kUr 
žmones, vienas šaltose

i aklą

lose.
Nuo šio laiko nustojo jis val

gęs, pasitenkindamas vien al
koholio gėrimu. Ištisas dienas 
jis gulėdavo, kaip negyvas. 
Kiekvieną kartą kaip tik jc 
galvoje atsirasdavo mintis apie 
Gaspardą Harį, jis eidavo prie 
savo spintos ir tol gerdavo, kol 
vėl negyvas krisdavo žemėn. Ir 
taip jis pasilikdavo lig išsipa^ 
giriosiant. Betėves tik jis su
skubdavo išsipagirioti, ir tas 
pats nepakenčiamas balsas, ta
riantis “Ulrichai”, perskrosda
vo orą ir paliesdavo jo ausis. 
Tada jis šokdavo nuo žemės, 
tiesdamas rankas, kad nepultų 
ir šaukdamas Šamą pagalbon. 
Šis, rodos, taip pat netekęs pro
to, kaip ir jo šeimininkas, šok
davo prie durų, draskydamas 
jas savo ilgais nagais ir danti
mis. Tuo tarpu jo šeimininkas 
vėl eidavo prie spintos, vėl ger
davo degtinę tol, kol parkris- 
davo žemėn, kol jo mintys nu
rimdavo, kol išnykdavo baimė. 
Po trijų savaičių jis pabaigė 
degtinę? Tas gėrimas tik laiki
nai numalšindavo jam baimę, 
kuri nustojus gerti tapo dar 
didesnė, negalima visiškai nu
raminti. Tiek laiko gerus, jo 
nervai susilpnėjo, o baimė pa
siekė aukščiausią savo laipsnį. 
Jis vaikščiojo dabar taip, kaip 
gyvulys po tvartą, kartais pri
dėdamas ausį prie durų, 
išgirstų, 
džia, o

spinią ir žmogų, kurio 
dengė pečius, barzda 
per krutinę, o dvi žė-

kad 
ar kas nors nesibel- 
kartais daužydamas 

kumščia j sieną. Pagaliau, nu
galėtas nuovargio, jis užmigo. 
Bet staiga tas pats nepakenčia
mas balsas jį vėl pažadino.

Vieną naktį, išgirdęs šauks
mą, jis priėjo prie durų ir ati
darė jas, kad pamatytų Tt nu
vytų tą, kas jį šaukia. Jo vei
dą palietė šalto oro vilnys, o 
šiurpas perėjo per visus kau
lus. Nieko nelaukdamas, jis 
trenkė duris ir kuo greičiausiai 
užrakino, nepastebėjęs, kad Ša
mas išbėgo lauk. Drebėdamas 
nuo šalčio jis įdėjo į ugnį mal
kų ir atsisėdo atkaltoje. Stai
ga jisai išgirdo, kad kažkas 
drasko duris ir tarsi verkia. 
Persigandęs pašoko nuo suolo 
ir sušuko: “Atsitrauk!” Grau
dus ir duslus balsas atsiliepė jo 
šauksmai). 

■■■ A Z

Dabar tai jau tikrai iškraus
tė baimė ir likučius jo proto. 
Dar keletą kartų jis pakarto
jo, garsiai “atsitrauk”, vis dai
rydamasis, be nėras* kuriame 
nors kampe vietą pasislėpti. 
Nelaimingasis šuo tarsi verk
damas vaikščiojo apie viešbu
čio sienas kartais draskydamas 
jas savo aštriais nagais, tllri- 
chas priėjo prię savo spintos, 
pilnos indų ir maisto, atkelda
mas ją viršžmogiška jėga, pri
nešė prie durų, kad jas užtū
rėtų. Paskui rinkdamas viso
kius daiktus: kėdes, čiužinius, 
matracus, Uždangstė langus 
taip, lyg rodos, butų ruošęsisI

Jei tiofi išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Nauja Mariu Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTEKN DEPTm 

1739 So. Halsted SU Chieago, III.
Užsakiniams.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaip būti gražiomis be 
įvairių tepalų

V- OulbraaMa Trada Mark

GULBRANSEN 
REGISTERING 

PIANAS
artis-Yra pripažintas visų 

tų muzikos už geriausj pia
ną pasaulyje. Tai yra nau
jos rųšies ištobulintas Gro
jikais Pianas.
Patirkite didžiausį smagu
mą išr-muzikos — smagumą 
iš dainavimo sykiu su MU
ZIKA, KURIĄ JUS PATYS 
GRAJINATE.
Gulbransen padarė tai gali
mu — nors Jus nesuprastu- 
mėt muzikos nė vienos no
tos.
Gulbransen groja iš rolių. 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti grojimą. Jus gali
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.
Jus galite padaryti akcentą 
ant meliodijos arba sulaiky
ti muziką iki šnabždėjimo, 
ar- leisti malonų, aiškų bail-

Kiekviena moteris, — sako 
Dr. Bundesen, sveikatos komi- 
sionierius — nori gražiai atro
dyti; nori turėti blizgančias 
akutes, skaisčius veidelius. Tuo 
tikslu moterys perka įvairius 
tepalus, dažus. O tuo tarpu 
gamta yra geriausias grąžinto
jas. Reikia naudotis saulės 
spinduliais, maudynėmis, gerti 
daug pieno, prie kiekvienos pro
gos būti tyrame ore. Jei mote
ris naudosis! tais dalykais, ji 
taps jaunesnė, gražesne. Jai ne-j 
bus reikalo tepalais ir milteliais 
savo veidų gražinti.

Butlegeriai pradeda 
kankinti savo 

priešus
šioj vietoj jau buvo pranešta, 

kad Palos Park šulinyj buvo 
rastas nužudyto žmogaus lavo
nas. Dabar patirta, jog nužu- 
dytasai yra Anthony Cuiringio- 
ne, geriau Ciceroj žinomas kai
po “Tommy” Ross Al Capone 
(paskilbusio butlegerio) šoferis.

Nužudytojo kūno egzaminaci- 
ja parodė, jog Ross buvo žiau
riai kankinamas. Policija spėja, 
kad žudeikos jį kankino per ke
letą dienų, norėdami išgauti ži-

yiAūJiERū^ .cmc&io, m
Šuo sukandžiojo 

tris vaikus
Mary

W, 18 
metų,

šuo labai sukandžiojo 
Nezgoda, 8 metų, 1748 
st.,; Jennie Cesielski, 11 
1753 W. 17 st., ir Walter Bar-
tez, 11 metų, 1755 W. 17 st. 
Steve Kraipa puolė vaikus gel
bėti, bet šuo ir jam įkando. 
Pribuvo policija ir “areštavo” 
šunį. •

Šuo priklauso Pavvlik’ui, 1749 
W. 17 st. '

Reikalauja $25,000 iš 
Broadview policijos 

viršininko

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

y
Šovė j nužudytojo kon- 

traktoriaus namus

[Pacific and Atlantic Photo}

Meksikos arcivyskupas Nora 
dėl Rio, kuris įsakė kunigams 

nebelaikyti daugiau pamaldų
bažnyčiose ir neduoti pa rap i jo
nams religinio patarnavimo, jei 
Meksikos valdžia nepaliaus vy
kinti kdnstitucijos punktų, at
skiriantį bažnyčių nuo valstybės 
ir neleidžiantį bažnyčiai užsiim
ti politika.

Pagavo New Yorko but- 
legerių degtinę prohibi- 

cijos agentai
Prohibicijos agentai, kap. R. 

Mirrick vadovaujami, konfis
kavo prie Taylor ir Clark gatvių 
krovinį degtinės, kuri esanti iš 
New Yorko atgabenta. Girdi, 
Chicagoj esanti geresnė rinka, 
tad ir New Yorko butlegeriai 
pradėjo į čia gabenti savo “što- 
fų”.

Morris Markovvitz, nužudyto
jo kon traktoriaus namuose 
(4152 Berkeley avė.), susirinko 
būrys žmonių. Tai buvo lyg ir 
savo rųšies pagrabas. Staiga 
prie namų pasigįrdo suvis. Kon- 
traktoriaus sūnus — Meyer ir 
Louis — spėja, kad tuo duoda
ma jiems suprasti, idant jie 
neitų tėvo pėdomis, nes ir juos 
toks pat likimas laukia.

Policija vis dar tebeieško Roy 
Tagney, kuris yra įtariamas 
Markovvitz’o nužudymu.

KALTINAMAS DAVIMU SA
VO VAIKUI MALTO 

STIKLO

Garvežys sužeidė 
' šešis žmones

Joe Iluszar, buvusia Broad- 
view policijos Viršininkas, ne 
juokais į bėdų pakliuvo. Prieš 
jį jau tapo užvesta kelios kri- 
minalės bylos už konspiracijų 
ir piešimus. Gi 
Buchan, 705 
avė., užvedė ir 
kalaudamas iš
000. Buchan sako, jog jis be 
jokios priežasties buvęs areš
tuotas ir įkalintas. Be to, 
lluszar jį ir sumušęs.

lluszar, kaip žinia, pasižymė
jo kaipo “spced trapper’is”.

dabar Wallace 
S. Sacramento 

civilę bylų, rei- 
Huszar’o $25,-

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshul 1 BĮ v d.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS .

JET jT AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

ar leisti malonų, hiskiį oai- riių apie Al Capone veikimu. 

są. Ir tai atlikti lengva ir Kuomet Hoss išsilaikęs neišduo-jpl * 
aišku.
Žodžiu, Jus galite daryti ir nudaigoję, 
viską, ką galėtumėt daryti, _________
jeigu Jus grotumėt su ran

gomis. Tas tiesa vien tik Plėšikai laimėjo $12,200. 
apie Gulbransen Pianą. Vie-| ---------- |
nintėlis Pianas tokios rųšies| 'Du jauni banditai įsigavo į*

Bicketto namus, 1217 Ridge 
'avė., ir uždarę į kambariukų 
įtris tarnaites, atėmė iš p-ios 
jBickett $12,200 vertės daiktų 
— pinigais, auksiniais daiktais 
ir deimantais. Paties Bicketto 
plėšikai nelietė, kadangi 

'sergantis gulėjo lovoje.

P-ia Straus, 208 E. Superior 
st., apkaltino savo vyrų, kad 
pastarasis buk davęs dviejų 
metų dukteriai malto stiklo. Ji 
taipgi sako, kad vyras kėsinę
sis ja nužudyti.

Daktarai nesuranda įrodymų, 
kilti kūdikiui Fmtij buvę duoda
ma malto stiklo, bet jie mano, 
kad mergaitė sunkiai serganti, 
nuo sumušimo arba užnuodiji- 
nio.

ONA KAZAKEVIČIENĖ 
Po tėvais \Lukšaitė, i

Persiskyrė su "šiuo pasauliu 
Sekmadieny], Rugpiučio 8 die
ną, 5:00 valandą ryte, 1926 m., 
sulaukusi 46 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdyboj, Šiaulių 
apskričio, Žagarės mieste, pa
likdamas didęliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukterį Ameliją, 
seserį Heleną Lukšienę ir gimi
nes. Rygoj 2 brolius Antaną ir 
Jiilius, Esthonijoj brolį Pran
cišką. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6947 So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny i, Rugpiučio 11 dieną, 1:30 
valandą po pietų iš namų j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Kazakevičie
nės gimines, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Vyras, Duktė, Sesuo ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė. -
Chicago, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. *

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

— " 11 .... ........... ........
Phone Boulevard 5208 

Privatiniai Ambulansa!

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

1646 W. 46th Chieago
Dr, P. P, SIMAITIS

pasaulyje.

JOS. F. BUDRIU
Piano Krautuve

3313 So. Halsted St. jis

iiiiiiiiimraiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB Cicerietis prigėrė Mi- 
chigan valstijoj

Edvvard Keities, 1634 So. 57 
avė., prigėrė netoli Benton Har- 
bor, Mich., kur jis buvo išvažia
vęs atostogoms praleisti. Jo la
vonas tapę ištrauktas ir pasiųs
tas į Cicero.

Chicagos plėšikai api
plėšė Joliet moterį

sužeistųjų yra trys vyrai ir 
trys moterys. Automobilių val
dė Thomas Aleccin (4235 Sac
ramento avė.), kuris lengviau- 

!sia tapo sužeistas.

GOODRICH LINIJOS 70 ME
TU SUKAKTUVĖS

au- 
unkiai sužeisti 
kai j jų tiuto-

šeši žmonės, važiavusieji 
tomobiliu, tapo 

ie 111 gatves

damas paslapčių, tai Žudeikos ^UVeŽys. Tarpe

BudweiserONA ŠEDVILAITĖ

Paminėjimas Metinių
Mirties Sukaktuvių

Pirkite nuo savo 
groserninko ar 
kaimyno pirklio 
Pilną 3 svarų 
keną.

■JVakar Chicagos Goodrich lai
vų linija apvaikščiojo savo 70 
metų sukaktiives. Prieš 70 metų 
tų dienų iš Chicagos išplaukė 
į Milsvaukee pirmas tos linijos 
laivas.

( r-tJop FLAVORED 

k, $udwcM 
<ey Malt Šri#

Akli. A<. riHH t’ ’IV .

- Busch.|H
—JlLI-ouis.mo .l ■L'

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

Jolieto policijos viršininkas 
kreipėsi į Chicagos policijų, kad 
pagelbėtų suimti plėšikus, kurie 
iš p-ios Rodley, žymios Jolieto 
moters, atėmė $2,500 vertės 
deimantų.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

nejęu kiti, to- ą dėl, kad priklausau 
v f Prfc gl’aby ifidirby-

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
IT Specialistas — Mais- 
tinęs Valgių Chemijos

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, UI.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 
ir 2199

1271

mano 
užga_

Pagydo PENE- 
SAIDES, • “Gall- 
Stones” akme
ns tulžyje).
t)-Be operacijos, 

lyginai be pa- 
vojaus ligonio 
gyvybei.

2) -Be užmarini- 
mo-migdymo.

3) -Be išgąščio ir 
be skausmo.

1)-Bo jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

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

Penkių metų mano prahrtškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
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 atidarytus kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare 

Tel. Boulevard 8763
> ... i ■ J

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Jokių priemaišų, šiukšlių, ar priedų nėra var
tojama dėl Budweiser Tikrų Apynių Salyklos 
Syrupo. Tai kitus viršijantis ant kurio gali 
atsidėti 1007c . Jis gali kainuoti jums keli cen
tai brangiau — bet kas nemokėtų tų kelių 
ekstra centų už salyklą, kuri tiek gryna ir svei
ka, kad gali ją valgyti tiesiai iš blėšinės?

Klausyk ir Temyk j 
0 Polam X"CllniatismPamaldos atsibus rug- a 

pjučio 13, penktadieny, Vi
sų šventų parapijos baž
nyčioj, Roselande. Gedu
lingos mišios prasidės 8-itų 
vai. ryto. Nuoširdžiai už
prašome gimines, pažįsta
mus ir draugus dalyvauti 
pamaldose.

PRING-'OT
Mew SMoscri^ei*

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios , pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuziiškas

BAUME BENGUE 
(ANALOtsiuva >

341 E. Kensington Avė.
Garsinkite Naujienose

BILLY’S VNCLE

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

Tėvai Pranas ir Ona 
šedvilai ir broliai 
Pranas ir Kazimieras

parko 
George 

Iš rasto 
kad Meenge 

Jis

EPSOM
TABLETS

A t yo«r dniĮut, 26c

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dovana-

Lincoln parko prūde nu
siskandino vyras 

< -
Užvakar iš Lincoln 

prūdo tapo ištrauktas 
J. Meenge’o lavonas, 
raščiuko patirta,
paėjo iš Muskegan, Mich. 
buvo apie 45 metų amžiaus.

t’

ST. LOUIS 
f^WWestern Sales Corporation 
^Distributors jjįįp Chicago, III, j

TEV-V VOO TO 
OUST TU\S 

ROG?

No! -YOU
TH\%CJUT 

OU THE UUE 
AJJ' THKN 
BE AT W

Šis musų prietelis dirba ii 
Širdies ir neša naujus skaityto* 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus /*
Štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną* atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją;
Už metus ___  150 kuponą
Už pusę metų ..... _ 75 kuponus
Už tris menesius.... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Libiuviu RRiKiiuose.
SLA. 6-to Apskričio 

Išvažiavimas
nedėlioję, rugpiučio 15

Beverly Mills

Istorija. — Nepakenčiamas 
SLA 2-am apskrity šeimininka
vimai" per paskutinius keletą 
metų taip įkyrėjo rimtiems na
riams, kad galų gale pradėjo 
kuopų delegatai nebedalyvautu 
jų suvažiavimuose. Bet tas ne- 
nubaidė energingus veikėjus. 
Antpenč, jie nuolatos sekė ir 
saugojo SI.A organizaciją.

tarimas pasirodė labai geras, ir karčių. Turi muziką ir ge- 
Dalyvavo šios . kuopos: 226-ta, rą vakarienę, šoka, dainuoja ir 
134-ta, 185-ta' ir 289-ta, viso butelį suka. Be to dar, lošia p< 
posėdy buvo 20 atstovų. Prie kerį. Po pusiąunakčio ėina ilsė
to l.avo "apie desėtkas kuopų tisFarmeris, žinoma, neturi tiek 
darbuotojų. Reikia čia priminti, kambarių, kad galėtų visus su- 
jog visų delegatų ūpas buvo pui- guldyti. Tad visi eina ant šieno 
kus, iš jų veidų ir kalbų reiš- gulti. Vaikinai, suprantama, ne
kęsi pasiryžimas veikti. Visi sa- gali ramiai gulėti, kai merginos 
vo kalbose reiškė pasmerkimą randasi prie šono. Todėl beklyk- 
bolševikiškam gaivalui už to- darni ir bezurzdami praleidžia 
kius skandalus, o teikė pudrą- visą naktį. Atsikėlę vėl pradeda 
siuimą naujam apskričiui ir jo gerti ir dainuoti. Vakare arba 
įkūrėjams. / |ant rytojaus

šis lai pirmas naujo apskri- miestą.

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

tai
pa
de-

pirma revoliucionierė, kuri 
darė šiuos du įnešimus i>or 
ligotus į 2-ra apskritį: 1) * 
į). Bacevičius, nebūdamas kuo
pos išrinktu delegatu, pasi
trauktų iš apskr. valdybos; 2) • 
kad butų atšauktas tarimas, ku
riuo remiama vaikų komunisti
nės draugijėlės ir naudojama 
kuopų iždai.“ Kadangi šie įne
šimai buvo kuopos raštiški ir 
priduoti suvažiavimo prezidiu
mui gegužės 24 d. 1925 m., tai j 
tos kuopos delegatams nedavėi 
kalbėli, nežiūrint to

i traukia atgal 'į 
Visų kojos pinasi, a- 

čio kuopų suvažiavimas padėjo'|<ys merkiasi, baisu j juos net 
pamatų ir užgyrė, 
reikalinga 
apskritis šioj kolonijoj, šis pii 
mas važiavimas i 
stovią valdybų: poni K. Katki 
vičienė, pirm., St'BRiška, sek r 
poni K. P. Baleckienė, kasiu 
St. Bartkus, maršalka, 
Montvidas, org. Be mažų per-Į 
mainų, beveik visi ir šiais me
tais tie patys valdyboje yra, tik V 
vietoje Katkevičienės yra

jog būtinai žiūrėti. Rodos, ot tuoj grius ant 
rimtas ir teisingas žemės iš nuovargio.

Grįžę miestan, tos merginos 
išrinko pa- iabai šventomis atrodo: priklau- 

I*F B< f L * • 1 V Y* * • w V •so prie bažnyčios, eina išpažin
ties, žodžiu, labai dievobai
mingos katalikės. Geri paukš- 

A« tukai. nieko sau.
Į Tos rųšies merginų daugiau- 
įsia yra Bridgeporte. Netrūksta 
• jų, žinoma,/ir kitur. Negražu 
jaunimui taip laikas leisti.

—Ten buvęs.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviŠelpys 
draugija C.hlcagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos:* $(», $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykj įstojęs į šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalj Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai Šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymų 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažjstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės j Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienai, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją Įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 
draugijų tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Portat veria Chicagos 
lietuvihms pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

IVAC.US SLLBIMAI
HTOi DENGYSTft

Jūsų stogų prskiui irias užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausiu ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Hoofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0114.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

Hpecialurnas Geras patar
navimas. lemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

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

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restaurantas, ge 

riausioj vietoj So. Chicagoj, įplauki 
$900 į savaitę, gerus lysas, puik 
proga, kaina $8,000, išmokėjimais.

MERCHANTS SALES CO.
64 W. Randolph St. 

Tel. Central 1127

PBIVEBSTAS parduoti savo gro 
jiklį pianą su geru rinkiniu rolių 
apie 70, su benčiumi ir kabinot 
Vėliausio išmarginimo keisni. Vis 
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
nė darantį gerą biznį. Lietuvių ii 
kitų tautų apgyventoj apielinkėj, ar 
ti Chicagos.

1739 So. Halsted St.
Box 835

RĘSTA U RANTĄ turiu par< 
tuojau. 2507 So. Halsted St.

suva-
20 d.

kuopos — 208-ta ir 
289 kuopos delegatai 
šis suvažiavimas tuo 
kad jis priėmė la-

kad dau-į 
Pirm, kil

iuliu -lik daužė stalų ir viskas.[’ 
t uomet Dr. Montvidas, pasita
ręs su kitais, pareiškė, jog to
linus nebegalima toleruoti to
kius pirmininko patvarkymus. 
Reiškia kuopa padare Įnešimų, 
o delegatai neturi teisės dėl sa
vo Įnešimo kalbėti. Oh, pakilo' . 
vilkų koncertas, kaukimas, uzi- 
mas ir kojom daužymas — tai j 
buvo keista žiūrėti į tuos žino-’ 
nelius.

Tiijų kuopų delegatai išėjoj 
h sudarė laikiną komisiją iš 
Dr. Montvido, pirm., A. Skir-1 
monto, vice-pirm., K. Semaškos,' 
sekr. Taigi delegatai pasitrau
kė iš 2-ro apskričio, apsvarstė 
tolimesnį veikimą ir pilnai įga
liojo minėtą valdybą veikti.' 
Nuo šio skilimo, kuopa po kuo-; 
pai vis apleisdavo) apskritį.

Pasekmės. — Rimtųjų de!e-[ 
gatų akciją kuopos užgyrė 
kai jie pranešė apie esančių! 
tvarka, Dr. Montvidas- ir k. J.'

Antras 6-to apskričio 
žiavimas Įvyko rugsėjo 
1925 m.. North Sidėj. čia pri
sidėjo dvi 
74-ta, bet 
neatvyko, 
pagarsėjo,
bai rimtus, komisijos pagamin
tus, apskričio įstatus. O bolše- 

1 vikams tie įstatai sukėlė nema- 
i žai rūpesčio, nes rimti delega

tai sakė, jog SLA visai organi
zacijai reikėtų kai kūrins sky
rius įdėti j jos konstituciją. Su 
laiku gal SLA seimas turės pa
siskolinti musų skyrius.

Taip tai išaugo ir išsiplėto- 
i apskritis visai per 

' trumpą laiką. Plačioji visuome- 
I nė, kuriai apeina šventi demo- 
j kratijos principai, jam visur ir 
visuomet atjaučia.

Dabar turėsiYne patogią pro
gą susipažinti šiame suvažiavi
me su rimtais darbuotojais, o 
prie to čia bus gražus progra
mas-, kalbos, 
užkandžiai. Taip sako šio ap
skričio pramogų komisija,

Senas Narys.

ANTRA SĖKMINGA EKS
KURSIJA, SURUOŠTA 

BALTIC AMERICAN LIv 
NIJOS, LAIMINGAI PA

SIEKĖ KLAIPĖDĄ

Liepos 29 dieną, populiarus
S. I.ituania, priklausąs

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PRAŠAU atsiliepti Petrui ir Ka

ziui Tumėnams arba Tumėnams, 
1914 metais dar gyveno Bostone, pa
eina iš Ginaičių sodžiauk, Pandėlio 
parapijos, Naujoalexandrovo, o dabar 
Ežerėnų apskričio.

Paieško JONAS STOKAS, prieš 
pasaulinį karą gyvenau Chicagoje, o 
dabar gyvenu Lietuvoje, Klaipėda, 
Bomelsw”itte 108 No.

BUDAVOJU namus ir gara
žus, taipgi atlieku visokius kar- 
penterystės darbus- Chicagoj ir 
apielinkėj. S. A. Zolp, 927 W. 
B4th PI
Boulevard 0527<

PARSIDUODA ševerykų taisyrr 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 17' 
So. Halsted St., Box 834.

NAMAI-ŽEME
Pardavimas Prasidės 

sekamą nedėldienį 
Liepos 18, 9 va), ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavlrtiui gatavi gyvenimui
Atailankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash. $50 i mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskį įmokė jinlo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo žeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, Tumas 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.

Chicago, III. Phone

PARDAVIMU] buČernė ir groser 
ne, gyvenimui 5 ruimai, Storas si 
garadžiu. Renda $50 j mėnesį. Ly 
sas 5 metams. Nupirksit pigiai, rei 
kia tik pusę įmokėti, likusius išmo 
kėjimais.

5130 So. Kostner St.
Pusė bloko nuo Archer Av. j Šautus

2 FlxATŲ mūrinis namas, $11,000, 
5 ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, netoli Garfield bulvaro, 
$4,500 cash reikia. Jos. J. Sandner, 
Boulevard 1392. »

2 AUGŠTŲ medinis namas, 4 ir 5 
kambarių, taipgi vilkai, naujai de
koruotas, naujas 2 karų garažas, 
greitam pirkėjui už *0800. Savi
ninkas Bclmont 6473.REIKIA DARBININKy- - ---------

VYRŲ ir MOTERŲ
BERNIUKŲ ir mergaičių rei

kia dėl sudėstymo cibulių ant 
farmų, darbas nuo štokų. Imkit 
63 St. karų, pažymėtų 63-Aus- 
tin einantį Į vakarus iki Cen
tral Avė, iki užsisuka.

PARSIDUODA mažas štorelis vi 
šokių daiktų ir visai pigiai parduo
siu. Esu priverstas parduoti, apleid
žiu miestą, tai parduosiu taip kaip 
už dyką. Tai prašom nepraleisti pro
gos. Šita apielinkė tai apgyventa lie
tuvių ir kitokių tautų, tai gali gy
venti, renda nebrangi. Ruimai pagy
venimui tinkami ir sykiu garadžiu* 
vienam karui, tai kas pirmas ateit 
tai gaus bargeną. Tai kaip už dyką

Atsišaukite:
3518 $o. Wallace St.

PARSIDUODA. — Pastatysiu 5 
kambarių namą ant vieno akro že
mės arti Dovvners Grove b*, parduo
du už $2,100.00, $350.00 cash. liku
si ant lengvų išmokėjimų.

FRANK YAHELKA 
1157 West 18th Street

PARDUODU 25 kary garad- 
žių sunarnu 2 flatų arba mai
nysiu į biznj arba namą.

Kreipkitės :
2857 Sp. Francisco Avė.

laivas 
Buitie

■ American Linijai, kurs liepos 17 die
ną išplaukė tiesiog Klaipėdon per 12 

Idienų atlikęs gražią kelionę, pasiekė 
Klaipėdos uostų. Tat antrų kartą 
Lietuvos gyventojai turėjo progos 
pamatyt jų numylėtos Respublikos 
vėliavą plevėsuojančią Trans-Atlanti-' 
nio laivo stiebe.

Tarpe 151) lietuvių ekskursininkų 
buvo ir ponai Martynas Jankus ir 
dailininkas Brakas, kuriuodu vizitavo 
brolius amerikiečius.

Trans-Atlantiko tarnyba įsteigta 
Baltic Amerikos Linijos tarp New 
Yorko ir Klaipėdos, sukėlė didelio 
susidomėjimo lietuvių tarpe Lietu
voje ir Am. Jungtinėse Valstybėse, 
’l'as faktas judina patriotų kraują, 
kad tokiu trumpu laiku išsipildė gi
liausios ir brangiausios jų svajonės 
turėt Nepriklausomą Lietuva ir tie
sioginį susisiekimą su Amerika.

. . x • i • • I Baltic American Linija, padrąsin-
įvairus žaislai irtta tokiu nuoširdžiu ir entuziastiškų 

priėmimu pirmųjų ekskursijų, ruošia 
ir trečią milžinišką ekskutsiią. Ji 
įvyks š. m. rugsėjo 21 dieną iš New 
Yorko populiariu S. S. Estonia laivu 
(Baltic Am. Line) ir vyks tiesiog 
Klaipėdon.

Yra vilties, kad amerikiečiai lietu
viai pilnai įvertins Linijos pastan
gas padaryt šią ekskursiją kuo sma
giausia ir sutiks ją tokiu pat entu
ziazmu, kaip ir dvi pirmąsias.

Be abejonės, skaitytojai įdomau
jąs antrosios ekskursijos, liepos 21) 
d., sutikimu Klaipėdoje. Smulkmenos 
bus pranešta neužilgo.

J IEŠKĄ U Vinco Miliausko, paeina 
iš Juodeliškių kaimo, Seinų valsčiaus, 
apie 22 metai atgal gyveno Wilmcr- 
ding, Pa. Dabar gyvena Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Jei kas žinote 
meldžiu pranešti, atlyginsiu už visą 
klapatą arba pats atsišaukit.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

ROŽĖ SKR1PKAUSKIUTĖ

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RASTA-PAMESTA
REIKIA moterų dirbti malonų dar

bą namuose. lengva išmokti, gera 
mokestis. 8 E. Randolph St., Room 
1632.

PARSIDUODA Meat Market 
šalę, A. P. Biznis daroma cash. 
Įplaukų į dieną $90—$100. Par
davimo priežastis patirsit ant 
vietos.

7307 So. Racine Avė. •

PARDAVIMUI medinis namas 5 
šeimynų, moderniškas, pigiai. Savi- 
linkas: 725 W. 17th St.

Jaunoji Birutė
Nedalioj, rugpiučio 15 d., Be- 

Semaška leidosi Į plačią ir sun- verly miškuose įvyksta metinis 
kia darbuotę. Reikia čia ir ten išvažiavimas. Tenai suvažiuos 
nelik laiškais dalykus aiškinti,;“Jaunosios Birutės” draugai, 
bet ir nuvykti, matyti' ypatiš- rėmėjai,, globėjai, prieteliai, pa, 
kai musų darbuotojus. Mat, ko- ir visi tie, kuriems rupi ateitis 
misarai tuoj suprato, jog su- musų priaugančio jaunimo. Or- 
smukimas jiems artinasi, tai ganizatorius Uktveris ketina at- 
pirmas jų šmeižtų kibiras bu- sivežti pilną “maišą fonių”, 
vo užpiltas ant l)r. Montvido taip, kad juokams ir galo nebus, 
ir K. .1. Semaškos. > I Tas žmogus visados pilnas

Nežiūrint to viso, laikinoji “fonių”, bet šį kartą bus kas tai 
komisija paskelbė sekamų su- ir nauja.
važiavimą liepos 26 d., 1925 m.J Taigi kas norite laiką smagiai 
Raymond Chapel’y. Kuopų pri- praleisti, atvažiuokite pas jau- 

’nuosus birutiečius. Priegtam 
'dar bus serijų išlaimėjimas, 
j kurias dabar jaunieji birutie- 
čiai platina. Išlaimėjimui yra 

[smuikas, elektrikinis prosas, 
Raportas gautas Rodeo ofise, Chi- kuriuos padovanojo mokytojas 

rago Association of Commerce, nuo' 
Tex Austin, praneša, kad merginos, 
kurios dalyvaus Rodeo, < 
nekalba apie savo | 
arba dresių srumpumą arba ilgumą

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK

RODEO CHARLESTON

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00 r

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likus} gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
i a m tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo cbntus 
dirbti dėl kitų. »

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigui uždirbtų jurn> jei padė- 
tumėt juos j banką ar sptilką?

Naujienų. Spulka. uždirba /po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pumislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

[P. Sarpalius, ir daug kitų dai- i ’ • • • • •
dabar visai ktų, kurie čia suminėti užimtų 

plaukų kirpimą, (Įaug- vietos. Ateinantį ketvir- 
UB a/M HIV.-UU HlUJIlUUIIld Ck I VJCk AAKUIIld . «. • • . . . *919

arba charleAtoną. dabar jų visos kai-padieni pyksta tėvų SUSinnkl- 
bos yra nukreiptos: kaip laimelei vi- mas.. Tėvai privalo atsilankyti

> f kuoskaitlingiausiai. Betkš ap- 
dinėjimus. | tarti kas link 15 dienos rugpiu-

Kiekvieną metą mažesniose šuren- 
girnose Rodeo kituose vietose, prieš. ’ ..............................
Chicagos prisirengimą, merginos su- | Pasarga. Jaunieji birutiečiai, 
randa naujus triksus ant balno. Žie- kurįe užbaigėte mokyklą perei- 
mos menesiose, kuomet cowboyjait, . . x .
mokina ir mankština’ savo mylimus j 14 birželio menesį, ateikite ket- 
arklius dėl pavasarinių Rodeo, tuo verge į susirinkimą ir paduoki- 
pačiu laiku merginos irgi nesnau
džia. jos irgi mokinasi visokių pra
šmatnybių. Kas laimės pasaulinį nizatorilli, 
čempionatą Chicago Rodeo, tas gaus1 
$2,000 pinigais ir dar gražią taurę.

Pati gamta gamina sveikatą ir 
gražumą. Merginoms gali būt atlei
sta, jei jos ant savo staliuko pasi
deda liniment, vietoje pauderio ir da
žų.

Dabar Cowgirls labai rūpinasi apie 
tai, kaip nutraukti karūną nuo Tad 
Lucas, kuri yra įgijusi pasaulinį 
čempionatą. Tad laimėjo pereitais 
metais Chicagoj čempionatą, bet ji 
taipgi nustebino kitas merginas ir 
Forth Worth. Ji laimėjo čempionatą 
ir tenai ir apie ją dabar yra kalba
ma vakarinių valstijų merginų rate
li ose.

Kontesto taisyklės sukėlė labai 
daug kalbų tarpe merginų. Kitos ... - - - -
net sudėjo savo pinigus ir daug mo-[siima mašiną ir, susėdę jon, va- 
kinasi, kad tik laimėjus čempioną- įjuoja |yr0 oro ieškoti. Mieslfc, 

Merginos kurios dalyvaus kontes-, Žinoma, tyro oro 1-- ,
te, gali būti pašauktos bile kada įa»-; važiuoja ant farmų pas 
ke Rodeo, kad parodyti savo gabu- j . ... naujus uumus.
mus. Pirmutinė parodo savo gabu- pažįstamus ar gimines, kur ga- mokas. Dabar yra priima 
mus, o paskiau kitos. Ir tokių mer- ’ jį linksmai naktį praleisti. Ten Ji dainininkių. Galit ateiti 
ginų parodymų bus išviso apie 18, . . „i-zJ,;.. ti prie Birutės.
po vieną merginą kiekvienu sykiu. Visokių gėninų saldžių — Birute

ta savo vardus naujam orga- 
o po išvažiavimo 

gausite užbaigimo mokyklą 
vanų. —J. Bložis

Bridgeportas

do-

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugpiučio 11 dieną, 
1926 m., Mark White Square Svetai
nėje (Library Room) 29th ir Hal
sted gatvių. Visi tėvai ir Jaunuoliai 
atvykit į sį susirinkimą. Susirinki
mas prasidės 8:30 vai. vak.

— Al. Schultz, RaŠt.

Kaip 
jas

jaunimas daro ekskursi- 
į f ar mas

Keistučio Paš. Kliubo vakaro ren
gimo komisijos susirinkimas atsibus 
Trečiadieny, 
vai. vakare, 
Avė. \

August .11, 1926, 7:30
4329 So. Washtenaw

— A. J. Oshell

Rajono valdybos susiLSS. VIII 
rinkimas bus ketverge, rugį). 12 dPažįstu Chicagoj dailų būre

lį merginų ir vaikinų, kurie SU- Naujienų name. turintys pikni 
laukę subatos linksmai nori lai-.- 
ką. praleisti. Visų pirma jie pa- reikalų.

ko tikėtus, sugrąžinkite, kad galima 
i butų padaryti atskaitą. Y ra svarbių 
' — Org.

Birutės choristai visi renkasi į dai
nų pamokas 8 vai. vak., Augusto 12 

nėra, tai jie dienoj, Mark White parko svet. Ve- 
į saVO 4ėjas A. Vanagaitis mokinu dabar 

* - naujas dainas. Visi turite lankyti pa-
■ --ra priimami ir nau- 

[ ii; prisidė

NedėHoj, rugpiučio 8, Naujienų 
piknike, Chernausko darže, žemiau 
pasirašiusi panelę, pametė vieną sa
vo čeveryką, oxiord, rudą, dėvėtą 
tiktai keletą savaičių, (čeverykas 
iškrito iš automobilio). Jei kas tą 
čeveryką rado, malonės sugrąžinti 
žemiau pasirašiusiai arba j Naujienų 
Ofisą.

JEANE.TTĘ JONĖS
3326 So. A ubu m Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIP
PASIRENDAVOJA didelis, švie
sus kambarys vienam ar dviem 
vyram ar merginom. Su ar be 
valgio. Maudynė, telefonas.

2837 W. 39tb Street 
Tel. .Lafayette 7624

JVAIRįJS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už-, 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

$149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michiga.. Cal. 1143.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

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

Tel. Prospect 7960

Atlas Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

X. pigesnės

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

REIKIA moterų general 
įvairių operatorkų.

LIPSON BROS.
325 \V. Adams St.

arba
PIGIAI parduosiu gerą res- 

tau rantą, Brldgeporte, nes tu
riu greit išvažiuoti iš Chicagos. 
Kas nori gero bargeno, lai pa
siskubina. Nupirkęs džiaugsis. 
Savininkas 3103 So. Halsted St

REIKALINGA sena moteris prida
boti dvi mergaites;”!'Katra negalite 
dirbti dirbtuvei meldžiu atsišaukti. 
2955 W. 40 St. Tej. lafayette 0051.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA su laisniu nesyai- 
ginamų gėrimo įstaiga. Biznis išdirb
tas per kelioliką metų. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos. Parduo
siu nebrangiai. Atsišaukti po 6 va
kare.

4539 So. Marshfield Avė.
\Tel. Boulevard 8329

REIKALINGAS antrarankis beke- 
ris. Atsišaukit tuojau. F. Balsevicz, 
322 N. Sharidan Rd., Kenosha, Wis.

REIKALINGAS jaunas apsukrus 
vaikinas dirbti j bučernę. Turi var
toti pilnai anglų kalbą ir gerai val
dyti troką.

Atsišaukite
J. GRYBAS 

219 E. 115th Street 
Pullman 4806

REIKIA barbeno dirbti vakarais. 
Michael Wallace, 2351 So. Oakley 
Avenue.

REIKALINGAS pirmarankis 
pekorius, turi mokėti kepti juo
dą ir baltą duoną ir kėksus. At- 
sišaukit tuojaus. 1510 Main St., 
Melrose Park, III. Tel. Melrose 
Park 787.

i

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai. Kartu arba atskirai. Mažai var
toti, 
laiką.

Turi būti parduoti i trumpą

827 W. 34th Place 
1 lubos iš fronto

PARDAVIMUI visokie namų ra
kandai, parduosiu pigiai. 839 W. 33rd 
St. beizmepte.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA pigiai Hupnhobile 
Sedan, 1923, A 1 stovyj. Daug eks
tras. V. A. BUSHEK, 1007 W. 
Cullerton St.

PARDAVIMUI

a?

NAMAI-2EME
BIZNIO namas, 3 aukštų, 

mūrinis, garu apšildomas, gara
žas užpakalyje, neša rendos į 
metus $3600. Parsiduoda už 
$26,(KM); reikia tiktai įmokėti 
$8,000.
‘ Viela 3343 So. Halsted st.

Tel. Boulevard 8167
Savininkas perka didesnį na

mą.

AR NORI BŪT TURTINGAS?
PARSIDUODA namas su res- 

taurantu bizniu. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Parsiduo
da labai pigiai'; įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo, farmos; priims 
pirmą (mokėjimą.

C. P. SUROMSKIS 
3352 S. Halsted

Tel. Boulevard 9041

lotus už

& CO. 
St

NAUJAS 2 AUGSTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas, šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 

cash,teras pirkinys, $15,000 reikia 
eitus pagal sutarti.

6047 w. Grand Avė.
* Spaulding 5723

• 2 FLATŲ mūrinis narnąs (4—4), 
naujas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trimas, 30 pėdų lotas, neto- 
i naujos katalikų bažnyčios, prie 
larding ir Archer, 1 Mt bloko nuo 
larų. $11,500, įmokėti $2,500, išnio- 
lėjiinais. William C. Kašte, 4055 
Archer Avė.

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis na
mas po 5 ir 4 kambarius. Viskas ge
ram stovyj, arti šv. Kazimiero Baž
nyčios. Norime greit parduoti, nes 
vykstame Lietuvon. Kaina $18,500.

4546 So. Wood Street 
3rd fl. front

MES turime keletą farmų, Michi- 
gan, Illinois, Wisconsin ir Indiana,

STORAGE PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS

Mes turime keturis gerus grojik- 
lius pianus vertus nuo $600 iki $800, Ka<i, mmv..-,, ttidvuuoiu u >uuianu, 
kurie turi būti parduoti tuojau, kai- > taipgi mažų vištų farmų netoli Chi- 
nos nuo $100 iki $175. Atsakan- j cagos, dėl mainymo į Chicagos na- 
tiems žmonėms leisime išmokėjimais, < mus.
$10 įmokėti ir po $2 j savaitę. JOHN M. GIBBONS & BROS.

11415 Michigan Avenue 
Pitone Pullman 0500

Klauskite Paul Sesnauski

$10 {mokėti ir po $2 j savaitę. 
NATIONAL PIANO STORES 

2382 W. Madison St.

Turiu parduot šią savaitę
S. E. kampas North Avė. ir Cen

tai Park Avė. 2 krautuvės, 4 flatai, 
>38,000, cash $9,000, barmenas. I.. 
BAUM, 4707 N. Central Park Avė. 
Phone Irving 8054.

MDRTGECIAI-PASKOLOS
2- Rf MORGJCIAI
3- TI MORGU
6% Nuošimčiai
/

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 h—i *i ■■ >

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

i greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Go.
164T W. «th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato, 
’raktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEEltJNG

SCHOOL )
1507 W. Madison Street /

■


