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150. suimta ruošiant 
puolimą ant Meksikos
Stalinas pašalino ir 

Kamenevą
Coolidge ir Kellogg tarsis apie 

Meksiką i
Sugauti organizuojant 

sukilimą Meksikoje
150 žmonių areštuota bandant 

jiems praspi'ukti su ginklais 
i Meksiką

SAN DIEGO, Cal., rugp. 16.
Apie 150 žmonių, kurie po 

vadovybe buvusio Meksikos ka
ro ministerio gen. Enriųue Es
trada, buvo sumobilizuoti orga
nizavimui sukilimo Meksikoje, 
tapo areštuoti ir uždaryti vie
tos kalėjimuose. Amerikos val
džia pas juos rado daug ginklų 
ir amunicijos.
Justicijos departamento agen

tai, padėdami miesto ir pavie
to policijos, sugavo tuos gink
luotus meksikiečius, kada jie 
taikėsi pereiti Meksikos sieną 
(rubežių). Jie buvo suimti už 
trijų mylių nuo sienos. Val
džios agentai buvo gavę žinių, 
kad jie tarėsi susirinkti tfulzii- 
ra miestely, kur gen. Estrada 
ir jo štabas koncentravo savo 
spėkas, kad paskui pulti per sie
ną ant artimiausio Meksikos 
miestelio.

Sugautoji ekspedicija susidė
jo iš apie 150 žmonių, ginkluo
to troko, dviejų didelių trokų 
pilnų šautuvų, kulkasvaidžių ir 
amunicijos, taipjau kelių kitų 
trokų gabenimui žmonių ir rei
kmenų^ Surasti ir visi sukili
mo planai.

Pats gen. Estrada ir jo pagel- 
bininkas, amerikietis Earle C. 
Parker, San Diego biznierius, 
tapo sugauti Dulzuroj, o trokai 
su amunicija paimti arti La 
Mėsa.

ministeris ir Vera Cruz distrik- 
to komanduotojas. Jo štabo 
viršininku yra gen. Sepulveda. 
Pas meksikiečius ‘ rasta apie 
$1,500 pinigais. Vienas suimtų
jų buvo skiriamas sukilėlių 
aviatorium, nors aeroplano dar 
nesugauta ekspedicijoj.

Taip suimtųjų yra ir keli 
amerikiečiai, kurie gelbėjo mek
sikiečiams organizuoti puolimą.

Jie visi veikiausia bus apkal
tinti už peržengimą Amerikos 
neitraliteto ir organizavimą 
Jungt. Valstijose sukilimo prieš 
draugingą šalį.

Tarsis apie Meksikos 
reikalus

išvykcValstyl»č.s sekretorius
pas prezidentą. Pritartų in
tervencijai, bet bijosi pro- 
testonų.

Tarp suimtųjų ginklų yra 
400 šautuvų, du kulkasvaidžiai, 
155.000 šovinių ir daug mažes
nių ginklų.

Vietos kalėjimai neįstengė 
tiek daug žmonių sutalpinti ir 
dalį jų teko išgabenti 
Rosecrans.

į Fort

vienas is 
sukilimo

Gen. Estrada buvo 
vadų de la Iįnerta 
taipjau seniau yra buvęs karo

PAl L SMI1HS, N. Y., rugp. 
16. — Valstybės sekretorius 
Kellogg atvyko į prezidento 
Coolidge vasarnamį ir čia pe> 
tris dienas svarstys su prezi
dentu padėtį Meksikoj. Kellogg 
atsivežė daug oficialinių prane
šimų apie tai kaip Meksikos 
atskirimas bažnyčios nuo vals
tybės palietė Jungt. 'Valstijų 
piliečius. Kellogg taipjau ra
portuos prezidentui apie pada
rytą pasitarimą su Knignts oi 
Columbus galva Flaherty, ku
ris įteikė formalį savo organi
zacijos ir kitų katalikų reikala
vimą, kad valdžia padarytų in
tervenciją Meksikoj ir sustab
dytų neva persekiojimą Ameri
kos piliečių toj šaly. Kellogg 
buk pareiškęs, kad Amerika ne
gali maišytis į Meksikos vidu
rinius reikalus, bet reikalauja 
ir reikalaus iš Meksikos apsau
gos Amerikos piliečiams.

Flaherty buk įteikęs ir sąra
šą Amerikos piliečių, kurie buk 
nukentėję laike kovos, kurią 
katalikų bažnyčia iškėlė Meksi
kos valdžiai.

Amerikos valdžia taipjau nu
jaučia, kad Meksikos valdžios 
pildymas
bažnyčios atskirimą nuo valsty
bės gali sukelti aštrių ginčų 
tarp Romos katalikų ir protes- 
tonų. Jau dabar pastebėta, 
kad protestonai gina Meksikos 
valdžią ir jos nusistatymą.

Washingtonas susilaukia 
daugybes laiškų nuo katalikų, 
kurie smerkia 
kymą nuimti 
benti ginklus 
kad klerikalai
ginkluoti ir padaryti valstybei 
ginkluotą pasipriešinimą. Bet 
tiek pat laiškų gaunama nuo 
protęstonų, kuriuose ztokis val
džios nusistatymas^ užgirlamas.

Ku Khix Klanas, protęstonų 
organizacija, laikys trijų dienų 
susirinkimą VVashingtone, nuo 
rūgs. 12 iki 15 dd. ir niekurie 
klano vadų buk norį tą susirin
kimą paversti į demonstraciją 
prieš katalikų reikalavimą in
tervencijos Meksikoj.

konstitucijos apie

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

valdžią už atslsa- 
uždraudimą ga- 
į Meksiką, taip 
ten galėtų apsi-

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
linga* nėr paskelbimus Naujle 
nose

U'acific and Atlantic Photo]
Gubernatorių suvažiavimas. — 16 valstijų gubernatoriai suvąžiavo į Cheyenne, Wyo., kaipo 

svečiai gub. Nellie Taylor Ross, pirmos moteries gubernatorės Jungt. Valstijose. Paveikslėly ma
tyt Maine gub. Brevvster ir jo žmona, Wyomingo gubernatorė p-ia Rosš ir Kentucky gub. Fields.

Didelė respublikony d!-. 
monstracija Vokie- -

Amerikos eksportas 
didėja

• 70,- 
įspu-

Stalinas pašalino 
Kamenevą

Prekybos ministeriu paskirė 
jauną gruziną

MASKVA, rugp. 16. — Dar 
vienas bolševikų vadas tapo pa
šalintas. Tai Leonas B. Kame- 
nev. prekybos komisaras ir na
rys taip vadinamo triumvirato, 
turis dabar valdo Rusiją. Ka
menevą pašalino komunistų 
partijos galva Stalinas, kuris 
Xamenevo vieton paskirė jauną 
r niekam nežinomą savo drau

gą gruziną Mikolan iš Tifliso.
Net ir senieji komunistai | 

nusistebėjo užgirdę, kad niekam 
nežinomas gruzinas tapo pa
skirtas tokion svarbion vieton 
sovietų valdžioje. Bet Stalinas, 
turis taipjau zyra gruzinas, 
matyt, yra nusisprendęs skirti 
į svarbiausias vietas sau ištiki
mus žmones ir tai tokius, ku
rie mažai yra - žinomi, niekuo 
nepasižymėję ir bus pilnoj pri-
klausomybėj nuo Stalino, nie- ir valdininkas. Sovietai pavedė 
kame priešintis jam nedrys- 
dami. ’

Kamenev, kurio tikras var
das yra Rosenfeld, pastaruoju 
laiku buvo opozicijoje Stalinui. 
Jis yra jau šeštas bolševikų va
das, kurį Stalinas pašalino iš 
valdžios. Pirmiau pabalintieji 
vra: Trocki, Zinovjev, Radek, 
Sokolnikov ir Laševič.

8oMu komisarai bėga 
iš Rusijos

Patys komisarai nebepatenkinti
* bolševikų valdžia

BERLINAS, rugp. 16. —Že
mesnieji bolševikų valdininkai 
būriais bėga iš Rusijos —bent 
po 200 valdininkų į dieną pabė
ga į kitas šalis. Daugelis slap
ta išsiveža į buržuazines šalis 
ir turtą, kurį jie susikrovė be- 
komisoriaudami bolševikijoj, 
neš prisibijo, kad Rusijoj grei
tu laiku ištiks sukilimas. Dau
gelis tų pabėgusių komisarų 
mano pasakyti tiesą apie Rusi
ją, ir šauktis kitų pagelbos prieš 
bolševikus.

Vienas tokių pabėgusių komi
sarų, Badian, tarp kitko parei
škė:

“Mums nusibodo ■ Maskvos 
valdžia. Nuo 1917 m. ir dar 
prieš tai mano draugai ir aš 
dalyvamome komunistų judėji
me. Aš buvau čekos komisaras.

lankumo, Rusijos darbininkas 
visame pasaulyje pasitinka tik 
nepasitikėjimą ir neapykantą 
Musų partija tiki, kad tų pini
gų, kuriuos išleidžiama propa
gandai, užtektų atmokėjimui 
nuošimčių ant didelės dalies Ru
sijos prieškarinių skolų Angli
jai, Francijai ir Amerikai, kas 
ir yra didžiausia klintimi susi
taikymui su kitomis šalimis.”

Naujoji darbininkų partija, 
pasak Badiano, reikalaujanti 
panaikinti kominterną (komu 
nistų Internacionalą), paskelbti 
naujus,sovietų rinkimus demo
kratiniais pagrindais, panaikinti 
Maskvos sovietų diktatūrą ir 
pradėti mokėti nuošimčius už 
Rusijos skolas užsieniui.

Badian patvirtina žinias apie 
terorą Rusijoj. Jis sako, kad 
kaipo čekos kapitonas Samaroj 
ir Krenburge jis prižiūrėjęs če
ką kalėjimus ir galys patvirtin
ti visas žinias apie terorą ir ki
tas baisenybes Rusijoj. Ameri
kos ir kitų šalių daibininkų de
legacijoms, besilankančioms 
Rusijos kalėjimuose, buvę sto
rai meluojama. Jis pats pagel- 
bėjęs apgauti Norvegijos dele
gaciją 1925 metais.

BERLINAS, rugp. 16. 
000 respublikonų padarė 
dingą demonstraciją Nurembur- 
go gatvėse, kur juos sveikino 
apie 250,000 žiūrėtojų. Demon
stracija buvo surengta parody
mui respublikonizmo spėkos ir 
kaipo įspėjimas tiems naciona
listams, kurie dar svajoja apie 
sugrąžinimą Vokietijoje mo
narchijos.

Respublikonai suvažiavo į 
Nuremburgą iš visos šalies pa
rodymui; kad jie yra nusispren- 
dę ginti respubliką. Jie marša- 
vo po keturis eilėj ir ant pečių, 
vieton šautuvų, nešėsi lazdutes; 
daugelis buvo karinėse unifor
mose. Kad praeiti demonstra
cijai pro bile kurią vietą truko 
dvi valandas. Demonstracijoj 
dalyvavo ir 2,000 austrų, ku
riuos minios žmonių labiausia 
sveikino. Vėliau respubliko
nams kalbėjo daugelis jų vado
vų, kurie įspėjo, kad reikia bū
ti prisirengusiems, nes respub
likos priešai vis dar neišsižada 
vilties atsteigti monarchiją.

WASUINGTON, rugp. 16. — 
Surinktomis žiniomis, pereitais 
fiskaliniais metais labai žymiai 
padidėjo eksportas Amerikos iš
dirbinių. Eksportas baigtų dir
binių padidėjęs virš 16 nuošė, 
palyginant su pereitais metais, 
arba 60 nuoš. palyginant su 
1921 m. Vertė manufaktūros 
eksporto buvo tris sykius dides
nė, negu per penkis metus prieš 
karą.

Riaušės Meksikoj
MEXICO CITY, rugp. 16. -r 

San Angel priemiesty vakar 
buvo rimtų riaušių ir daug 
žmonių liko sužeista. Tik delei 
policijos ir kariuomenės šaltu 
mo ir rimtumo nebuvo užmuš
tų. Mat paėjo gandas, kad vie
nas atsiskirusių kunigų laikys 
pamaldas Magdalenos bažny
čioj. Prie bažnyčios susirinko 
didelė minia, kuri tuojaus puolė 
atėjusį kunigą. Policija bandė 
kunigą apginti, bet minia vis
ką atstume. Policija tada šovė, ( 
bet minia taipjau pradėjo šau-'
dyti. Pašaukta kariuomenę, aukų, vieton mums prie- 
kuri minią išvaikė šautuvų kul- į ..■■■=
bėmis. i

Sujudimas San Agel yra di- 
delis ir galima tikėtis naujų f—
riaušių. Hc H

man vesti dirbtuvę iš 12,500 
žmonių. Aš žinau pilną tiesą 
apie Rusiją.

“Todėl aš - tidau savo vie
tą ir p. sitraukiau iš partijos 
oficialiai! laišku Rusijos am
basadoriui Berline. Mano drau
gai ir aš pripažinome, kad Rusi
jos darbininkai turi atsiskirti 
nuo Maskvos valdžios, jei jie 
nori išsigelbėti. Miškuose mes 
laikėm slaptus susirinkimus, 
kad suplanuoti naują judėjimą, 
bet dabar mes esame tiek stip
rus, kad už kelių dienų bus iš-» 
leista musų partijos proklama-l 
cija”. Į

Badian taipjau papasakojo jįau atstovybės 
apie “liuosanores” aukas Ang-', 
lijos ir kitų šalių „
riams. Jis sako, kad jokių b110" energingas ir pasireiškęs Pabal- 
sanorių aukų nėra ir kad auka įjjos susiartinimo veikėjas. P. 
vien atskaitoma iš darbininkų Oidermanno paskyrimui priduo- 
algų nė pačiam darbininkui nie- dama reikšmės, kaipo 
ko apie tai iškalno nežinant, ypatingo orientavimosi 

vą. Naujas atstovas 
savo pareigas, Estų

Lietuvos Estijos santy
kiai gerėja

Paskirtas naujas atstovas 
tuvai ,.

Lie-

d-roTalino žiniomis vieton 
Lohko Estų vyriausybė pasky
rė Uetuvai charge d’affaires 
p. Oidermann’ą. P. Oiderman- 

jn’as buvo pirmiau Estų užsie- 
įnių reikalų ministerijos infor- 
•macijos biuro direktorius, ve- 

i Latvijai pir
muoju sekretorių; jis yra vie- 

streikie- nas gai)esnių estų diplomatų,

vien atskaitoma iš darbininkų

ko apie tai iškalno
Taip daroma visas aukas ren>- 
kant.

Bet pasąk Badiano, nežiūrint žiniomis, rugpiučio 1 d

Nušovė negrą kalėjime.
WYTHEVILLE, Va., rugp. 

16. — Maskuotų žmonių gove- 
da užpuolė Whyte pavieto ka
lėjimą ir nušovė jame negrą 
Baymond Bird, kuris buvo kal
tinamas už užpuolimą ant bal
tos mergaitės.

žmogžudystės
Pastaruoju laiku Chicagoje 

veik kasdie būna po kelias 
žmogžudystes ir užpuolimus 
ant moterų ir merginų. Polici
jai įsakyta aštriai sekti viso
kius ištvirkėlius ir dėti visas 

9

pastangas, kad suimti moterų

Rado tuščią karstą
LONDONAS, rugp. 16.

Prisiųstas vieno žurnalisto iš 
Norvegijos karstas, kuriame ne
va esąs admirolo Kitchencr kū
nas, kas sukėlė didelio triuk
šmo, nes valdžia buvo oficiali- 
niai paskelbusi, kad Kitchener 
yra palaidotas juroje, o ne Nor
vegijoje, dabar tapo atidarytas 
vidaus reikalų ministerijos ir 
surasta, kad tas paskilbęs kars
tas yra visai tuščias ir jokio la
vono jame nėra, vien pripiltas 
kokios tai juodos smalos.

Kitchener žuvo paskendus 
nuo vokiečių-minos kruizeriui 
Hampshire, kuris plaukė į Rusi
ją. Laivas paskendo Anglijos 
pakraščiuose. Bet pastaruoju 
laiku anglų žurnalistas Power 
pradėjo skelbti, kad Kitchener 
buk esąs palaitas Norvegijoj. 
Valdžia tam nepatikėjo ir Power 
neva įrodymui prisiuntė karstą 
su Kitchener kūnu. Bet karstas 
buvo tuščias, visai naujas ir 
ra įrodymų, kad kada nors 
tų buvęs jame lavonas. Dar 
žinia ką valdžia darys su 
žurnalistu.

Otto Mertens, 54 m., turtin
gas biznierius, 2718 So. Hono- 
re St., rastas nušautas elėj 
prie savo statinių dirbtuvės 
3108 Robinson St.

Florence Halpin, 22 m., šoki
kė kabarete, pasimirė ligoni
nėj nuo munšaino.

Mrs. Mary Zapala, 38 m., 
2733 Warren Avė., liko išgėdin
ta ir vėliau nužudyta jos įna
mio John Nelson, kuris pabėgo. 
Girtavimas yra svarbiausia 
priežastis šios žmogžudystės.

Po barnio su savo pačia nu
sižudė perplaudamas sau ger- ’ 
klę Adam Krause, 34 m., 1740’ yį]nQ amnestiją visiems 
W. Ohio St., tėvas šešių vaikų

Joseph Greenberg,
Madison St., sankrovos savi-

nė- 
bu- 
ne- 
tuo

rugp. 16. — 
susirgo 
artistas 

kurį sku-

Rudolph Valentino serga
NEW YORK, 

Vakar urnai išlinkiai 
krutamu jų pa veikslų 
Rudolph Valentino,
biai išgabenta ligoninėn ir tiek 
pat skubiai padaryta operaci
ja: susiūta uleerį ir išpiauta 
apendixą. Valentino yra kritin- 
goj padėty, bet tikimasi kad 
pasveiks.

WASH1NGTON, rugp. 16. — 
Haiti prezidentas Borno suteikė 

kali- 
•, niams, kurie yra kaltinami už 

2421 W. politinius prasižengimus nuo 
gruodžio 1, 1924 m. Tuo tapo 

ninkas, liko nužudytas plėšiko, paliuosuota daug vietos redak
torių ir leidėjų, kurie sėdėjo ka
lėjimuose.

kurį jis užtiko savo namuose 
virš sankrovos.

Estijos 
į Lietu- 

perims 
spaudos

Naujas suokalbis prieš 
Graikijos valdžią

ATHENAI, rugp. 16. — Pa
sak laikraščių, tarp politikierių 
ir armijos oficierių susektas 
naujas suokalbis nuversti Pan- 
galos diktatorišką valdžią.

Buvęs premieras Kagandaris

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę ir vėsiau vgj tap0 areštuotas, taipjau jie- 
sianaie. škoma dviejų generolų. Piraeus

šiandie saulė teka'5:59, lei- mayoras ir daug armijos oficie- 
dŽlasi\7:49 valandą. rių taipjau tapo areštuoti.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

- Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų rniestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111.



NAUJIENAS, CEIcago, DDL' Antradienis, Rugp. 17, 192^

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
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J. LAZDAUSKIS, Pirm., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1831 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

ASTRONOMIJA
VENERA

Tam tikrais laikotarpiais 
mums tenka žiūrėti į vakarinę

> kaishimu. žmones

taip ir rytmetine žvaigždes yra 
ir tas pats dangaus ku- 
v. planeta Venera. Ame-

ant žemės mes randame kaip 
šiltose, taip ir šaltose vietose, 
šiltų ir šaltų kraštų gyvybė yra 
ne vienoda arba skirtingesnių 
rusių. Musų gyvybė yra prisi
taikius prie ypatingų gyveninio 
sąlygų.

Išrodo, kad Veneros apysto- 
vos yra palankios kokiai nors 
gyvybei. Jeigu tenai gyvybė 
yra, tai reikia manyti, kad jinai 
daug kuo turi panašumo žemės

LONDONAS

nas, t 
rikiečiai lietuviai savo atskiras 
draugijas yra pavadinę tai ryt
metinės, lai vakarinės žvaigž
džių vaidais. Tų draugijų krikš
tytojams veikiausia nėra atėjus 
į galvą mintis, kad tuodvi Žvaig
ždį yra tas pats dangaus kūnas.

Skaistus vakarinės žvaigždės 
žibėjimas kariais ir su astrono
mija apsipažinusius žmones pri
verčia užmiršti, kad toji plane
ta savo 'šviesos neturi. Venera 
yra tamsi planeta, visai panaši 
j musų žemę. Mums matomoji 
Veneros šviesa paeina nuo sau
lės. Saulė apšviečia Venerą, o 
jinai tą šviesą atmuša mums. 
Bet Venera ne visada be žiūro
no tėra matoma. Kode! ne vi
sada jinai tematoma šį klau
simą mes paliksime dasiprotėti 
patiems skaitytojams, 
skaitė musų aprašymus

širdies meilė yra geriausia 
mokytoja. *

Visi nori mokėti, bet ne visi 
mokytis. Visi velniai juodi, 
nė vieno nėra balto.

Ne vienu kirčiu medis nu
kertamas.

Palaikiausias ratas baisiausia

auksu
žiba.

j vandenį, nes pats
sugersi. — Nespiauk prieš 
ją, nes pats save apspjausi.

Kurie 
apie 

mėnuli ir Merkurą, tie to klau
simo išsprendimui vargo iictp-

V. K. Račkauskas

Iii KAM?

Venera yra antroji planeta 
nuo saulės po Merkuro. Jinai 
nedaug tėra mažesnė už musų 
žemę. Jos diametras yra, 7,700 
mylių, o žemės diametras 
7,!H8 mylių. Venera yra 67,000,- 
000 mylių atstu nuo saulės. Jai 
reikia 225 mūsiškių dienų apsi
sukti karią apie saulę. Kitaįs 
žodžiais tariant, Veneros metai 
susideda iš 225 mūsiškių dienų.

Italų astronomas Scliiaparelli 
pirmutinių pastebėjo, kad Ve
nera ima lygiai tiek laiko apsi
sukti kartą apie savo ašį, kaip 
ir apibėgti apie saulę. Tą patį 
vėliau patvirtino astronomas 
Percival Lowell. Iš vienos Ve
nį ros puses ypi nuolatinė diena, 
o iš kitos — nuolatinė naktis. 
Kaip menulio viena ir ta pati 
pusė yra atkreipta į žemę, taip 
Merkuras ir Venera nuolotos 
ta j a pačia puse yra atkreipti į 
saulę. Sis reiškinys turi didelės 
reikšmės astronomijos moksli*. 
Apie tai mes pakalbėkime kitą 
kartą.

Su spektroskopo pagalba‘da
ryti astronomų Veneros tyrinė
jimai rodo, kad Veneros atmos
feroje veikiausia yra vandens

Ir kam čia gyventi?
Ir kam čia kentėti?

Nuo usnių ravėti?
Kad kvailo pliauškimo
Kiaušy ties kasdien?
Ar kad su bepročiais

Ir, melą apskelbus, 
Teisybę aploti, 
O skriaudai tik himną 
Giedoti išvien?

Pardavus svajonę, 
Jausmus suvaržyti 
l’z plutos tik duonę 
Ir skausmu nukloti 
Sau amžiaus takus?
Ir kam čia gyventi?
Ir kam čia kentėti?
Gal tam, kad, sukumpus,

Kad džiaugties iš bado... 
Mylėti vargus?...
Oi, ne!... Toks gyvenini’s 
lai baisios kankynės, 
lai pragaro vaizdas... 
Tai proto žudynės!
Tai amžinas verksmas 
Žmonijos visos...

je yra deguonio, tai reikia tikė
tis, kad toje planetoje yra gy
vybė, ir tai nedaug skirtinges
nė negu žemės gyvybė. Saules 
apšviestoji Veneros pusė, su
prantama, nuo saulės gauna 
daug dugiau šilimos negu mes. 
l oję Venį ros pusėje, kurią sau
lė niekad neapšviečia, veikiausia 
viešpatauja dideli šalčiai. Del to 
tai daug autoritetingų astrono
mų labai abejoja apie buvimą 
Veneroje kokios nors gyvybės. 
Su teleskopu Venerą yra sunku 
tyrinėti todėl, kad per jos tirš
tą atmosferą nėra galima į jos

Žemėje mes turime gyvybę 
okiose ša lt ošė vietose, kur va- 

;.aros niekad nebūna. Turime 
kur 

nežino* 
tačiau

nebūna.
nes ją ir šiltose vietose, 

žiema yra svetimas ir 
mas reiškinys. Gvvvb

Dirvoj nebeželtų, 
Kad žmonės iš savo 
Letargo pas’keltų, 
Ir taptų valdonais 
Pasaulės plačios!
Aš noriu, kad melo 
Tarp musų neimtų, 
Kad priešai Teisybės 
šventosios pražūtų, 
Kad skurdas ir skriaudos 
Išnyktų visai!
Ktfd žmonės nors sykį 
Pas’liautų kovoję, 
Ir liautųsi kelią 
Lavonais tik kloję, 
Kad meile, ne krauju 
Nušvistų takai!
Aš noriu, kad žmonės 
f dangų sžiurėtų, 
Kad vargas pražūtų, 
Kad laime žydėtų, 
Kad žemę apimtų

Niekumet nėra buvę tokio di
džiulio miesto, kaip Londonas.

Jame yra daugiau, kaip (i 
milijonai gyventojų,. ir jo yra 
arti 400 ketvirtainių kilometrų.

Bet Londonas vis tabeauga. 
Viena diena jam prisideda, .vi
dutiniškai imant, po 140 žmo
nių. Miestai, kurie dar nesenai 
buvo skyrium nuo jo, dabar, su
silieję su juo, darų vieną gat
vių surėžytą namyną.

Londonas išstatytas ant abie
jų Temzės upės krantų. Temzės 
yra tokia plati upė, jog dideli 
laivai ir garlaiviai atplaukia j 
Londoną iš pat vandenyno. Ir 
plauko ištisus metus — žiemą 
ir vasarą. Anglijos žiema pa
naši į Lietuvos rudenį, ir upės 
ten neužšąla.

Norint Temzė plati, dėlto jos 
krantai yra išgrįsti tašytais ak
menimis ir por ją eina apie 20 
tiltų, vieni — akmens, kiti 
geležies. Vienais lekia dundė
dami ir tiltą drebindami gele
žinkelių traukiniai, antrais eina 
ir. važiuoti važiuoja tūkstančiai 
žmonių. ę

Londono toks platus miestas, 
jog,, norint iš jo išeiti, reikia 
traukiniu važiuoti. Pačiame 
miesto viduryje yra vagzalų, iš 
kurių kas 5—10 minučių gali 
važiuoti j bet kurią pusę. Trau
kiniai eina viršumi namų.

Bet, norint pakvėpuoti grynu 
oru, nėra reikalo važiuoti iš 
Londono. Pačiame mieste yra 
tokių sodų daržų, kurie ne ma
žesni už visą dvarą... Taip an
tai, Haid-pąrkas turi užėmęs 
200 dešimtinių žemes. Būdamas 
ten, žmogus 
patim metu

meninėmis anglimis, kurias ver
čia į virtuvę tiesiai iš gatvės 
pro skylę, uždaromą durelėmis.1 
Aukščiau, ties virtuve, yra vai-’ 
gomasis kambarys su didžiuliu 
židiniu, dar aukščiau salė, 
svečių kambarys, visumet gra
žiai išpuoštas; dar aukštėliau 
miegamieji kambariai ir paga-' 
liau vaikų ir tarnų kamba
riai.

Anglų namuose visa neregė
tai tyru ir padoru. Grindys nu
tiestos patiesalais, mebliai (bal
dai) ir kita visa gražiausiai pa
daryta. Bet iš oro pusės ir na
mai, ir šaligatviai, ir gatvės, ir 
pagaliau medžių liemens ap
traukti suodžių graimeliu. Nie
kur taip veikiai nesusipaišysi 
drabužių, rankų ir veido, kaip' 
Londone.

Taip yra dėl to, kad kiekvie
name namų kambaryje yra te
nai židinys, iš kurio eina tiesįai 
aukštyn kaminų dūmai, ir šal
tu metu visi tie židiniai kiaurą 
diena kūrenami akmeninėmis 
anglimis (jų Anglijoje labai 
daug prikasama). Anglys nesu
dega visiškai ir daug jų smul
kučių dalelių kartu su dūmais' 
iškylu aukštyn, oran; iš oro jos 
nusileidžia paskum žemyn, ant 
miesto.

Kiaurą dieną visas Londono, 
miestas juda kruta, nelyginant 
skruzdėlynas.

Batų ratai, karietų karie
tos, omnibai tik lekia, tik le
kia paskui vienas kitą, net sun
ku pereiti į antrąją gatvės pu
sę. Juodais drabužiais apsitai
sęs polismenas (policijos žmo
gus) iškelia aukštyn lazdelę ii 
visi, kurie ragina arklius, jį pa
matę, tuojau turi sustoti va
žiavę. Tada peštieji pereina

Londono gatvėmis taip di
džiai judama, jog plačiosios jo 
gatvės rados dabar per siauros. 
Kad jos būtų erdvėlesnės, ang
lai po žemėmis geležinkelių pri- 
tiesė. Po žemėmis eina platūs 
iškasti urvai, grįsti akmenimis 
ir šviečiami elektra; vienas toks 
urvas- eina pagaliau po Temzės 
dugnu. Tais urvais laksto trau
kiniai; kas penkios minutės ei
na naujas traukinys. Stotys įtai
sytos erčiose, didžiuosiuose grįž- 
gatviuose ir kitur kur. Akme
niniais laiptais nusileidžiama gi
lyn, į požemį; ten parduodami 
bilidai, ten laukiama ir trau
kinių.

esi Londone ir tuo 
pievos ir miškelio

vidurys vadinasi

tenai 
šauks- 
maža. 
didžiu

kontorų. Geriau-

Londono 
Siti, čia yra 
jų prekybos 
šioji Londono dalis yra vakarų
pusėje. Ten gyvena žmonių, 
kur pelną ima milijonais. Rytų 
dalyje, kuri arčiau jūros, gyve
na daug vargo žmonių. Niekur 
nėra tokios prabangos, tokio 
lobio, tokių gėrybių ir greti
mais tokio vargo ir skursnos, 
kaip Londone. Yra taip dėl to, 
kad vargšai iš visos Europos 
čion važiuoja, ieškodami šitame 
lobių mieste darbo. O atvažiuo
ti i Londoną gali kiekvienas be 
kokių trukumų: paspartų nie
kas tenai neklausia.

Gatvių Londone apskaiboma 
23 tūkstančiai. Gražiausiai jos 
išgrįstos medžio plytelėmis ar
ba išpiltos asfaltu, visos skaid
riai šviečiamos dujomis ir elekt
ra. Didžiosiose gatvėse vakarais 
šviesiau, nekaip dieną. Į 
vienus namus yra Įvesta 
tyraus vandens — pasuki 
gus kraną, ir prisileidi,
tinkamas, vandens. Visos namų 
nešvarybės grįstomis žemėse 
gyslomis subėga į vieną didžiu
lę gyslą,. kuri eina po gatve; 
ta .^didžiąja gysla visos nešva
rybės nuteka į jūrą. Todėl oras 
Londone visumet tyrus ir gry
nas.

Namai Londone panašūs j vie
nas kitą. Visi jie plytų, visi 
siauri ir aukšti, prisišlieję prie 
vienas kito. Kiekvienuose to
kiuose namuose gyvena papras
tai viena giminė.

Vieni namai didesni, kiti ma
gesni, bet'kambariai išskirstyti 
visur vienodai. Apačioje, rūsy
je, yra virtuvė. Kūrinama ji ak-

didelis 
sąjūdis, tačiau triukšmo 
ino Londone yra labai 
Anglai nemėgsta rėkauti, 
balsu kalbėti. Karietų ratai ty
lomis rieda plynu, kaip stalas, 
grindiniu; be to, jie dažniausia 
yra aptraukti rezinomis, ark
liai visai nekaustyti. Vežėjai 
nerėkia nei ant arklių, neimant

na i nepamatysi.
Londonas juda ir kruta tik

tai šiokiomis dienomis. Sekma
dieniais visai atsimaino. Maga- 
zynai, sankrovos, teatrai — vi
są uždaryta. Gatves gangreit

Niekas taip nešvenčia sekma
dienių, kaip .anglai. Bet užtat 
kitų, be sekmadienių, jie be
veik neturi švenčių.
, (Iš “Vargo Mokyklai”)

LIETUVON
k i ek
lero, 
žmo- 
kiek

Žemos nupigintos 
klesos iki Kaunui 
$215.00 žiūrint 
pėdos $181.00

Suv. Valstijų įstatymai paveliju
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas Uuosai neįskaitant Kvotom

Musų tildei! laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMl’IC, HOMER1C, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ck- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo • greitą keliotię į Cherbourg, 
Southainpton, Antwęrp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE . 
RED STAR LINE

127 So. State Si

tų

Chicagu, T', t.

lšNewYDrkotiesiaiĮKIaipėdą
TREČIA

Didėle Chicagos Ekskursija
I LIETUVĄ

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926 
ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo 
iš uosto į uostą

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą,, valgį ir patarnavimą, pri
guldė

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “E STONI A” t
kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Seimo Brooklyne, laike kada tas laivas stovėjo uostę.' *

malonėkit kreiptis j:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St., Rooaevelt 8500 
SAWICKA8

726 W. 18th St., Tel. Canal 1603 
V. M. STULPINAS

3311 So. Halsted S t., Tel. Yards 
UNJVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., Boulevard 
JOHN J. ZOLP

4559 So. Paulina StM Tel. Yards 
VINCENT MILASZEWICZ

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

Pilnom žiniom
PAUL BALTUTIS & CO.

901 W. 33rd St., l’honc Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTURING 
DISTR1CT BANK

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

840 W. 3«rd St., Tel. Yards 2790 
S. L. FABIONAS

809 W. 351 h St., Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St., Tel. Canal 1955

6062

0700

0145

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

PINIGU PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PAJUDINTAS

Malonu yra pranešti visiems Naujienų kostume- 
riams, jog nuo birželio 24 dienos, pinigų persiuntimo 
kaštai yra nupiginami 25 centais ant 100 litų ($10.00). 
Greitumas — gi padidintas viena diena. Dabar pinigai 
siunčiami telegramais bus išmokėti Lietuvos centruose 
j 3 dienas.

PINIGU KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
BUS SEKAMAS:
Pašto perlaidomis išmokami 

j 20—30 dienų

S 5.50 _
' 10.50

20.75
31JD0
41.25
51.50 '
61.75
72.00 x
82.25
92.50

102.75
205.25
307.75
410.00
512.50

1019.00

Telegramomis išmokami 
j 3—4 dienas 

$ 6.00 1
11.00
21.25
31.50 ‘
41.75
52.00
62.25
72.50
82.75
93.00

103.25
205.75
308.25
410.50
513.00

1019.50

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
2000
3000
4000
5000

v 10000
NESIUSKIT, BET TELEGRAFUOKIT PINIGUS 

LIETUVON! '

REIKALAUKIT APLIKACIJĮJ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

i



Antradienis, Rugp. 17, 1926 /

Reikalaudami Paskutinis 
Balsas 

---------------- į 

(Prisiųsta)

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
PURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Tke Peopks Juraiture (oaipaniį

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

1177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

A
BOHEMIAN

APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

♦

TURTINGIAU-

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo Bi
le kokių pardavėjų

BESIRUOŠIANT Į VISUOTI
NĄ SEIMĄ

Visuotinas Amerikos Lietu
vių Seimas Philadelphijoj įvyks 
Rugpjuč. (August) 30 ir 31 dd. 
šis Seimas bus vienas iš svar
biausių Amerikos lietuvių gyve
nime. Jame bus pakelti ir tin
kamai apsvarstyti klausimai, 
kurie paliečia kiekvieno mąsų 
Amerikoj gyvenančio lietuvio 
reikalų. Todėl yra reikalinga 
kad kiekvienas miestas, kiek
viena lietuvių apgyventa koloni
ja turėtų balsą šitame Seime. 
Reikalinga, kad kiekvienas or
ganizuotas lietuvių būrelis at
siųstų savo atstovus pasitari
mui apie bėgančius reikalus mu
sų pačių čia Amerikoj ir Lietu
voj.

Nekurie jau buvo nurodinėję 
I pirmiau, kad tokia Seimas ne
bus naudingas. Tai . netiesa. 
Kiekvienas seimas visuomet tu
ri tikslų ir atlieką daug gerų 
darbų nežiūrint, ar tai jty bu
tų partijinis ar kitoks. Šitas 
Seimas bus skirtingas nuo visų 
kitų buvusių musų Seimų Ame 
rikoj. Jis bus, kaip numatoma, 
KULTŪRIŠKO pobūdžio, kuris 
stovės virš partijinių reikalų 
ir kitokių mažmožių.

Musų išeivija Amerikoj ma
žėja su kiekviena diena, musų 
buvę stiprios draugijos, klubai, 
kultūros jvairųs rateliai nyks
ta; musų priaugantis jaunimas 
žlungsta amerikonizmo bangose 
taip greitai, kad mes nespėja
me nė matyti; musų spauda, 
kaip spėjama, jau pergyveno 
savo tašką, ir pagaliaus, tik at
balsiai atsimuša j musų ausis 
nuo musų brolių likusių bejė
giais, išmestų iš draugijinio 
gyvenimo ir maldaujančių nors 
lietuviškos prieglaudos pabaig
ti gyvenimo dienas.

Priežastis jaunuomenės žlugi
mo yra ta, kad jos nėra kam 
ir kuo užinteresuoti lietuvyste, 
lietuvių papročiais, lietuvių, kil 
ine, lietuvių kultūra — jei ne- 
dabartine, tai nors senovės. Tė
vai, kurie auklėja šeimynas yra 
veik išimtinai bemoksliai. Jie

kad ir didžiausiai norėtų savo 
vaikams palikti lietuviška kal
bą yra bejėgiais. Iš tokiu budu 
lietuviai, diena po dienai, nyks
ta svetimose bangose. Vinco Ku
dirkos žodžiai, “Jeigu namo 
stulpas griūva vienas, jo vietoj 
antrą statyk“, mums liepto lie
pia taisyti tą namą, kuriame 
mes gyvenam.

Todėl, Broliai Lietuviai pla
čioj Amerikoj, tegul šitas atsi
šaukimas randa pritarimą ju
myse ! Profesionalai, laikrašti
ninkai, busianti VisfUotinojo Sei
mo atstovai, draugijų, klubų bei 
kuopų komitetų nariai ir šiaip 
jau gero velijanti visuomenės 
veikėjai, su remkime petys j pe
tį, sudėkime po gerą žodį labui 
musų užbriežtų tikslų ir — mu
sų namas negrius! Vietoj seno, 
mes galėsime pabudavoti naują 
namą, tinkamesnį visuomenės 
reikalams čia Amerikoj ir Lie
tuvoj.

Nėra abejonės, kad iš tolimų 
valstijų Kanados ir Argentinos, 
delei didelės keliones mažai at- 

>vyks atstovų į Visuotinąjį Sei
mą. 'lodei butų labai pageidau
jama, kad visos kaip iš tolimų 
taip artimų kraštų, draugijos 
grupės ar pavieniai, atsiųstų sa
vo gerus sumanymus ir patari
mus Visuotinajam Seimui.
N. Rastenis, I). Pilka
F. J. Bagočius, J. O. Sirvydas
A. B. Strimaitis

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Paieškoma
1) Mykolas ir Ona Prancku- 

nai, nesenai gyv. 107 Union 
avenuef Brooklyn, N. Y. Pra
šoma j konsulatą ateiti ir pa
siimti Kauno Apygardos Teis
mo pranešimus tamstų veda
mos bylos reikale.

2) Petras Paškevičius, iš Uk
mergės miesto ir apskr., prieš 
karą gyvenęs Philadelphia. Pa,

8) Pranciška Žukausknitė- 
Mulerienė, Magdalena ir Elz
bieta MuleHutes. 1909—10 m. 
gyv. 10 John Street, Harris- 
burg, III. (gal Pa?). Ieško, pir
mosios sūnūs, pastarųjų brolis.

I) Antanas Pučinskais ir Ma
rijona Virpšienė, prieš karą gy
venę Sugarville, Pa.

5) Vincas Liangertas, Ukmer
gės apskr., prieš karų gyvenęs 
Grand Bapids, Mieli.

0) Juozas ir Pranas Stanke
vičiai, Lorain, Ohio.

7) Kazys Zamickas, iš Rygos 
į Ameriką atvykęs 1915 m. k

S) Mikas Jurevičius, prieš
m , i ė*..—- ■ —...........................■
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karų gyv. 227 Raspherry. st., 
Shenandoah, Pa.

9) Jonas Janušk (Januševs- 
ki), Amerikon atvykęs 1911 m. 
ir apsigyvenęs Brooklyn, N. Y. 
Karo metu buk tarnavęs ka
riuomenėje, bet kur ir kokiu 
vardu, tai giminėms nėra žino
ma.

Ieškomieji arba apie juos kų 
nors žinantieji prašoma atsi
liepti šiuo adresu- Litliuanian 
Consulate, .38 Park Row, New 
York, N. Y.

E. Feleskaitė, 
Konsulato sekretorius.

W. J. STANKŪNAS 1
fotografas

Vestuvių. Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1646
Res. Tel.

Beverly 2300

Neturtingo žmogaus gyduo
lės nuo silpnų nervų, 
♦ nerviškumo

Jos atlieka darbą greitai. Nervai 
turi turėti fosforo ir kraujas gele
žies. Tą suteikia tos gyduolės. Nuga- 
Tone suteikia — geležį dėl kraujo ir 
fosforą dėl nervų. Jos yra moksli
nės budavotojos kraujo, nervų ir vi
so kūno. Nuo nevirškinimo, užkietė
jimo ir nuo išpūtimo. Vartokite jas 
ir jus pamatysite, kaip greitai jos pa- 
Kelbės. Jos subudavoja stiprius ner
vus, suteikia atšviežinantj miegą ir 
gerą apetitą, puiki] virškinimą, regu
liari ėjimą lauk, daug entuziazmo ir 
ambicijos. Pabandykit jas — jus nie
ko neprarasi te.

Nuga-Tone yra malonios' vartoti; 
jus gausite visam mėnesio vartoji
mui už $1.00 ir .jos labiausiai užganė
dins jumis ir jums nieko nekaipuos. 
Vartokite jas keletą dieni] ir jei jus 
nebusite pilnai užganėdintįas pasek
mėmis, atsiųskite likusius pakely!c 
kur jus pirkote ii’ gaukite jūsų pini
gus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tonę rei
kalauja visų pardavinėtojų, kad jie 
grąžintų pinigus, jei kostumeris nėra 
užganėdintas, nes jie žino, kad jos 
pagelbės tokiuose atsitikimuose.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rhis ir gyduolių pardavinėtojus.

't Anaha Kaushillas
C IIIROPItACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliaus] išrastą 
būdą — Chiro- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, z Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Lietuviai Advokatai
TASTELESS CASTOR OIL

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Viela 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

laibai geras casior oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru- * 
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su Jabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

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

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu .r greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais Stos linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIK TETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTII G E R M A N

LLOYD
100 N. LaS'alle SU ( hieago, III. 

arba prie vietinių agentų

Nauja Mady 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 i
NAUJIENOS PATTEKN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Užsakiniams.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Kama 25 centai — gaunamas 
Naujienose

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 sunkunfį galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

Tel. Dearbom 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. Yanto 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingtiliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

k --------------------- ---------------"

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
i

7

DR. HERZMAN^
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Rar 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.
Dienomis: Canal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.^ 
------------ r-----------------------------------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telefonai:

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS .
' RENGIA JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 

KULTŪROS KLIUBAS
Nedėlioj, Rugpiučio 22,1926

I Savickio Darže
Pas Tautiškas Kapines

Važiuojant Archer Avę. karais reikia važiuoti 
iki Kean Avė. ir eiti 3 blokus į rytus po kairei, kur 
bus užrašyta “Lietuviška Užeiga.”

Bus puiki muzika, šokiai ir kiti žaidimai.
Kviečiame visus drauges ir draugus ir rėmė

jus. KOMITETAS

- BABRAVIČIAUS REKORDU
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rėk o rijų Skyrius Įsigijo 

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

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė*' (10 colių, 76c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER ,

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.
/ arti Ix;avitt St.

Telefonas Canul 2552

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

A. A. OLIS
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 Panedčlio ir 
Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Ii

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

Tel. Pullman 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

LIETUVIAI DAKTARAI

r— ■■ ■ - ■ —
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900
— --J

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street 
t _________________________ __

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

i j j nuo/ 9 ikt II vai. tytej 
g alandoSy nuo jįj g va| vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir prlduok j Naujienų ofisą ar j >to- 

tj, arba savo išnešiotojui syki j mėnesi bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

, Vienas skaitytoy skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.^A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kaą- 
dienlnią kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—160, ui pusę metų—75, ui tris mėnesius—85. 
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

.    Atkirp čia _______----------------—♦—------  
Data: Rugpjūtis 17 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boslevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Bouievarl 8483 
Valandos: .10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

' DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENT1STAS
4645 So. Ashland Avė.,
Ant Zaleskio aptiekus

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
CMcago, m.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgj su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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drori, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
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Chlcagoja — palto:
Metams ..................... ...

Utsimokljimo kainai
Fusai metą______- _____
Trims minesiams 
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Vienam minasiui

Chicagoje per neHotoJusi
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Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams-------------------------------->7.00
Ihisei metą---------------------------- 8.50
Trims minėdama_________ — 1.75
Dviem mėnesiam ___ ____ 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur ulsieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams ......................................  |8.M
Pusei motų .............     4.00
Trims mėnesiams —___ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kertu su atsakymu.

18.00

4.M 
>110
1J0 

_ .75

Gimnazijų Lietuvoje jau yra gana daug (gal net ir 
perdaug), bet tokių mokyklų, kurios rengtų žmones prak
tiškam darbui, labai trūksta. Tenai jaunuoliai laiko dide
liu unaru išeiti kaip galint (Jaugiaus “klesų”, bet tik dalis 
jų turi progos, pabaigę “klesas”, siekti aukštesnio mok
slo. Kiti, kurie turi giminių kunigų, eina į klerikus, o ku
rie ne — taip ir pasilieka pusiaukelėje: jokiai profesijai 
neprisirengę, o nuo fiziško darbo atpratę. Tokio nedasi- 
mokinusio “inteligento” padėtis blogesnė, negu gero ama
tininko. O kraštui iš jų maža nauda.

V. šleinys.

ŪSAI
(Tęsinys)

STALINAS, SAKO, VEDĄS DERYBAS SU 
SOCIALISTAIS

DARBININKŲ OPOZICIJA RUSIJOJE 
ORGANIZUOJASI

POLITINIAI KALINIAI LIETUVOJE 
PALIUOSUOTI

AMATŲ MOKYKLA VIETOJE GIMNAZIJOS

Apžvalga
r-i-

turi tris dienraščius, ir, pasak 
p. Pokarklio, jie visai gerai 
vi.

sto-

DIDVYRIAI”.
BUTŲ NAUDINGOS 

ATOSTOGOS

“Laisvė” rašo:
“Amerikos komunistai 

ro ką galėdami, kad sustab
dyt anglies vežimą į Angliją 
dabartiniu laiku. Jie varo to
kią propagandą ir skaitlin
guose (1 “N.” Red.) savo mi
tinguose, ir laikraščiuose, ir 
tarp Amerikos laivakrovių 
bei laivų darbininkų.”
Komunistų galybė Amerikoje 

yra tokia “didelė”, kad, jeigu 
jų pastangomis “sustabdyt ang
lies vežimą į Angliją” turėtų

da-

kad 
šta-

New Yorko laikraštis “World” gavo iš savo Londo
no korespondento pranešimų, paremtų, kaip jisai sako, 
pilnai pasitikimais šaltiniais, kad sovietų Rusijos vyriau
sybė ieškanti taikos su Rusijos socialistais. Sulig tuo pra
nešimu Rusijos bolševikų galva Stalinas vedus derybas 
su menševikų (socialdemokratų) ir socialistų revoliucio
nierių vadais. '

Ši žinia yra kolkas nieku nepatvirtinta. Galimas daik
tas, kad gudresniems bolševikų vadams jau paaiškėjo, 
jogei diktatūros režimui artinasi galas, ir jie nori išgel
bėt savo kailius, susitaikydami su socialistais. Bet labai 
abejotina, ar Stalinas ir jo vienminčiai turi pakankamai 
drąsos šitokiam žinksniui. Senai yra patirta, kad tie, ku
rie vartoja terorą prieš kitaip manančius žmones, yra j 
bailiai. Dar Marksas, rašydamas apie didžiosios francu- 
zų revoliucijos terorų, pasakė, kad tas teroras buvo “per
sigandusių buržujukų” padaras. DARYS FONDO

jos mainieriai, tai jiems tektų 
laukti mažiausia iki antrojo 
prisikėlimo. t ,

Iki šiol Amerikos komunistai 
dar nesugebėjo Sustabdyt nė 
vieną svarą anglies, gabenamos 
į Angliją! Jie giriasi šituo sa
vo “darbu” tiktai dėl to, kad 
dabar jie kaulija iš lengvatikčs 
publikos aukas neva Anglijos 
mainerių naudai. Jie mano, kad 
jeigu jie daugiaus girsis savo 
“pagalba” streikuojantiems mai- 
nieriams, tai atsiras dauginus 
žioplių, kurie duosis apgauti.

Kauno “Rytas” rašo, 
“Lietuvos žinių” redakcijos 
bo narys (buvęs ar dar tebe
sąs) Pronckus rengiąsis važiuo
ti į Ameriką, nes jisai esąs pa
kviestas redaguoti “Naujienas”. 
Pasigavęs šitą “Ryto“ antį, vie
nas Chicagos Marijonų organo 

‘bendradarbis reiškia savo džiau
gsmų, kad Grigaitis gausiąs 
“atostogas”. *

Ažuot siūlę atostogas Gri
gaičiui, “Rytas” su “Draugu” 
goriaus patys pasiimtų atosto
gas nuo mėlo. Jeigu tuodu kle
rikalų šlamštai bent kokį mėne
sį pasistengtų apseiti be melo, 
tai lietuvių laikraštija tuojaus 
pasidarytų 50% švaresnė.

Bet mes gal reikalaujame iš 
jų perdaug. Savo prigimties 
atsižadėti, nors ir trumpam lai
kui, yra sunku.

STREIKININKAI ATMETA
KOMUNISTIŠKUS VADUS

Passaico audžiamųjų fabrikų 
darbininkai nutarė kad ir čia 
dar taip stoti į Amerikos Dar-

Kitą įdomią žinią apie santykius sovietų Rusijoje Amerikos Darbo Federacijos 
paduoda Chicagos “Tribūne” korespondentas iš Berlino. pildomąją tarybą, matyt, pasie- 
Jisai sakosi susitikęs su atvykusiu į užsienį Rusijos opo- kė gandai, kad aukos, kurios 
zicinių darbininkų vadu, Badianu. Pastarasis pareiškęs buvo sudėtos nesenai pasibai- 
korespondentui, kad Rusijos darbininkams Kremlio vai-1 *us,° kaihastuyių •Ureiko New lv. * . ..... . . , T. . • I Yorke naudai, tapo ne visaidzia esanU jgnsusi iki gyvo kaulo. Jie ęsą pasiryžę pasi- tiksliai suvartotos> ncs j, nu. 
liuosuoti nuo valdžios globos ir susiorganizuoti į nepri- tarė padaryti to streiko - įplau- 
klausomų partijų. * kų ir išlaidų reviziją. Mat,

Badianas ir jo vienminčiai reikalauja, kad butų lik-1 kailiasiuvių unija (Internatio- 
viduotas komunistų internacionalas; kad Rusijos žmo-|‘Kl1 Fur W(^kers Union) pri- 
mų pinigai eitų ne komunistines propagandos rėmimui racijai ir pastaroji skyrė iš sa- 
svetimose šalyse, bet nuošimčių mokėjimui už Rusijos Vo iždo nemažai pinigų streiki- 
skolas; kad butų įvykinti laisvi rinkimai į sovietus, ir kad Įninku šelpimui, 
butų panaikinta diktatoriška Maskvos valdovų galia. Už 
keleto dienų busianti paskelbta tokio turinio 
darbininkų partijos proklamacija.

Badianas, kurį mini “Tribūne” korespondentas, yra 
veikiausia atstovas “darbininkiškos opozicijos” Rusijoje, 
kuriai vadovauja Piatakovas. Ši grupė dabar yra susi
blokavusi su Trockio ir Zinovjevo pasekėjais. Jeigu Sta
linas nesugeba susitarti su “darbininkiška opozicija”, ku
ri daugumoje susideda iš komunistų partijos narių arba 
iš nesenai buvusių komunistų (Badianas, pav. sakosi bu
vęs ir Čekos komisaras), tai vargiai galima tikėti, kad ji
sai galėtų eiti į derybas su socialistais.

Liepos 28 d. buvo paleisti iš Kauno kalėjimo visi tie 
politiniai kaliniai, kuriuos liečia amnestijos įstatymas. 
Kiek jų, Lietuvos spauda nepraneša. Kalėjime pasiliko 
tur-but tiktai tie, kurie yra kaltinami kriminaliais nusi
dėjimais sąryšyje su politika.

Suprantama, kad apie tą pat laiką turėjo būt palei
sti ir kitų miestų politiniai kaliniai, taip kad dabar, be
veik visi tie žmonės, kurie prie klerikalų valdžios buvo 
suimti dėl politikos nusikaltimų, yra atgavę laisVę.

Šį pavasarį Amerikos lietuviai komunistai kėlė dide
lį triukšmą dėl politinių kalinių Lietuvoje. Mes tuomet 
jiems sakėme, kad tikriausias būdas kalinius paliuosuoti, 
tai — remti Lietuvos opozicines partijas, ypač socialde
mokratus, kad jos per rinkimus sumuštų klerikalus. Mu
sų žodis išsipildė. Kuomet “Mykolo Juodojo” (kun. Kru
pavičiaus) kompanija išlėkė iš valdžios, tai politiniai ka
liniai gavo amnestiją.

Bet komunistai prie klerikalų nuvertimo neprisidėjo. 
Priešingai, jie stengėsi kaip įmanydami pakenkti social
demokratams ir vai. liaudininkams. Iš politinių kalinių 
jie tiktai padarė sau biznį, rinkdami neva jų naudai au
kas.

į I Federacijos pildomoji taryba 
RusiiosI Pavct^ atlikti reviziją koinisi- 

■ jai, susidedančiai iš šių asmenų: 
Matthew Woll, Hugh Frayne, 
Edward F. McGrady, John Sul- 
livan ir Joseph Ryan. Preziden
tas Green pranešė kailiasiuvių 
unijos New Yorko skyriui apie 
komisijos paskyrimą ir įsakė 
jam parodyti jai visas knygas 
ir dokumentus, kokių ji reika
laus.

New Yorko kailiasiuvių uni
jos skyrių kontroliuoja komu
nistai ir jų sėbrai. Gavę Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dento laišką, jie labai susirūpi
no ir dabar savo spaudoje šau
kia, kad Green norįs “diskredi
tuoti kairiasparnius”.

Jeigu aukos buvo suvartotos 
teisingai, tai bijotis revizijos 
nėra pamato. Pažiūrėsime, ką 
revizijos komisija suras.

paramos jie vargiai galėtų lai
mėti kovą su darbdaviais. A. 
1). Federacijai pareikalavus, kad 
streikuojantys audėjai nutrauk
tų ryšius su komunistais, įsi
skverbusiais į streiko vadus, 
streikininkai nutarė šitą -sąly
ga išpildyti. Po to streikininkų 
išrinktasai komitetas turėjo pa
sitarimą su A. 1). Federacijos 
atstovais ir taip jų tapo pada
ryta sutartis, kurią dabar tu
rės streikininkai ratifikuoti (pa
tvirtinti).

Beveik nėra, abejonės, kad 
audėjai šitą sutartį priims, ir 
tuomet jie pataps United Tex- 
tilc Workers’ unijos nariais. 
Bet į uniją nebus priimtas nė 
vienas komunistų agitatorius.

Komunistai pradžioje buvo 
pakėlę didelį triukšmą prieš A. 
D. Federacijos reikalavimą pa
šalinti iš streiko vadovybės 
Weisbordą ir kitus “kairiaspar- 
niškus” meklerius. Bet kai pa
sirodė, kad didelė streikininkų 
dauguma yra prieš juos nusista
čiusi, tai jie nuleido nosis. Da
bar jau ir pats Weisbordas sa
kosi sutinkąs “pasiaukoti” dar
bininkų labui. Darbininkų labas 
jam esąs svarbesnis dalykas, 
negu asmeniška ambiciją. Jisai 
elgiasi, matyt, sulig ta vokiečių 
patarle: “iš bėdos daro dorybę”.

Gal neužilgio ateis laikas, 
kada visi raudonieji' biznieriai 
supras, jogei darbininkų 
jie privalo “pasiaukoti” 
kaip Weisbordas.

Įstoję į uniją, Passaico
kininkai nemokės duoklių tol 
kol nepasibaigs* streikas, 
gi tarpu visi kiti (>rg, ’ 
tekstiles garbini 
1 dolerį asesmėiitų j 
fondą.

labui

strei-

LIETUVA” APSIMOKANTI

Kauno savaitraštyje “Lietu
vyje” p. A. Pokarklis rašo, kad 
Amerikos lietuvių laikraščiai 
daug geriau stovį finansiniu at
žvilgiu, negu Lietuvos laikraš
čiai. Lietuvos laikraščiai turį 
mažai skaitytojų ir nešą leidė
jams didelius deficitus. Tečiaus 
apie valdžios leidžiamą dien
raštį “Lietuvą” rašytojai sako:

“Sugebėjimas išlaikyti laik
raštį pastaruoju laiku be 
valdžios pašalpos yra garbe 
pačiai vadovybei ir pavyzdys 
kiliems, kad nevisuomet rei
kia su deficitu laikraštis leis-

Suaugusiems gimnazija, kurią Lietuvos Mokyklų 
Profesinė Sąjunga yra įsteigusi Tauragėje, ketinama pa
versti amatų mokykla. Tai yra geras sumanymas.

Lietuvoje eina tiktai 
dienraščiai lietuvių kalba.

trys 
Tuo 
irtfi

. Tuo 
organizuotieji 
ai mokės po 

streiko

Reikalingi Vyrai ir Moterys 
kurie kenčia nuo niekiančios odos ar
ba panašių nesmagumų, dėl paban
dymo Severa’s Esko, antiseptiško oint- 
mento. Tūkstančiai jau yra gavę 
greitų pagelbų taip kaip Mr. P. Ko- 
valenko, 2270 Finley St., Detroit, 
Mich., kuris rako: “Nėra kito tokio 
gfcro ointmento kaip Severa’s Esko. 
Po uždėjimui jo ant mano’nięžiįm- 
čios ir suskirdusios odos, mano ken
tėjimai sustojo ir oda greitai pasi- 
darS Svari. Severa’s Odos Muilus taip
gi yra labai geras”. — Nusipirkit už 
50c slovikelj Severa’s Esko nuo savo 
vaistininko, arba rašykit pas W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

(Apskelbimas)

—Kas su tavim atsitiko? — 
klausia po nekurio laiko žmona. 

*—Ar tu gyvas dar, ar tik tavo 
(dvasia, čia vaidenasi? — O pa
ti taip ir dreba iš baimės, lyg 
drugio krečiama.

| —Tame tai ir mano nelaimė, 
kad aš dar gyvas, o ne miręs.

—Ką tu pasidarei? — klau
sia žmona persigandusiu balsu.

—Tai ačiū tau... Dabar, žino
ma, nebepamatysi manęs su 
Mare “pesičalavojant.“

—Bet kam tu usus nusisku
ta!?

—Kam usus nusiskuta!?... ži
nai, kad aš dabar taniauju val
diškoje įstaigoje, o tarnauda- 
nias valdiškoje įstaigoje neturiu 
teisės nešioti usus. — Atrėžiau 
tokiu pat tonu, kaip kad girdė
jau nuo savo pono pirmininko.

—Ar jis girtas ar kvailas?— 
klausia žmona Uršulės ir kaip 
suriks, kaip stversis sau už gal
vos, kaip ims rėkti, kaip ims 
rėkti, ją pasekė vaikai, o po jų 
ir Uršulė. Taip kad vėl kilo di
džiausias “termas”. Ir vis tai 
dar butų niekis, kad ne tie vel
niai šunes, kurie išgirdę viduje 
tokį trukšmą, kaip’ pasius vėl 
staugti, tarytum, kad visas pra
garas sukilo. Vienu žodžiu ki
lo toks “skandalas”, toks sumi
šimas, tiesiog “sudna diena”, 
taip kad, rodosi, žmogus jeigu 
galėtumei, tai bėgtum iš čia 
galvą suėmęs, kur nors į ty
rus, kad tik negirdėtumei to 
baisaus trukšmo. Turiu prisi
pažinti, kad aš ne taip jau labai 
esu baikštus, bet jeigu jau ir 
man pasidavė nejauku, tai turi
te įsivaizduoti kas turėjo būti 
per “skandaliukas.”

nežiojome Jūsų tuojau man prisiminė jaunys- 
: būdavo ne viena 

gražuolė pažiūrėjusi į mano 
usus suglaudžia lupytes, tary
tum maldauti maldaudama buč
kio. Ne viena yra juos bučia
vusi, glamonėjusi, glosčiusi ir 
tt. Štai dėl ko man dabar taip 
jų gaila. O ašaros taip ir ri
tasi per veidus. Mirus vyrės-1 
niajam sunui nebūčiau taip jo 
gailčjęs, kaip gailėjaus nuskų- 
tęs usus. Dieve tu mane ir už 
ką tu mane taip žiauriai nu
baudei? — surikau suėmęs
galvą.

Kadangi tarnybon reikėjo 
stoti tiktai už savaitės, tai ne
buvę kas veikti, reikėjo grįšti 
namo, kur tą pačią dieną ir iš 
vykau. E, būdavo važiuoji sau 
linksmas susisukęs į kailinius ir 
rėkauji vežikui, kad greičiau 
važiuotų, — o dabar? Dievu
lėliau tu mano, sėdžiu sau nosį 
nuleidus, • tarytum, kartuvėm 
važiuočiau. Ir jeib tik kada ar
kliai šiek tiek greičiau pradeda 
bėgti tuojau ir rėki “nevažiuok 
greitai, nevažiuok greitai,” 
Mat, aš norėjau, kad nakčia 
parvažiuočiau į namus, o tai 
galiu žmonai priepuolą įvaryti 
ir beabejo žmona manęs nepa
žintų, o pamanytų, kad vokie
tis Friksas. O parvažiavus nak
čia ji miegos ir nepamatys, 
kad aš be ūsų.

Taip man begalvojant, nė ne
pajutau kaip privažiavau namų 
vartus. Buvo jau, visai tamsu, 
šviesos kambaryje nematyti—

—Kad mes j 
Malonybė — pratarė Pišči —[tės dienos:
Mucha (toks 
žmogus, kam 
šluostysi nosį), 
kad Jo Malonybė 
musų kuriniais, o ne pavardė
mis, todėl ir stengėmės! para
šyti ką nors geresnio,* visai ne
manydami kad Jo Malonybė...

kalbi 
jokios

< mat jau buvo 
norėsi tam nu-

Mes manėme, 
įdomaujasi

linksė-

nusibodo 
pasidarė

malonios

—Nu, nu, užteks jau, 
kaip mažas vaikas be 
tvarkos.

—Dabar, gerbiamieji, 
išsivaikščioti — prabilo
damas į visas puses. — šiuo 
kariu aš Tamstom dovanoju, 
bet žiūrėkite, kad daugiau to 
nepasikartotų; žinokite kad aš 
juokų nemėgstu. O Tamsta, 
gerbiamasai, — sako kreipda
masis į mane — kad tuojau nu- 
siskustumei usus. Supratai?

—Ko čia nesuprasti — atsa
kiau. — Pas mane vienas kvai
lutis slyvas saugo ir tas tave 
suprastų — priduriąu. Ant šio 
mano pasakymo norėjo ką tai 
sakyti, bet susilaikė ir nusisu
kęs nuėjo į savo kambarį. Ma
tomai, ir pačiam jau 
toks musų vizitas ir 
ne visai smagu.

Po tokios nelabai
audiencijos pradėjome mažu 
pamažu skirstytis, girdami tos 
pietus kuriems buvome užkvies
ti. O čia dar iš kur buvęs, iš 
kur nebuvęs, pasipina po kojų 
teismo raštvedys ir tas ant ma
nęs. Kad jį velniai taip pri
stotų, kaip jis mane kad pristo
jo. ’ J

—Kaip tai galima sau dalei- 
sŲ eiti tarnybon su ūsais.

—Bent tu šuns snuki nutilk. 
Gana jau, ir taip jau prikanki
note mane šiandie kiek tik be
norėjote. Velniai jus ten žino, 
iš kur visas tas madas ištrau
kėte.

-O vizitinėj e knygoje ką. 
prirašėte ar atsimenate?

—Pabučiuok tu į... su savo 
knyga ir visomis savo ceremo
nijomis.

Matomai gerai “užvežiau”, 
nes nebeatsakė nė vieno žodžio 
ir nuėjo lyg “Gudo Meškis’’ uo
degą nuleidęs. Ne ir iš tiesų, 
pikta pasidarė, besiklausant per 
ištisą dieną tų pamokslų. Kiek 
metų pragyvenau, niekas nėra 
pasakęs man vieno pikto žodžio, 
o dabar, kad juos velniai, turė
jau visoko prisiklausyti. Ne
bent su žmona būdavo kartais 
apsibarava, bet tai tik niekis, 
ženklas prieš šią dieną. Ir iškur 
jis visą tai ištraukė. Išgalvojo... 
Nekitaip....? Kad jam velniai 
taip rėkautų kaip jis man...

Grįžęs namo, paėmiau skus
tuvą, pagalandau, pamuilinau 
usus ir nieko nelaukdamas, čik, 
čik, ir nuskutau. Vargšai mano 
ūseliai, taip ir sugulė lyg žolė 
po dalgio. Dievulėliau tu ma
no kaip pasižiurėjau aš pats į 
save, ųet pats savęs pČrsigan- 
dau. Dievai tik ir žino į ką aš 
buvau panašus; veidas koks tai 
kreivas, susisukęs lyg Grigo ra
tai, veidai įkritę, nosis vėl kaip 
tai velnioniškai užkumpusi, pri
siplojusi lyg gotentoto. Iš tiesų, 
jus nesijuokite, pamaniau, kad 
čia ne aš, o vokietis Adomas 
Friksas, kuris pas mus Kaune* 
naktimis ant patrankų važinėja
si, kad aš rytojaus nesulauk- 
čiatf, jeigu aš meluoju. Pirmą 
kartą gyvenime man teko nu
skusti usus ir gelbėk Dieve, 
kad daugiau neprisieitų ir ma
no vaikui tokios nelaimės patir
ti. Jeigu aš bučiau tai žinojęs, 
kad nuskutęs usus busiu toks 
baisus, gelbėk Dieve, nebūčiau 
skutęs, nors čia man gyyam bu
tų visas gyslas ištraukė per 
pasturgalį.

Ir kam nuo to pasidarė leng
viau, kad aš juos nuskutau — 
niekam? Kam jie kliudė valgy
ti ar gerti — niekam? Kaip aš 
dabar pasirodysiu Marei į akis? 
Dieve tu mano, ir už ką tu ma
ne taip žiauriai nubaudei? čia

mo ir rengiuosi jau eiti, kap 
čia iš kur buvę nebuvę šunes 
kaip ims loti, kaip ims staug
ti; kad juos ir velniai kur nu
neštų, net visas kaimas suki
lo. Tfu, kad jus perkūnai, “na
miškio nepažįstate”. Norėjau 
paglostyti, bet kur tau velnio 
vaikai prisiteis; pažiurėjo, pa- 
žiurėjo, kaip ims staugti, kaip 
imsv staugti; tarytum, kad juos 
velnai pristojo. Vargais nega
lais įėjau į prieangį: čia viskas 
taip keista, nematyta... kad ta
ve biesas...? Man rodosi, kad 
čia ne aš, i? čia nemano na
mai; nors piauk negaliu įsivaiz
duoti, kur aš esu, taip keistai 
man viskas atrodo, 
kita nelaimė, kaip 
ėmė loti, kaip pašėlę,

tai

O čia vėl 
tik- šunes 

nubudo 
žmona ir išgirtusi, kad kas
įėjo į kambarį — klausia:

—Kas ten?
—Aš, aš — atsakiau.
—O ko tie šunes taip loja?
—Nugi eik šen, ko slapstaisi?
Mat, pas mane toks jau bu

vo būdas; būdavo parvažiuoju 
kada iš kur, ar tai butų diena, 
ar tai naktis vis viena: tuojau 
išbučiuoju vaikus, apžiūriu 
juos, jeigu ką nors parvežiau iš
dalinu, o paskui cinu pas žmo
ną ir bučiuoju ją bent porą de- 
sėtkų kartų, visiem būdavo lin
ksma ir gera. O dabar, lyg kiš
kis slepiuosi, kad tik kas mane 
nepamatytų. Nespėjau dar gerai 
ir prie .lovos prieiti, kaip žmo
na stvėrė man už rankos ir pri
traukė prie savęs, kad bučiuo
čiau.

Pasibučiavova. O, ji...
—Kas tai... Ir “davai” su 

rankomis man per veidą. Pas
kui kaip^suriks nesavu balsu.— 
Gelbėgite, gelbėkite, — va
gis, vagis. Uršula, a, Uršula, 
uždegk žiburį, -5- greičiau. No
rėjau nuramini, bet kur tau. 
Kaip griebs su nagais tiesiai 
man į akis.

—Nelysk — rėkia — nelysk.
Nubudo vaikai ir girdėdami 

įsotiną šaukiant pagalbos, taip 
pat ėmė rėkti. Neduok Dieve, 
kilo didžiausias trukšmas!

Tuo tarpu Uršula užibino ži
burį ir juomi nešina įbėgo į 
kambarį. Pribėgo prie manęs 
įsmeigė į mane savo mieguistas 
akis ir stovi lyg suakmenėjusi, 
negalėdama suprasti ar čia aš, 
ar čia vokietis Friksas, taip ir 
dreba visa iš baimes.

(Bus daugiau)

iiiiimiiuiiiMiiiiiiN

Qulbran»en Trade Mark

GULBRANSEN
REGISTERING .

PIANAS
pripažintas visų artisYra pripažintas visų artis

tų muzikos už geriausį pia
ną pasaulyje. Tai yra nau
jos rųšies ištobulintas Gro- 
jiklis Pianas.
Patirkite didžiausį smagu
mą iš 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.
Gulbransėn 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 meliodijo> arba sulaiky
ti muziką iki šnabždėjimo, 
ar leisti malonų, aiškų bal
są. Ir tai atlikti lengva ir 
aišku.
žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
jeigu Jus grotumėt su ran
komis. Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie- 
nintėlis Pianas tokios rųšies 
pasaulyje.

JOS. E BUDRU
Pianu Krautuvė

3343 So. Halsted S t.

iiiiiimiiiuim

fliųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brangi dovani.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė už motinos 
įžeidimą

Leo Bartkowski, 17 metų am
žiaus (3160 Archer Avė.) nu
šovė Otto Martensą (3108 Bob- 
inson St.). Martenso lavonas 
buvo rastas sekmadienio rytų.

Tuo tapo pranešta Brighton 
Parko policijai, kuri suėmė 
Bartkowskį. Policijai atvykus, 
l»artkowski buvo tarpe susirin
kusių žmonių. Bet vėliau norė
jo pasišalinti, kas sukėlė nuo
žiūra.

Policijos stotyj Leo iš pra
džių gynėsi, bet vėliau sušuko: 
“Aš esu linksmas, kad nužu
džiau jį. Aš niekam neleisiu į- 
žeisti mano motiną. Ar mane 
pakars už tai, kapitone?”

Paskui Bartkowski parodė 
policijai, kaip jis papildė žmog
žudystę. Revolverį jis pasisko
linęs iš kaž kokio Red.

Po nužudymo Mertenso, Leo 
sugrįžęs namo valgyti. Po to 
jis pakvietęs savo draugą eiti 
į krunamųjų paveikslų teatrą.

Martensą jis nušovęs už tai, 
kad tasai pavadinęs jo motiną 
In-prote. Ekij jisai su motina 
nuėjęs pas Martensą gauti re- 
komendacijos laišką (mat, kai- 
kurį laiką Leo dirbęs pas Mar
tenu). Jis ne tik laišką neda
vęs, bet dar jo motiną iškolio-; 
j§S. Į

Traukinys suvažinėjo 1 
nužiūrimą žudei ką

Tai*) nužudyta savo namuose 
Mary Zapala, 27 metų amžiaus 
(2733 VVarren avė.). Iš visko 
matyti, sako policija, kad Za
pala buvo nužudyta John Nel
sono kambaryj, o vėliau jos la
vonas išvilktas į koridorių.

Kelioms valandoms praslin
kus prie Kinsey ir Toman avė. 
tapo surastas traukinio suvaži
nėtas Nelson. Ar Nelson neti
kėtai po traukiniu pateko, ar 
tyčia, norėdamas saužudystę pa
pildyti, — sunku pasakyti.

Kiek žinia, Nelson turėjęs 
pasisamdęs kambarį Zapalos 
namuose. Pasak kaimynų, jis 
meilinęsis prie Zapalos, bet pa
staroji nepaisiusi jo. Policija 
tad spėja, kad Nelson nužudęs 
Zapalą, o paskui papildė saužu
dystę.

Apiplėšė Blinstrupą
Du plėšikai apiplėšė Ilillside 

inn, kurios savininkas yra A. 
Blinstrup. Patį Blinstrupą plė
šikai labai sumušė.

Kuriam laikui praėjus plėši
kai tapo suimti. Jais pasirodė 
esą George ir \Villiam Stotz, 
4631 S. Albany avė.

*\ Vice-prezidentas 
Chicagoj

Sugrįžo iš atostogų vice 
prezidentas Charles G. Davves. 
Chicago j jis žada išdirbti pla
nus kovai prieš ^senato filibus- 
terio patvarkymus.
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Moterą puolimas 
nesiliauja

Paskutinėmis dienomis Chica
goj prasidėjo tikra moterų puo
limo epidemija. Iki šiol užpul
tųjų skaičius pašoko iki dešim
ties. Tarp vėliausiųjų aukų 
randasi ii metų mergaite. Pa
sak mergaites pasakojimo, ją 
pasigavo gražiai apsirengęs vy
ras kokių 50 metų amžiaus ir 
išgėdinęs automobiliu  j.

Kita auka buvo 15 metų mer
gaitė. Delei jos išgėdlnimp tapo 
suimtas George Dięzel, 37 me
tų amžiaus ir trijų vaikų tėvas. 
Mergaitė sako, jog Dieze! žadė
jęs surasti jai darbo. Jis ją nu
vežęs į vienų kitą vietą, o pas
kui išvežęs į mišką ir išžagi
nęs.

Policija deda pastangų pa
daryti galą tiems puolikams, o 
teisėjai yra pasirengę kuoaš- 
triausia bausti prasikaltėlius.

Chicaga turės didžiausi 
krutamųjų paveikslų 

teatrą
Prie 63 gat. ir Maryland avė. 

apie rugsėjo 1 d. 1927 m. bus 
pastatytas New Woodlawn kru
namųjų paveikslų teatras. Dar
bas jau tapo pradėtas. Teatro 
pastatymas kaštuosiąs $5,000,- 
000. Sėdynių busią apie 4,500.

Teatro scena busianti nepap- 
i didele ; beveik tokio di-

džio, kaip Metropolitan Opera.
Teatrą - stato du broliai Wil- 

liam ir Andre\v Karzas (Trianon 
Argon ir kitų šokių salių savi
ninkai). Broliai Karzas į Ame
riką atvyko 1907 m. iš Graiki
jos. Tuo laiku jiedu beveik nie
ko neturėjo.

Andrevv Karzas sako, Jog 
New Woodlawn busiąs didžiau
sias krutamųjų paveikslų teat
ras pasaulyje.

Lieluviii Rateliuose.
Cnicagos “Birutė”

Bašo Al. Micevičius

13—11—1915 metai

Taigi tais laikais mes, kurie 
pasišventę dirbome manėme, 
kad tokis artistų pasielgimas 
yra nedovanotinas, nepaisant 
to, kad jie iš tiesų turėjo tei
sės reikalauti ir gauti atlygi
nimą. Savo keliu mes valdybo
je perleidžiam tarimą, kad at
mesti artistų reikalavimą. Tuo
met beveik visi artistai susirin
ko ir sutvėrė “Dramos Drau
giją”, paskelbdami, kad repe
tuoja tragediją “Mindaugis”. 
Negana to, jie pasiėmė sau mu
sų režisierių p. Jurgelionj. “Bi
rutė” liko be nieko. Ūpas ne 
lik tarp birutiečių, bet ir Chi
cagoje buvo nekokia. Visi pasi
gedo p.' Petrausko, nes apie jį 
ir “Birutę” sukosi visas muaų 
socialia gyvenimas.

Susirinko keletas birutiečių 
į repeticiją ir su valdyba taria
si kas daryli. Kaip ten nebūtų 
ir kas neatsitiktų, bet vienas 
dalykas buvo tas, kad mes nie
kuomet nenustodavom vilties. 
Tais laikais į Chicagą atvyko 
studijuoti muziką gerai šian

die. chicagiečiains žinomas ir 
daug “Birutei” pasidarbavęs p. 
Petras Sarpalius. Pasitarę susi
rinkimu, išrenkam komisijų (į 
kurią ir man teko įeiti) kvies
ti P. Sarpalių “Birutės” chor
vedžiu. Nutarta padaryta. Nuė
jom pas Petrą, kuris kukliai 
pasakė: “Ką aš galėsiu, lai ir 
padarysiu.” O kadangi “Biru
tė” niekuomet nemėgdavo da
ryti raštišką sutartį su savo 
vedėjais, lai ir Petrui pasiūlė 
p. Petrausko išlygas. O ar jus 
žinot, kokios tos išlygos buvo? 
Nugi $3 už repeticiją, o už iš
stojimą su choru ant scenos $5. 
Nieko už ekstra pamokas. Tai 
tokios buvo tais laikais išlygos. 
Jus galit patys matyti su kokiu 
pasišventimu tie žmonės dirbo 
ir kiek tai energijos reikėjo 
eikvoti palaikymui tos mušu 
silpnutės dailės. Taigi ateinan
čioje repeticijoje p. P. Sarpa
lius buvo “Birutės” nuolatinis 
chorvedis. Dabar aš paminėsiu, 
ką Petras davė “Birutei” ir kų 
“Birutė” davė jam. Aš manau, 
tai bus įdomu, ,

“Birutė” p. Sarpaliaus 
laikais ■

Gal bus ne pro šalį paminėti, 
kad p. Sarpalius yra gimęs 
Pennsylvanijos valstijos kalnuo
se, Scranton mieste, kur visi 
veik lietuviai dirba mainose. 
Sarpalių šeima pasižymi nepap- 
rastu muzikališkumu. Jų yra 
net astuoni broliai ir visi kokį 
nors instrumentą vartoja. Chi
cagoje jų mes žinom keturis. 
Petras, vyriausias ir toliausia 
muzikoje pasirodęs, turi išlei
dęs ir sukomponavęs keletą 
dainų savotiško originalumą t 
Noys jis Amerikoje gimęs, bet 
siela yra tikras lietuvis ir ame-! 
rikoniško “džiazo” jam nei ne-1 
parodyk. Be galo lėto būdoj 
geros širdies ir nuolaidus ir,’ 
žinoma, kartais net ir perdaug' 
demokratiškas, ypatingai kaipo* 
chorvedis. Taigi “Birutė” gavo1 
chorvedį, kuris labai skyrėsi j 
nuo buvusiųjų, ypatingai jo 
rinkinys dainų buvo kitas. Sar
palius tuoj aus supažindino chi- 
cagiečius su Sasnausko muzika. 
Tokie kuriniai kaip “Siuntė ma
ne motinėlė ’, “Lėk, sakalėli”, 
“Karvelėli mėlynasis” pradėta 
dainuoti Chicagoje tik prie p. 
Sarpaliaus. Tai buvo naujany- 
be, nors j klausytojus abelnai 
nepadarydavo didelio įspūdžio. 
Mat, reikia būti muzikališkam, 
kad suprasti. Ta muzika musų 
liaudžiai buvo persunki. Tai ne 
“Ievuže”, kuri turi savyje ru
siškumo ir puola lengviau į 
klausytojo ausį. Tečiau buvo ir 
tokių, kurie įvertindavo “Biru
tės” dainavimą, o kartu ir 
Sarpalių. ' ,

Dramos skyrius išnyko, nes 
“Dramos Draugija“ apėmė pla
tų darbą ir Jiems gana gerai 
sekėsi iš pradžių/ Mat, p. Jur
gelionis kreipė dailgiau dėmesio 
j sceną ir reikalavo daugiau iš 
artistų. Bet neilgai gyvavo 
“Dramos Draugija”. Per porą 
metų ji užbaigė savo gyvavimą, 
nustojusi publikos pritarimo. 
Teeiaus- minėta draugija paro
dė* ne tik chicagiečiams, bet ir 
“Birutei”, kad galima veikalus 
geriau pastatyti, nors ir prie 
blogų aplinkybių. P-as Sarpa
lius su “Birute” kartodavo mu- 
zikališkas p. Petrausko opere
tes. Žinoma, jau nebuvo to en

tuziazmo, nes jos buvo girdė
tos. Vėliau p. Sarpalius sumo- 
kino taip pat p. Petrausko nau
ją operetę “Lietuviškas milijo
nierius”. Veikaliukas nepadarė 
didelio įspūdžio, nes pienkutis, 
o “Birutes” publika jau reika
lavo rimtesnių veikalų. Vėliau 
p. Sarpalius pradėjo mokyti 
Sasnausko kantatą “Broliai”, 
bet tas jam nepavyko pastatyti 
dėl nesusipratimo tarp jo ir “Bi
rutės”, o ypatingai netaktiško 
su juo pasielgimo valdylios. 
Mat, pavasarį užbaigiant 1914 
metų sezoną p. Sarpalius sta
tė inelod. “Birutę” Jurginėje ir 
padidino orkestrą, paėmęs na
rius iš Chicagos Symfonijos, 
kurie, atvykę j minėtą beizmon- 
tėlį, netikėjo kad galės gauti 
atlyginimų ir prieš atidarant 
sceną pareikalavo' užmokesčio. 
P-as Sarpalius kreipėsi j p. 1a?- 
gandą ir per didelę bedą mes 
turėjom sudėti $1(M>. O tais lai
kais tai buvo dideli pinigai. Už 
tai buvo kaltinamas p. Sarpa
lius ir neišmintingai pirminin
kas leidžia balsavimui, kad su
spenduoti vedėją iš “Birutės”.

Štai kaip tais laikais negra
žiai “Birute” atsilygino su p. 
Sarpalium, kuris išgelbėjo ją, 
kai ji pateko į kritišką padėtį. 
Musų Sarpalius tik uždraudė 
balsuoti ir pakilęs išėjo. Nors 
tas smūgis užmuštų kiekvienam

Ar Nori Gauti 
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai iki Spalio 31 d., 192G
Kadangi šimtai /‘Naujienų” skaitytojų renka ir 

taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai-
1 irius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus.
. Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujiehų”, 

“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojarųs sekamą proppziciją: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig'pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina/‘Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metąms $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. -=- $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai ikj Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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energijų darbuotis su panašiais 
žmonėmis, tečiaus musų Sarpa- 
litis visuomet stovėjo arti su 
“Birute”. Jis stato dailę aukš
čiau kivirčų, nors tas buvo 
skaudu, bet Petras nepaisė. 
Kaip mes gerai žinome, jis ir 
dabar stovi arti “Birutes” ir 
yra jos rėmėjas ir tvirtas as
muo muzikališku žvilgsniu. Jis 
su Vanagaičiu patieks gražių

(Tųsa ant 6-to pusi.)

NUOŠIRDŲ AČIŪ
Velionės Onos Kazakevičie

nės, kuri buvo palaidota Tau
tiškose kapinėse, 'Prečiadienyj, 
Rugpiučio 11 d., 1926, giminėms 
draugams, pažjstamiems ir vi
siems dalyvavusiems šermeny
se ir palaidojime. Ačiū už su
teiktą jai paskutinj 'patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Ačiū vi
siems už jteiktus jai paskutinį 
kartą brangius vainikus. Ačiū 
grabnešiams ir graboriui Eudei- 
kiui už mandagų ir malonų pa
tarnavimą. Dar ačiū tiems, ku
rie malonėjo raminti mus ir ant 
toliaus ramina didžiausio musų 
liūdesio valandose, kurie liekta- 
mės tarpe gyvųjų nubudime ir 
sakudžios širdpešos. Ilsėkis ra
mybei šios šalies žemelei musų 

(mieliausia ir brangiausia mote
rėle, motute ir sesele. Niekuo
met neužmiršime mes tavęs ir 
tavo nuopelnų dėl musų. Kan
kinami vyras Juozas ir duktė 
Emilija Kazakevičiai. Taipgi se
suo Elena su savo vyru Lukšai.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas reętal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NedS« 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

v REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Simpatiškas - 
Mandagu0 — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenne, 
Tel. I^favette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Ave„ Tel. Blvd. 8201 

, -------- ---------

J.F.RADZIUS 
PigiauMias Lietuviu 

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

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Boulevard 4189

A, MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

■■ <
Pbone Boulevard 520?

Privatiniai Ambulansaf

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį

1646 W. 46tb St., Chicago
........... -......... — . - —-<

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

b ,... . .........

1 .................. "......... .
Tel. Brunswlck 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.

..rl
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedčlipj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
> Phone Boulevard 7589
r

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

Sekamomis ligomis;
Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi % kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yi^a užkviečiami atsilankyti pas 

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

priežastį, Jtum tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trLsdešimtj metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų., Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė
jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstų ligas 
ir daugelį kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

n m » .r n dim* krauj° ar-B. M. Ross, M. D Į,a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai) gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

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

Trisdešimties Metų : 
Praktikos

Atsilankykit pas jj, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. f Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pa^elbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą į Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių. *

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

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

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

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name
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Licluviii Dawiiuo$e Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Ihlt

darbu cliicagiečiams. Bet apie 
tai vėliaus. '

Taigi “Birutė” ir vėl pasiju
to be vedėjo. Valdyboje tvarka, 
nepaisant to nemalonaus ir ne
taktiško pasielgimo link p. Sar- 
paliaus, buvo gera. Pirm, buvo 
p. P. Butkus, “molodec” vyru
kas; gi fin. rast. S. Hartmana- 
vičius.'.Juodu pagamino •'Biru
tei” konstituciją, kuri niekuo-, 
met nebuvo atspausdinta ir ne
įvykdyta, nes buvo begalo ilga. 
Bet jiedu užvedė gerą tvarką, 
kurios “Birutė” ir dabar prisi
laiko. Man tuomet jau teko bū
ti iždininku. 1914 m. pavasarį 
buvo renkama nauja valdyba ir 
į piimininkus ta]x) išrinktas 
Dr. Draugelis, vicepirm. p. Ka- 
zanauskas; man teko “cinas”, 
kuri ar tai per laimę ar nelai- 

daugiausia 
raštininko, 
važiuoti ir

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK

ir

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.001

Atsakymas# $100.00 no* «yk 
>6.00 j metuti per viaų

dole-
cen-

mę 
hii Buvau deleguo- 

pakviesti “Biru- 
Pociu, kuris bu-

Kiekvienas miltų praleistas 
ris sudaro nematomą Juosiu 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. įneš greitai praleidžiame 
'ij-nttį ir išsiunčiame savo <-entus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos į banką ar sDulką? *>

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$190.00 — inunislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
anie taupymo budus, 
žinosi kaip g*eit < 
doleris.

NAUIIKNU SPULKA 
1739 So. Halsted St

su sekretorių 
, o nuo jc su
dauginsiu tusų

tei”
vo vai donininku Boselande. Po
cius apsiėmė. Bus įdomu prisi
minti “Birutes” darbuotę su p. 
Pocium ir visus gerus ir blogus 
nuotykius.

9 (Bus daugiau)

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOJ LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviielpos 
draugija Chicagos mieste. | šių 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje.

Aptiekorius Belskis 
tsilaukė įpėdinio

su-

Aptiekorius Belskis (Halsted 
ir 19 gat.) vakar susilaukė sū
naus. Motina 
gerai.

Bus dabar 
nio jauniems

ir kūdikis laikosi

nemažai džiaugs- 
tčvams.

IMK PAVYZDI IŠ - MULO 
"NAUJIENŲ" DRAUGU

BRING- W
M«w Sub3cr»t>er

Kaulas “Naujienų” draugas 
— jis dirba “Naujienoms“ nuo 
ryto anksti iki vakaro vėlai. 
Laksto per namus, susirinki
mus, kalbina visus, senus ir 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujienų” drau
gais. Kaulas už savo nenualsų 
darbą ir pasišventinimą labui 
“Naujienų” gaus glėbį kuponų, 
o vėliau pluoštą brangių dova
nų. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Kaulo pėdoms, nešti 
“Naujienoms” naujus skaityto
jus gausite tokį skaičių kuponų 
kaip kad gauna “Naujienų” 
draugas Kaulas:
Už metinį skaitytoją .... 400 kuponų 
Už pusmetinį skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų

Šitoksai apštus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytoj ų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Kaulas .dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o Valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui,, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.00. Kaulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas | 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigus Kaulas nepadaro apsiri
kimo niekuomet, nes jis gerai 
žino, kad “Naujienų” adresas 
yra:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Tel. Yards 7282
Res. Tel, Hemlock 6244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARSIDUODA Čoverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

PARDUOSIU savo grojiklį pianų, 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, benčtus. kabinetas, dykai da- 
statymas, viskas už $135, išmokė
jimais Atsakantiems žmonėms, $25 
casli ir po $10 i mėnesj.

6512 S. Halsted St. 
1 floor.

2 GERI mediniai namai, vienas 
2—5 kambarių ir 2—4 kambarių, 
kitas 4—4 kambarių, randasi 211— 
215 W. 45 St.; Yra elektra, geras 
dumbingas ir vana, naujas stogas, 
(c r imi e stovyje, išmokėjimais, iino- 
rSH 19600 balno «8'00 Intas 50 XLėti $2000, kaina $8500, lotas 

100. M r, Scherer, 
COLEMAN & CO. 
4705 So. State St. 
Tel. I)rexel 1800.

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

PARDAVIMUI Storas arba mainy
siu ant piano. 334(1 S. Union avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. 2837 W. 51 St.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam jvairius spaudos dar

aus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programų#, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiui. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 83rd St.. Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir

Narys sykį įstojęs į šią draugiją apielinkėj. Įstaiga 34 jnetų senumo, 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos | Didžiausia ir geriausia stogų den- 
bile kurią dal| Jungtinių Va stijų gimo jslaiga Chicagoj. Tik patyrę 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir llnijO8 darbininkai samdomi. J. J. 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios-i)unne K<)Ofing Co., 3411-13 Ogden 
draugijos gali patapti kaip vyrai, ----- •....
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną. 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. —. 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-. 
limui į Chicagos Lietuvių Draugiją J 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos: 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai ’Atumėt 
draugijcr> nariais.

,8 3411-13 Ogden
Avė. Pliene Lavvmiale 0114.

KRAUTUVIŲ FJKČERIAI
Groserniy, Bu- 
Černių, Delikate- 
8Sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
komių. Mulų 

pečiai urnas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

iki 
šios i FBANK’S BABBER SHOP 

Krank A. Druktainis savin.

EXTRA
Lietuvių Tautiškų kapinių 

savininkų draugijų atstovų

ŽINOVAS BARBERYS

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

PARDUOSIU K8 notų grojiklį pia
no, su geru benčiumi Ir 68 voleliais, 
viską už $125, leisime 6 mėnesius 
dėl išmokėjimo, jei negalit viską iš 
sykio užmokėti. Pasimatykit su Mr. 
Hoodeni, 2332 W. Madison St., 1 fl.

PARSIDUODA su laisniu nesvai
ginamų gėrimų įstaiga. Biznis iš
dirbtas per keliolika metų. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. Parduosiu nebrangiai. Atsišau
kit po 6 vakare.

4539 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 8329

PARSIDUODA Lunch Roomis, gra
žini ištaisytas. Parduosiu pigiai. Pa
silikau viena, negaliu laikyti. Labai 
gera vieta kas apsipratęs su tokiu 
bizniu.

669 W. 14th Street

PARSIDUODA bučernė ir grosęr- 
nė geroj vietoj, visokių tai ‘ 
ventoj. Pardavimo priežastis,
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 

mir- 
tis savininko. 6010 SO. Kedzie Avė.

NEPAPRASTA proga, pasinaudo- 
kit. Parduodu savo krautuvę, ice 
cream, saldainiu ir nesvaiginamų 
gėrimų. Sykiu 2 kambariai gyveni
mui, garu šildomi. Renda tik $35 
Ilgas lysas. Likau vienas, todėl pri
verstas esu pigiai parduoti.

2502 W. 69th Street

PARSIDUODA 40 akrų farma, la
bai gera žemė ir budinkai, puikus so
das. Priežastis pardavimo, noriu va
žiuoti j Lietuva, todėl parduosiu la
bai pigiai. Randasi labai puikioj apie- 
linkėj, lietuvių apgyventa, Michigan 
valstijoj. Del daugiau žinių kreipki
tės laišku. John Seamon, 414 Web- 
ster St., Grand Rapids, Mich.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low karštu vandeniu šildoma, vienų 
metų senumo, viskas up-to-date, f 
ražas. Priežastis pardavimo persis! 
rimas šeimynos. Turiu, parduoti 
gerą pasiūlymą.

6609 So. Campbell Avė. 
Tel. Hemlock 0840

uz

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
8219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. Štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3618 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walaee St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekowen St., ir J. 
Mažiiauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsia, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. ^Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė,

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui 5 kambarių mūrinis bungalow, 
hot water heat. Labai prieinama kai
na. Priežastis pardavimo — vyras 
važiuoja į kitą miestą dirbti.

Kreipkitės:
6010 So. Savvyer Avė.

iš

PARDAVIMUI ^moderniškas 
3 fintų mūrinis namas, 6 ir 7 
kambarių, vana ir elektra, 
Emerald avė., netoli 35 st., kai
na tiklai $1(1,000, išmokėjimais, 
l'eeney, 559 W. 31 St.

LIETUVIU RYTINfiS ŽVAIGŽDES 
PAfiELI’OS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 yV. 
45th Pi.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Ixjwq 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P, Letukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis, 
L Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Katėnas, W. Sbfmkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted

J. L. A. T. Kliubo Sekretorius
. S. Kunevicze

lotų 
savininkų draugijų atstovų nepap
rastas susirinkimas Įvyks rugpiučio 
nedėlioj, 22 d.t 10 vai., Lietuvių 
Auditorijoj, 
Daug yra svarbių reikalų, daly vau 
kit visi būtinai.

Kapinių Valdyba.

22 d.. 10 vai., 
, 3133 So. i

ir 
vy

rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykį pamėginsi ir visados

Specialistas plaukų kirpime 
patrumpinime į visas madas

$300 įmokėti
Pardavimui saldainių krautuvė, 

fountain, delikatesen, čia parsiduoda 
labai daug sandvičių, viską paduo
siu už $800, įmokėti tiktai $300, o ki-

sugrįši 23o4 \\. (»8th Street, l’J*1*. tus išmokėjimais. Įplaukų $50 j die-
So. Western avė., Chicago, lll.lni) * “
A • LsttdAi* . * ~ _ __ t-i J a t* ašiaur-rytinės kertės/ 2618 W. Chicago Avė.

Roseland. — SLA 139 kuopos 
jaunuolių tėvų ir globėjų susirinki
mas įvyks seredoj 18 d. rugpiučio, 
kaip 7:30 vai. vakare, Aušros kam-| 
bariuose, 10900 Michigan avė. Su
sirinkimas via šaukiamas tikslu ap-| 
kalbėjimo tvėrimo SLĄ jaunuolių 
kuopos. Tėvai 
kitę dalyvauti

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI saldainių, notion, 
cigarų, magazinų ir kitų smulkmenų 
krautuvė labai pigiai. Priežastis 
svarbi. 5613 So. Racine Avė.

S LA jaunuolių 
globėjai malonė- 

_rinkime, 
kviečia Valdyba.

REIKIA dviejų voiterkų, gera al
ga ir tipsai. 520 Kušli st.

PARSIDUODA geras pelningas 
biznis — restaurantas.

x 3138 W. 38th Street

L. S. S. 4-tos kuopos susirinkimas 
atsibus Rugpiučio-August 17 dieną, 
Raymond Chapel svetainėj, 8 vai. va
kare. Yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Meldžiame visus susi
rinkti ir naujų draugų atsivesti.

— Kuopos Valdyba

RFHKAI.INGA senyva moteris ^>rie 
namų darbo ir prižiūrėti 1 Mi metų 
vaiką. Valgis, guolis, mokestis pagal 
sutartį. 1616 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų ir ice cream. Geras biz
nis. Turiu parduoti, nes apleidžiu 
miestą. 5255 Wentworth Avė.

Minkštų gėrimų krautuvė
ir 3 pagyvenimų namas, viso 14 

ruimų dėl ruimų randavojimo, la
bai gerai išdirbtas biznis, lotas 
25y 156, 2 karų garažas, visai prie 
Nash Motor Co. ir Coopcr Under- 
wear Co. dirbtuvių. Viską parduo
sim — namą ir bizni, tik už $17500. 
Gera proga lietuviui. Kreipkitės 
prie Martin’s Realty Co.

321 Mihvaukee avė.
Kcnosha, Wis.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Žalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 yVoodland Avė., Nut. 
rašt. K, J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenwood, 111., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PL, 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPIMO KLIIJMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me- 
dafinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet., 3729 W. Harrison St.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, bizniavas su 5 pagyveni
mais ir Storu. Kajna $25.800, geras 
rendas neša, 3159 So. Halsted St.

Kreipkitės prie
SAVININKO

5256 S. Princeton avė.

5 Kambarių $4590
Ant jūsų loto. Visi /vėliausi įtaisy

mai, lengvais išmokėjimais. Atsišau- 
kit dėl planų, 17‘ N. La Šalie Street, 
Room 810. .

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 mj Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius. Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Cnicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3826 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819" So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai 
1926 m.: Pirm.: 
čius, pag. Jonas

VIENAS Iš ŠIMTO
Mūrinis bungalow, 5 kambarių, 

naujas, furnas šildomas, visas aržuo
lo trimas, viskas moderniška. Jei no
rit sutaupyti $1000 pašaukite mane 
tuojau, kaina $7500, lengvais išmokė
jimais. Tel. <jtewart 1771.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba eųuity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą, kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 Su. Wallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 8236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue. ,

naujos valdybos 
Juozas Mickevi- 
Bartašius, nut. 

raštin* Ikonas I^abanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbriu, Finansų 
Rašt., Joe šama, Kasos Gloliyjai, 
Joe Janušauskas ir Frank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba, 
Alex M. Yokubaitis, Nut. 
5502 W. 23rd Place, Cicero, III.

Skirka,

mėnesj

Rašt.

ASMENĮJ JIEŠK0JIMA1
IEŠKAU savo brolio Bronislovo 

Adomaičio. Paeina iš Suvalkų guber
nijos, Zapiškių parapijos, Stangyiliš- 
kių dvaro. 1912 metais gyveno VVilkes 
Barre, Pa. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties arba kas apie jj žino 
pranešti; busiu dėkinga. Teofilą Ado- 
maičiutė-Juknevičienė, 6950 South 
Oakley Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI
Ieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nuo 20 iki 35 
metų amžiaus. Esu vaikinas 
metų, gerai atrodantis, turiu 
puikų gyvenimą. Norėdamos* 
giau žinių, kreipkitės laišku.

J. S., 414 Webster St., 
Grand Rapids, Mich.

33 
savo 
dau-

apsivedimui iki 
katra myli ramų 

turiu 
laimės.

Ieškau moteries 
40 metų amžiaus, 
gyvenimą. AŠ esu 39 metų, 
daug verčios ir pinigų dėl 
Meldžiu atsišaukti.

A. M.
Box 5, 

Berwyn, Iii.

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
esu jaunas vaikinas, turtingas.. Mer
ginos rašykit, daugiau žinių apie sa
ve suteiksiu per laišką. TONI PET
RULIS, 414 VVebster St., Grand 
Rapids, Mich.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS ant rendos vienam vy

rui arba dviem arba ženotai porai. 
Karštu vandeniu šildomas; šeimynos 
tik du, nėra mažų.

A tsišau k i t 7 vai. vakare.

7037 So. Artesian avė.

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys. Vienam vaikinui ąrba ve
dusiai porai. 6515 So. Talman Avė., 
Prospect 10210.

REIKALINGA stenografė, nuola
tinis darbas; gera mokestis. 4559 So. 
Paulina St., Yards 0145.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAP1EME
MORTGECIAI-PASKOLOS

PROGA PIRKTI BUNGALOW 
MARQUETTE MANOR

PAJIEŠKAU janitoriaus pa- 
gelbininko norinčio išmokti. 
Unijisto* arba norinčio įstoti. 
Darbas nuolatinis, mokestis ge
ras. Atsišaukite

3810 W. 14th Street

REIKALINGAS darbininkas 
prie mufavimo; turi gerai mo
kėti draivinti troką, atsišaukit.

1706 W. 47 Str.

KEIKIA pirmos klesos Keal 
Estate salesmano dėl prižiūrė
jimo sales departmento, South 
Side Keal Estate Ofeisė, Naujie
nos. Box 840.

MES turime tris geras vietas 
dėl smarkių vyrų. Kurie tiks, 
gali uždirbti daug pinigų. Atsi- 
šaukit nuo 9:30 iki 11, pasima- 
tykit su Mr. DOVEIKA, 646 N. 
Michigan avė. Suite 310

REIKALINGAS patyręs bučerfš.
4001 Campbell Avenue

SAVININKO pastatytas stipriai 
namas, visas muro, 12 colių pločio, 
taip kad galima ant viršaus pasta
tyti kambarius. Lotas 30 pėdų plo
čio, namas 25 pėdų pločio, 6 kam
bariai ir stiklu užtvertas porčius, 
visas medis aržuolo ir beržo, boi
leris didelis dėl apšildymo 2 pa
gyvenimų, aukštas skiepas, viškai, 
mūrinis garažas, puiki žolė ir daug 
kvietkų apsodinta. Šitas yra išskir
tas pirkimas. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas

Cnas. J. Bagdziunos & Co. 
736 West 35th Street 
j rytus nuo Halsted st.

2- M MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

HUMBOLI/r PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairia, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P, Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
3310 Evergreen Avė., Chicago, UI-

U K ESULFETUVIU AMERIKOS
KLIUBAS, East Chicago, Ind. Val
dyba: Pirmininkas, J. 
Sekretorius, J. Kiškis

Kovakis;
Finansų 

raštininkas, J. Mekšras; Kasierius, 
C. Grikšas. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienį po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

PARDUODU 2 marinius ar
ba medinius namus, labai pigiai 
arba mainysiu j bučernę ar 
grosernę. Tel. Boulevard 5784, 
3306 So. Halsted st.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Deyis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa
gelbininkas, I. Dabulskis, 1948 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

ŠIOS DIENOS GERIAUSIS 
BARGENAS

Geriausia pasiūlymas, imkit Jj
Pasižiūrėkit vieną geriausiai pa

statytą 4 kambarių murini bunga- 
low Šioje apielinkėje, 4 šviesus kam
bariai, aržuolinės grindys ir kieto 
medžio tiimas, vėliausios mados 
moderniškas plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, su sieteliais ir 
stikliniai porčiai, dideli viškai, 30 
pėdų lotas. Gatvė šoi sekcijoj dabar 
yra ištaisyta, namų kainos kyla. At
dara dienomis ir nedėlioj dėl ap
žiūrėjimo. Savininkas ant vietos.

7206 S. Rockwell St.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

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

MOKYKLOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 Weat 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 736 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė F. 
Snolienė, 6012 S. Francisco Avė., 
maršalka P. Grigienė, 3322 So. 
Union Avė.

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. Narna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes 'visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, 
sapnuojame, ,* 
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, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
duntimu 75 centai.

o jei prisi- 
jaučiamės blogai; 
ela sapnuoti

REIKALINGI 2 karpenteriai, kurie 
moka savo amatą. Atsišaukite tiesiai 
į darbą 4036 So. Francisco Avė. arba 
i gyvenimo vietą 2632 W. 40th St. Puikus bargenas 
2-ros lubos. Darbas ant 3 mėnesių. 
Klauskite

B. SURYS

178# S*. Halsted St

RAKANDAI

6 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
moderniškas. - Yra visi įrengimai, 
i umu^ uai8ciiad, kaina $6,750, tik 
biskj įmokėti, kitus lengvais išmokė
jimais.

MILO A. CORNELL 
30 N. Dearborn St.

State 8478

PARDAVĖM namą, parduosimo 
rakandus pigiai—5 kambarių, viskas 
kaip nauja, nuo didžiausio iki ma
žiausio. Savininkai apleidžia mies
tą. 6729 So. Artesian avė.

PARDAVIMUI medynė Cot- 
tage pečiu apšildoma, gas, ele
ktra, žema, kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W._ 69 Str.

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

s College
2407 W. Madison Chlčago, III.

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd S"t. Chica
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienį.

I SIUSKireER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos bankai


