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Meksikos klerikalai 
ruošė sukilimą 

AmeriKa nedarys 
intervencijos

Meksikos klerikalai ruošė 
sukilimą

Suimta daug žmonių sąryšy su 
ruošiamuoju sukilimu. Kleri
kalų vadų namuose rasta di
namito ir ginklų

MEXIC() CITY, rugp. 17. — 
Apie 50 žmonių tapo areštuo
ta federaliniame distrikte, ku
riuos kaltinama, kad jie buvo 
padarę platų, .suokalbį pradėti 
pereitą sekmadienį ginkluotą 
sukilimą prieš šalies konstituci
jos reguliacijų apie bažnyčias.

Dar daugiau žmonių areštuo
ta kituose miestuose. Tarp jų 
yra ir federalinės armijos ge
nerolas, kurio vardo betgi ne
skelbiama. Jis liko suimtas 
Morelos valstijoje. Visi Ame- 
cameca, Mexico valst., miesto 
tarybos nariai tapo areštuoti. 8 
iš areštuotųjų Meksikos mieste 
tapo paliuosuoti. PAUL SMITUS, N. Y.,* rūgs.

Niekuriuose rateliuose kalba- 17. — Po konferencijos su vals- 
ma, kad ir koncentravimas gen. Itybės sekretorių Kellogg, prezi- 
Estrada spėkų Jungt. Valstija-Įdentas Coolidge, kaip teko pa
se, ties Meksikos pasieniu, Į tirti iš autoritetingų šaltinių, 
taipjau galbūt turi ryšių su nusprendė, kad nėra jokio pa
ruošiamuoju klerikalų sukili
mu.

Katalikų episkopatas betgi 
sako, kad katalikai neruošę jo
kio sukilimo ir apie kokį nors 
suokalbį jis sakosi nežinąs. Esą 
jis manęs, kad pas areštuotuo
sius klerikalų vadus buvusi tik 
padaryta krata j ieškant pražu
vusių bažnytinių brangenybių. 
Esą episkopatas sukilimui visai 
nepritariąs ir norys taikiu bū
du išrišti nesutikimus su vals
tybe.

Bet policija sako, kad nieku
riuose katalikų namuose rasta 
dinamito ir šautuvų, o taipjau 
ir dokumentus, rodančius, kad 
sukilimas 
Niekurie 
areštuotų 
klerikalų
dokumentus apie sukilimą.

Sukilimas buvo planuojamas 
Chihuahua, Palisco, Pueblo, 
Moreles/Michaocan valstijosę ir 
Meksikos federaliniam 
te, taipjau ir sostinėj. Lyga 
Gynimui Religinės Laisvės bu
vo paskirusi daugelį buvusių 
oficierių vadovauti sukilimu. 
Taipjau rasta ir proklamacijų

buvo planuojamas, 
pereitą sekmadienį 

San Angel priemiesty 
vadų bandė paslėpti

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
tingai per paakelbiraua Naojie 
nose.

skelbimų kąl- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

paskelbiančių laikinį preziden
tą. Kiti gi atsišaukimai ragino 
liaudį sukilti su ginklais ranko
se prieš valdžią.

Po pereito sekmadienio sumi
šimų San Angel priemiesty dau
giau sumišimų betgi nebuvo. 
Merida, Yucatane, katalikai 
renkasi melstis į parkus, ka
dangi esą katalikų priešininkai 
tapo paskirti globoti bažnyčio
mis. Nors viešos pamaldos 
lauke Meksikoj yra Uždraustos 
konstitucijos, tečiaus valdžia 
netik nekliudo šioms pamal
doms, bet dar maldininkus ap
saugoja.

Amerika nesimaišys j 
Meksikos reikalus

Nėra pamato daryti intervenci
ją, mano prezidentas Cool- 
ildge.

mato daryti intervenciją Meksi
koje, ar bent keisti valdžios po
litiką sentikiuose su Calles val
džia.

Uždraudimas gabenti ginklus 
iš Jungt. Valstijų į Meksiką ci- 
viliniems* asmenims nebus pa
naikintas, nežiūrint Amerikos 
klerikalų reikalavimų, negi ne
bus daroma nieko tokio, kas ga
lėtų būti aiškinama kišimusi į 
Meksikos vidurinius reikalus.

Nors Kolumbo Vyčiai reika
lavo intervencijos ir įrodinėjo, 
kad atskiriant bažnyčią nuo 
valstybės Meksikoje daug ame
rikiečių nukentėjo ir neteko 
savo turto, bet tie tikrinimai 
pasirodė neturi jokio pamato, 
nes nė vienas amerikietis delei 
to nėra nukentėjęs. Taigi Ko
lumbo Vyčiai melavo, kad tik 
sukursčius intervenciją Meksi
koje.

.. j IŠTRĖMĖ SAVO PRIEšININ- distrik-j .

ATĖNAI, rugp. 17. — Buvęs 
premjeras Kafandaris, kuris 
buvo areštuotas vakar drauge 
su daugybe armijos oficierių už 
nepaliaujantį jo veikimą prieš 
Pangaios diktatorišką valdžią, 
tapo ištremtas ant salos Aege- 
jos juroje.

Hestia redaktorius Kiros ta
po nubaustas 2,000 drachmų už 
tai, kad minėdamas laikrašty 
gen. Pangaios vardą nepažymė
jo, kad jis yra šalies preziden
tas.

Suspendavo policijos viršininką.

PEORIA, III., rugp. 17. — 
Vietos mayoras Mueller suspen
davo policijos viršininką Shir- 
le$r ir detektivą Claudin delei 
to, kad juos rasta važinėjant 
automobiliais, kurie buvo pavo
gti Chicago j e. Juos nutvėrė 
Chicagos detektivas McDonald, 
kuris buvo nuvykęs gaudyti au
tomobilių vagilius. Abu sakosi 
pirkę automobilius nuo chica- 
giečio Overby, kuris verčiasi 
vogtais automobiliais. Pastara- 

Isis irgi areštuotas.

HM

i Pacific and Atlantic Photo]
Išgelbėtas iš kasyklos. — U. B. Wilson, vienas iš penkių mainerių, kurie buvo užgriauti ka

bykloj ties Salem, Ky., bet kurie po 155 valandų tapo išgelbėti ir iš kasyklos išimti.

Tikisi, kad Rusija praplės 
prekybos laisvę

Taipjau gal sumažins suvaržy
mus keliavimui į Rusiją

RYGA, rugp. 17. — Mask
vos 1 z vesti ja patvirtina, kad 
galva vidurinės prekybos mono
polio tapo paskirtas gruzinas 
Mikojan. Tą vietą ikišiol laike 
Kamenev, kinis prisidėjo prie 
opozicijos ir todėl neteko ko
misaro vietos.

Vietos sovietų prekybos dele
gacijos augšti valdininkai sa
ko, kad galima tikėtis dar prieš 
spalio 1 d. svarbių permainų 
sovietų užsienio politikoje. Jie 
mano, kad užsienio prekybos 
monopolis bus pakeistas, taip
jau bus panaikinti suvaržymai 
<eliavimui į Rusiją. Ikišiol ke
liaujančius Rusijon atsargiai 
jasirinkdavo užsienio reikalų 
komisaras. Ir tik keliems leis
davo pasilikti Rusijoj. Pasak 
jų, Maskva vis dar tebėra per
pildyta ir vis dar tebejaučia
mas didelis trukumas butų ir 
hotelių, taip kad atvykimas 
nors šimto žmonių labai apsun
kintų butų komisiją.

Bolševikai reikalauja 
taupumo

MASKVA, rugp. 17. — Ry- 
kov, Stalin ir Kuzbišev varde 
komunistų partijos išleido atsi
šaukimą, reikalaujantį griežtos 
ekonomijos ir didžiausio taupu
mo visose valdžios įstaigose ir 
dirbtuvėse.

Pareikšdami, kad reikia 
stvertis griežčiausių priemonių, 
kad sustiprinti nuolatos silpnė
jančią šalies ekonominę padėtį, 
jie sako, kad sovietu valdžia 
aštriai baus visus tuos, kurie 
kliudys dabartinei svarbiai tau
pumo kampanijai.

“Niekurie musų draugų”, sa
ko atsišaukimas, “ragina mus 
reikalauti iš valstiečių, kiek ga
lima daugiausia pinigų, bet 
mes atsisakome didinti jų naš
tą, kadangi tai nubiednihtų kai
mo gyventojus, susilpnintų pro
letariato diktatūrą ir susilp
nintų ryšius tarp valstiečių ir 
proletariato.”

Anglijos angliakasiai 
vėl bandys taikintis
LONDONAS, i’ugp. 17. —- 

Angliakasių konferencija in
struktavo pildomąjį komitetą 
vėl pradėti derybas su kasyklų 
savininkais ir valdžia tikslu už
baigti angliakasių streiką.

Meksikos klerikalai jau 
nori taikintis

Vyskupai pasiūlys valdžiai sa
vo kompromisą.

MI-IXIC(> CITY, rugp. 17. — 
Katalikų episkopatas visus va
kar prasidėjusio vyskupų susi
rinkimo nutarimus priduos vaL 
džiai, bandydamas rasti kokius 
nors taikius budus susitaiky-1 
myi su valdžia. Episkopatas, 
kuris pirmiau ir klausyti apie 
taiką nenorėjo, dabar jau sako, 
kad jis visuorfoet dėjęs pastan
gų susitaikymui, jei tik Valdžia 
sutiktų priimti kokį nors kom
promisą dabar iškilusiuose tarp 
valstybės ir bažnyčios ginčuo
se. ( *

Kokius pasiūlymus duos val
džiai vyskupai gal jau rytoj 
paaiškės.

Meksikiečiai yra nepatenkinti 
Jungt. Valstijų ambasadoriaus 
Sheffield elgesiu. Jie įtaria jį, 
kad jis kursto savo valdžią pa
daryti Meksikoj intervenciją ir 
apginti kunigus.

DU ŽMONĖS ŽUVO VIESU- 
IjOJ.

GLENCOVE, N. Y., rugp. 17. 
— Viesulą praėjusi apie pusę 
mylios palei Ox Creek kelią, 
pridarė didelių nuostolių. Du 
žmoftes liko užmušti, du pra
puolė ir du liko sužeisti. Viesu
lą praėjo dideliu smarkumu, iš
vardydama medžius, sugriauda
ma namus palei kelią ir išlau
žydama telefonų stulpus.______ x

Borisas sugryžo Bulgarijon.

PARYŽIUS, rugp, 17. — Iš 
Sofijos pranešama, kad. Bulga
rijos karalius Borisas sugryžo 
iš savo slaptos kelionės į Švei
cariją. Jis buvo slapta išvykęs 
su savo sesere ir buvo many
ta, kad jis visiškai pabėgo. Pas
kui išsiaiškino, kad jis kaipo 
grafas Rilski bastosi po Šveica
riją. Kalbama, kad jis veik Su
sižiedavo su Italijos karaliaus 
duktere.

ĮPĮĮĮĮ- 
KO R R S.

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

Dalinai apsiniaukę, gali būt 
lietus šiandie; maža permaina 
temperatūroj. t

Šiandie saulė teka 6:00 lei
džiasi 7:48 valandą.

K0RRS;

Rubsiuviai budavosis 
nuosavą namą

Namfls bus prie Van Buren ir 
Ashland gatvių ir kainuos 
$750,000.00.

CHICAGO. — Rubsiuvių uni
ja, Amalgamated Clothing 
Workers of America, neužilgo 
jsigys nuosavą gražų ir patogų 
namą. Unija jau paskelbė, kad 
namas bus šiaurrytiniame kam
pe Ashland ir Van Buren gat* 
vių, priešais gatvekarių darbi
ninkų unijos namą — Ash
land Auditorium. Namas kai
nuos $750,000 ir bus tuojauc 
pradėtas būdavot i.

Kaip skelbia unija, žemė ta
po nupirkta nuo kontraktoriaus 
Raymond C. VVieboldt už $85,- 
000. Namas «bus keturių augštų 
ir rusis. Jame bus sankrovų, 
ofisų, salės susirinkimams, 
gimnastikos salė, knygynas ir 
kitos -švietimo ir pasilinksmini
mo įmonės, , 

f—■ ■ ■■■■■■—

Francija irgi persekioja 
Frank Harris

NICE, Francija, rųgp. 17. — 
Frank Harris, žymus amerikie
čių rašytojas, kuris pasišalino 
iš Amerikos į Francija, kad 
liuosai, nevaržomas jokių doros 
cenzorių, galėtų rašyti savo au
tobiografiją, tapo patrauktas 
Francijos teisman neva už nu
sidėjimą prieš šalies dorą nie
kuriuose sakiniuose jo išleistoj 
autobiografijoj “Mano Gyveni
mas”. Jo byla^bus nagrinėjama 
čia lapkričio mėnesy.

PASIRAŠĖ ARBITRACIJOS 
SUTARTĮ

ATĖNAI, rugp. 17. — Grai
kija ir Jugo Šlavija pasirašė 
arbitracijis ir tris kitas sutar
tis.

DU AVIATORIAI ŽUVO

Du jauni laivyno aviatoriai 
žuvo Michigan ežere ties Great 
Lakęs, nukritus į ežerą jų aero
planui.

DANVILLE, III., rugp. 17.— 
Laike smarkios audros vakar 
Vakarinėj Indianoj stačiai lite 
lijo paukščiais. Surinkta tūks
tančius negyvų paukščių. Stone 
Bluff viename kieme rasta 100 
paukščių. Priežasties tokio mir
tingumo tarp paukščių nežino
ma.

OWĘNŠBORO, Ky., rugp. 17. 
— Kadangi liudytojas turėjo 
išsitatuiravęs ant rankos nuo
gą merginą, teismas jį nubaudė 
$25 už neva nepadorų elgimąsi.

Lietuvos žinios Lietuvos gintaro pramonė
Karo vadovybė šaukia 

z “Rytą” tieson
Del 

lįepos
“Ryto” dienraščio š. m.> 
m. 30 d. 168 nr. įdėtų 

liečiančių kariuomenę. 
Vyriausias štabas praneša:

1. Žinia dėl Petrašunų įvykių 
neatatinka -tikrenybei, nes byla 
perduota teismui ir kol šiojo 
sprendimas įvyks, niekas nega
li vieną ar antrą dalyvių pusę 
kaltinti ar teisinti, o juo labiau 
iškraipytomis žiniomis klaidin
ti visuomenę.

2. Paskelbimas gandų apie 
gen. Nagevičiaus atleidimą ne
atatinka tikrenybei, nes Vy
riausybė niekam jokių raštų 
tuo reikalu nedavė.

3. Kai dėl autoriaus žinutės 
“Kas apsaugos Vyties Kryžiaus
kavalierius”, kuris pasivadinęs' 
karo invalidu, trijų Vyties 
Kryžių Kavalierium Jonu Jan
kausku, tai reikia pastebėti, 
kad:

a. jokio Jono Jankausko nėra 
Vyties Kryžiaus ordenu apdo
vanotų sąrašuose;

b. nei vienas karys dar nėra
apdovanotas trimis Vyties Kry-
žiaus ordenais. ' * ti

Kad kariuomenė per spaudą ' 
nebūtų traukiama politikom’ 
Vyriausiojo štabo Viršininkas) 
š. m. liepos mėn. 2 d. buvo pa- • 
kvietęs laikraščių redaktorius, i 
■kurių prašė, prieš dedant žinias1 
apie kariuomenę, pasiteirauti 
Vyr. štabo Informacijų Sky
riuje. Tačiau “Ryto” redakci
ja, 'nežinia kurių motyvų veda
ma, nerado reikalo pasekti tą 
prašymą, ir, kaip matyt, ir to
liau skleidžia tikrenybei neati
tinkamas ir kariuomenę demo
ralizuojančias žinias.

Šį kartą Karo Vadovybė už 
melagingų žinių skleidimą'“Ry
to” redaktorių traukia teismo 
atsakomybėn. ,

Pasimirė garsus Roentgeno 
spindulių tyrinėtojas 

\ ________
LONDONAS, rugp. 16. — 

—Vakar Birminghame pasimi
rė Dr. John Francis Hall-Ed- 
wards, kuris pašventė 28 metus 
savo gyvenimo tyrinėjimui ir 
tobulinimui Roentgeno (X-Ray) 
spindulių. Jis buvo vienas pio
nierių tų spindulių tyrinėjime 
ir dirbo nežiūrint to, kad delei 
nusideginimo tais spinduliais, 
iis neteko abiejų rankų.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

KAUNAS. — Gana įvystyta 
pas mus Lietuvoje gintaro pra
monė. Turime keturis gintaro 
fabrikus: du Klaipėdoje, 1 Kre
tingoje ir 1 Palangoje. Be to, 
esama dar apie 10 smulkių gin
taro dirbtuvių. Visi tie fabri
kai ir dirbtuvės į metus išdir
bk apie šešias tonas visokių 
gintaro išdirbinių, žaliava bu
vo gaunama iš Prūsijos. Da-< 
bar š. m. kovo mėnesį Prūsijoj 
tapo sudarytas gintaro pramo
nės valstybinis sindikatas. Ge
gužės mėnesį tasai sindikatas 
pranešė musų gintaro fabri
kams, kad jie iš Prūsijos gin
taro žaliavos nebegaus, nes jie 
varą konkurenciją Prūsų fab
rikams ir numuša gintaro išdir
binių kainas.

I Faktinai musų fabrikai daro- 
do, kad jie savo išdirbinius 
pardavinėja už dar aukštesnę 
kainą negu Prūsų fabrikai.

Dabar musų gintaro pramo
nė yra keblioj padėty ir todėl 
Klaipėdos fabrikantai kreipėsi 
į p. Finansų Ministerį su plačiu 
memorandumu, kuriame jie nu
šviečia musų gintaro pramonės 
1 stovį ir prašo vyriausybę į visa 
tai atkreipti domės nedaleisti 

i musų pramonės šakai

Finansų ministeris 
ragina taupyti

KAUNAS, 26 VII. (Elta).
Finansų ministeris p. A. .Rim
ka kreipėsi raštu į visas minis
terijas ragindamas vykdant šių 
mėtų išlaidų sąmatą, laikytis 
didžiausio taupumo. Anot p. 
ministerio tuiį būti griežtai lai
komasi sąmatos ribose, o kur 
galima net susiaurinant išlaidų 
sumąs.,

Tuo tikslu, biudžeto komisija 
peržiūrinėja šių metų išlaidų 
sąmatas ir, kur galima, daro, 
atitinkamus trumpinimus.

Rūpinamasi lietuvių 
darbininkais Pran

cūzijoj
KAUNAS, 26 VII. (Elta). — 

Tarp užsienių reikalų 
rijos ir vyriausios 
emigracijos bendrovės 
rybos naujai sutarčiai 
lietuvių darbininkams
Prancūzijos laukų darbams. Su
tartis manoma sudaryti naujais 
pagrindais, kad ja butų labiau 
apsaugoti musų darbininkai.

ministe- 
prancuzų 
eina de- 
sudaryti 
samdyti
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BISKETAI

MUM

DYKAI

KIMBALLDidelis

Grojikliai Pianai

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

Vilnius
1323-1923

Plūs W. S. Revenue taksai

Adresas

kiti la- 
įmoniją

uncija 
uncija 
uncija

3514-16 Rooseyelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Mažas 
Kenas 
6 unc.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

DeL greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Atsi- 
Eva- 
savo

apie 
jeigu

yra la- 
įkyrus, 

išsitrin-

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

» kelbimai Naujienose 
< uodą naudą dėlto, 
1 ad pačios Naujienos 
x ra naudingos.

•leipų 
kem pa, 
trink si

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

cukraus 
miltų 
i kepamo paudei 

tarpyto uždaro 
vanilos.

ausu

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUŠŲ —

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

KAIP APSISAUGOTI NUO 
UODŲ?

Kiekvienas mėgsta valgyti gardžius 
Pabandykit receptą čionai at- 

Jį yra lengva padaryti ir prie to dar eko-

Castor Oil , . . 
AlCobol ........ 
Oil of lavender

Ar Jų» Mėgstat Virti?
Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik vien dėl savęs, bet savo visai šeimynai. 
Jus žinote, kad geras valgis yra didelis sma
gumas dėl jūsų, šeimijiinkes kurios vartoja 
Borden’s Evaporated Pieną dėl valgių recep
tų mėgsta virimą. Jos žino, kad kiekvienas 
receptas kurį jos daro suteiks užganėdinimą 
ir pasisekimą.
Jus galit padaryti bile kokį receptą kuriame reikia 
vartoti pieną ąirba Smetoną su Borden’s Evaporated 
Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro gar
džius pajus, pudingus, sonus, salad košeles, lėksiu 
ir dessert’us 
karštus bisketus 
spaustą, 
nomiška

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

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

Hamburu American line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Pirštų 
pat kaip užžiuri 
dalis kūno. I 
žiūrėti 
paprastu, 
kaip tai pake! j oranžio pagaliukų 
gų žibintoją, nagams pielyčią, 1 
tas nagams žirklaites ir kokios pana
gių košelės. Reikia pieluoti nagus kas
dien ’ vi nereiktų tankiai karpyti. 
Kasdieniniam reikalui tik nušveiskit 
nagus su biskeliu pališio ir trinkit 
juos nagų šepetuku. Jeigu nagai pa
lieka trapus kad kerpant trūksta, iš- 
tepkit juos su biskeliu cold creanj ei
nant gulti. Tas suminkštins nagusu 
ir galėsit lengvai apkarpyti.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami s Naujienas 
sau ar kitiems. -

vandeningos upės.” 
, stirnos, Seniai, meSkos, 

o paupiais knibždėti
Ir saldu meduti darė.

Kamparo spiritu ištrinus vei
dą ir rankas arba uŽsilašfnirs 
kelis lašus ant priegalvio nak
čia, galima apsisaugoti nuo 
uodų per kiek laiko. Tą pat ypa
tybę turi ir palėjų aliejus (oil 
of pęnnyroyal). Nei vienas iš 
tų dalykų ilgai neužsilaiko; tai 
yra, vieną kartų juos panaudo
jus užtenka tik vienai nakčiai. 
Mėtų aliejus, citrino sultys i£ 
uksusas Taip pat buvo pataria
mi kai kuriose apylinkėse; de
gutas, taipgi buvo vartojamas, 
ypatingai ten, kur uodų daug 
randasi. Citrinų aliejus (oil of 
citronella) yra vienas geriausių 
priemonių. Kai kurie žmonės, 
bet nevisi, nemėgsta jo kvapo, 
lačiau jis pasekmingai apsau
goja nuo uodų per keletą valan
dų. Geriausia mišinis yra seka
mas: ' :

Iš NEW YČR-
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Oil of Citronella i. 1 unciją 
Spirits of Caniphor 1 uncija 
Oil of Cedar .... V2 uncijos.

Kuomet jus perkate pieną, tikrai 
nusipiikite Barden’s Evaporated Pie
ną. Del namų vartojimo jis suteikia 
geras pasekmes. Jis yra taip reika-

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

sausas šhiostuvas galima 
iš blauzdų senų juodų 

Nukirpk pėdas nuo apie 
su ne r k jas 

paskui susiuk j krūvą ir 
j šluostuvo (mop) rankeną.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos Žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

kad tas apsaugoj antis 
kaip 

Tcčiau las mišinys 
vartojamas iš ryto, 

ir tuomet jis 
kaip ir kitose

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo J—* —-_i»
Ten, tose Biriose, gyveno briedžiai

ūdrai ir daugybes kitokių laukinių žvėrių
knibždėjo bitelių spie<

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Str., Chicago, III.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

100,000 moterų nuolatos pri
gimčių mums nauju, receptu, 
nu Burden's Evaropatcd Pienu. 
Jeigu jų. norit žinoti kaip 
pa.idaryti tuo. (vairiu, recep
tu. .u Borden’s i.pildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir pri.iųs- 
kit mum..

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland
• Hamburg

ir popuiiariški vieno kabiu 
laivui,

Cleveland, VVestphalia, 
Thiiringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

etai' 
.aukštu minkštų teš

i- 
Nuplau- 

bisketo piautuv.liu, pa- 
M v jo. t uoto keptuvo 

pečiuje apie

< Virimo Receptai
Žmonės valgo raziifkas dėl jų sal

daus skonio, bet nežino, kad . jos yra 
sveikas ir maistingas valgis. Razin- 
kos turi savyje svarbią maisto dalį 
kaipo vaisių-cukrų arba carbohydra- 
tų. Valgant razinkas neturėsit ne
virškinimo negerumų kaip atsitinka 
su kitais saldžiais valgiais, todėl ra
zinkas galima valgyt ligoniams ir 
vaikams ir beveik visiems kuriems 
užginta valgyt cukrinius dalykus. 
Razinkos yra nebrangios ir jas reiktų 
valgyt ln*nt syki j dieną kuriame 
nors valgyje. Sekantis receptas pa
tenkins visą šeimyną ir lengvas pa
gaminti.

RAZINKŲ PUDINGAS

’į puodelis
'.•t puoduko
1 kiaušinis
'a puoduko 
I puodukas
1 šaukštuka
2 Šaukštai 
1 šaukštuka 
Sumaišyk sausus dalykus

razinkas; suniuk kiaušinį 
ną ir sumaišyk 
plak į švelnią košę 
darą ir 
formą, i 
grotų a 
vandeni) 
valandą 
nori su

Grožės Patarimai
nagui reikia užžiurėti taip 

i dantis arba kitas 
Nagus reikia nuolat už- 

ir jus turit turėti namuose 
manikuravimo reikmenis;

I, na- 
lenk-

Paprastai keletas lašų aut 
abruso, užkabinto ant lovos gal
vų galo, neprileidžia paprastų
jų namų uodų. Kur jų 
bai daug ir jie labai 
užtenka su keletą lašų 
ti veidą ir rankas.

Tečiau ir tas mišinys nusto
ja savo jėgos, jei stovi per vi
są naktį. Geltonojo drugio uodai 
papratę pradėti kandžioti švin
tant iš ryto. Tuo laiku daugu
ma žmonių kietai miega, o mi
šinio veiklumas kaip tik tuo 
laiku sumažėja. Taigi pietų val
stijose, kame tie uodai randasi, 
manoma 
mišinys nėra taip geras 
šiauriuose 
gali būti 
prieš pat aušrą, 
bus taip veiklus, 
apjelinkčse.

Geras mišinys 
kautis:

% puoduko Horden*. Evapo
rated Pi.no atmieštu au 

Vį puoduko vanden.
2 puodukai miltų
5 arbatiniai šaukštukai bakltac 

powder
1 arbatini, ašukštuka. dru.koa
2 arbatiniai šaukštukui svies

to užvaduotojo
Sumaišykit .ausa.ia. dali, au 
drunkn du nykiu. Imaj.ykit svie
sto pi<vaduotoja jtu tralais pirš
tų: dadėkit pnmažu miltų, 
Ša n t 
lą. Paakinu sudarykit pusė eo 
lio storumo bandutę, 
kit au " 
dėkit ant 
ir kepklt karštame 
pcnklol.lti) mintltų

nemato 
naus citrinų aliejaus kvapo. Ki 
tas geras mišinys yra:

ladėk 
dadčk ple

išką krūvą. Su- 
latlėk tarpytą už-

• vanilą. Supilk į sviestuotą 
uždengk tandžiai ir padėk ant 
ar geležies katile verdančio 
o. Uždengk ir šutink 
t ir pusę. Duok į stalą 

skystu sosu.
Virtuvės Reikaluose

Y pa tiška Sveikata
Tonikai naudojama atgaivinimui 

nuvargusių ir nusidėvėjusių musku
lų, nervų celių ir kitų kūno organų 
j tikrą sveikatos stovį. Yra dauge
lio tųšhj tonikų ir jie reikia naudo
ti pagal tų dalių kūno kurioms rei
kia. Yra Nervų tonikai, Gazo toni
kai, Kraujo tonikai ir pagaliaus to
nikai padaranti chemišką permainą 
sistemoje. Dauguma tonikųų turi dvi
gubą veikmę, kaip tai paliuosuoja 
vidurius ir valo kraują ir budavoja 
kūnišką sudėjimą. Nors tonikai yra 
gerai, bet patartina gauti gydytojo 
patarimas kokį naudoti ir reikia lai
kytis nurodymų > kokius jis palieps 
jeigu nori gauti naudos iš tonikų. 
Tonikai skirtingi nuo stimulantų nes 
jie veikia lėčiau ir priduoda sistemai 
reikalingą permainą jo atsigavimui 
į natūrai) stosj.

jei planuoji kelionėn. . Jos labai pa
rankios kuomet pakuoji dreses, blius- 
kas ir andarokus, etc.

Jeigu supamas krėslas turi paprotį 
“keliauti”, prilipyk siauras juostas 
velveto ant apačios krėslo vėžių.

Sulaikymui nuo sutrukimo pirštų 
galų Žibančios odos čeverykų pripil
dyk čeverykų galus skarmalais.

Pančiakas reik mazgot po kiekvie
no dėvėjimo išvengimui prakaitavimo 
ir išsilenkimui nuo trynimos! jų to
se pačiose vietose.

Puikus 
pasidaryti 
pančiakų. 
penkiolikos pančiakų 
Išilgai, 
įsprausk

i perkolatoriaus koštuvas už- 
užpilk rupios (Truskos ir pa- 

kylutes iš viršaus ir apačios, 
jį verdantį vandenį numazgo- 

jimui druskos ir kavos sukietėjimų.
Kožnoj virtuvėj reikia laikyti galą 

lentos 10 colių per 12, taip kad no
rint pjaustyti mėsą ar ką kitą butų 
ant ko pasidėti.

Biskį sausos muštardos užtrynus 
ant rankų prašalinti žuvies kvapą.

Šmotelis medinės anglies indėtos 
į vandenį verdant kopūstus sulaikys 
visokį nereikalingą kvapą.

Pirm prišriubuojant mėsos pjaus
tytoją prie stalo, padėk šmotukus 
žvyrinio popiečio po abiem šonais 
lentos krašto ir prišriubuok tandžiai. 
Tas neduos pjaustytojui krutėti.

Naminiai Pasigclbėjimai
Taupyk popierines kortas kurias 

gauni iš skalbyklos su marškiniais

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. x

RdŠykit11 <
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Užsakiniams.
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Tiesiog {Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA

Borden’s Evaporated Pienas yra grynas f tumų pie
nas su palikta jame Smetona. Jūsų groserninkas 
užmoka biskį daugiau už Borden’s, nes jis žino, kad 
jis yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks jums 
didžiausį užganėdinimą.

Aliestas ..................................State \..A......
IŠpildyk ir siųsk Naujienom

Citrino aliejaus .... luncija 
Skystos vaselinos 4 uncijas.
Filipinuose labai plačiai var

tojamas tyras kerosinas.
Geriausias nuo įkandimo vais

ias yra šlapias muilas. Sušlapint 
galą paprastojo prausiamojo 
muilo ir lengvai ištrinti tą vie
tą, kur uodas įkando. Niežėji
mas tuoj aus pranyks, 
bai giria paprastąją 
alkoholį ar gliceliną. [FL1S]

MES REKOMENDUOJAMS SEKANČIUS’ PRODUKTAS 
lingas kaip cukrus ir druska, 
minkite pareikalauti Borden’s 
porated Pieno kuomet pirkaite 
groserį.

>esėklių razinkų 
pieno

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

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

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą.

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

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžiu laivus iš New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ '
Važiuojant tiesiai į Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

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

Turist. 3 kliasa $117. I abipusi $196 
Sutaupysit $44.50.

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

“Revenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų: i

Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31
Informacijų kreipkitės j '>• vietos 

agentus arba stačiai i kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Sero n d Av. S., Minneapolis, Minn.

TVRMSm t.7*7 :-U7

Kenas
16 line

KUPONAS
Dilo n a Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
/uvis Pajai Sriubos
Vardas .................... T-................ «
Adresas ................ .. Lithuanian

THE BORDEN COMPANY'
Bordcn Building , Nevv York



Trečiadienis, Rugp. 18, 26
___________ . - _ - ■ 1 ............... .................. ..

NAUJIENOS, Chlcago, 01. - z »

Western Sales Corporation^
Distributors Chicago, III. J

Pilną 3 
svarų keną

Pirkite nuo 
savo groser- 
ninko ar* kai
myno pirklio

LAIKAS nuo laiko jus išgirsite pastabą:
Hjei Anheuser-Busch duotų dovanų su 

Budweiser Salyklos Synipu, žmonės ne
pirktų kitokių rųšių.”
Tas gali būti tiesa,, bet lengviau pasakoma, 
negu padaroma. Nes su Budweiser Tikrų 
Apynių Salyklos Synipu mes teikiame 100% 
gryną ekstraktą parinktą žiemių miežių, 
paskanintų su geru mišiniu importuotų 
Saazer ir parinktų vietos apynių, ir garan
tuojame, kad nėra jokių priemaišų, šiukš
lių, ar pridėčkų. \
Taigi nėra galima duoti tą viską ir parduoti 
už tiek kiek paprastas syrupas kainuoja — 
ir dar duoti dovaą su kiekvienu kenu.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Kaip Gauti Devynis i 
Nuošimčius į Metus

Nėra reikalo būti žinovu finansinio biznio; nė
ra reikalo spekuliuoti investmento gerumu ir tvir- 
;umu; nėra reikalo rizikuoti saugumu jūsų sunkiai 
uždirbtų pinigų — tik reikia nueiti į paštą ar ban
ką arčiausia prie jūsų namų, išpirkti Money Orderį 
ar banko čeki ir pasiųsti Naujienų Bendrovei, arba 
atvykęs čia asmeniškai paduoti pinigus depozitavi- 
mui. y

Naujienų Bendrovė gavusi iš jūsų pinigus iš
duos jums kvitą ir telegramų praneš Koperaeijos, 
Bankui. Už trijų iki penkių dienų po to jums pra
dės eiti 9' < nuo padėtos sumos, o už 6 — 7 sąvaičių

9f/( į metus yra geriau negu 6, ir daug geriau 
negu 3. Indėlis yra daug patogesnis negu invest- 
mentas ant morgičių ar bonų.

Saugumas Pilnai Užtikrintas

>

kos

LIETUVOS ((OPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

Pinigus pasidėti į šią įstaigą galite visi Ameri- 
lietuviai, iš visų vietų ir miestų per

; NAUJIENŲ BENDROVĘ !
f 1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois !
Xxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxx
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Garsinkities “Naujienose”

KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

žiupsnis faktų apie “Lietuvių 
Dieną”

Pirmasni straipsnis pasirodė, 
rodos, p. Z. Jankausko iš Phila- 
delpbijos, raginantis lietuvius 
turėti savo skyrių prie pasauli
nes parodos. Pirmutiniai pra
dėjo kelt tų klausimą Lietuvių 
Muzikališko Namo Bendrovė ir 
G. Kliubo nariai savo susirinki
me. Visi pritarė ir nutarė pa
siųst laišką Lietuvos atstovui 
p. Bizauskui su užklausimu, ar 
prisidės Lietuvos valdžia? Ro
dos, už dviejų savaičių gavo at
sakymą, kad Lietuvos valdžia 
neprisidės ir prašė tą laišką 
niekam neskelbt ir nerodyt. 
Komitetai perskaitę laišką pa
dėjo į archyvą. Paskui p. Z. 
Jankauskas pasiskubino pra
nešt klebonijai ir šie niekam 
nesakydami užbėga už akių su 
nieku nesiskaitydami. Tuomet 
M. N. ir G. K. nariai aprimo ir 
manė, kad b^s bendras veiki
mas. Klerikalai vilko-vilko ir 
iki šiam laikui dar niekas ne
nuveikta, tik tikimąsi iš kitų 
miestų klebonijų pagelbos ir tt. 
Mat, tautiečius nekviečia, nes 
mano, kad devyniasdešimtas 
nuošimtis yra katalikų, tai tau
tininkų jiems nereikia ir jie vi
sai nepaisą; tautininkai tik per 
plyšiukus pasižiūrėsią j jų mil
žinišką darbą. Puiku. Ir Lietu
vos klerikalai šaukė prieš rin
kimus, kad septyniasdešimt 
penki nuošimčiai katalikų ir vi
sus bedievius i kalėjimus su
grūs, o po rinkimų pasirodė 
visai kitoks nuošimtis.

j Nusiskundžia klerikalai, kad 
“Lietuvių Dienai” negali gaut 
ncdėldienį, negauna Stadium, o 
tik auditorium porai valandų. 
Na, kurgi*čia gali gaut šitaip 
veikdami su tokiais veikėjais. 
Labai keista, kad kunigai visur 
ima pirmenybę, tarsi civilių žmo
nių nėni. Kode! musų priešai 
lenkai galina nedėlią, gauna 
stadium. Jų komitete veikia 
profesionalai su geru vardu ir 
turintys užsitikėjimą ameriko
nų akyse. O pas mus visai ki
taip! Profesionalai ir kiti geri 
lietuviai paniekinti, nes jų par
tijos arba kokiam šiaučiui ne
patinka tasai asmuo ar kitas, 
ir taip dalykas eina vėžio ke
liu. Jiems buvo rekomenduota 
perkelt “L. D.” ant tolinus ir 
veikt bendrai. Kuomet persta
tyta susirinkime, tai kaip pra
dėjo rėkt: “Mums nereikia be
dievių!” Tai, mat, koksai su
pratimas ir kokia toji “Lietu
vių Diena.” Dabar p. Vaičkus 
keletas dieirų, kaip sukinėjasi. 
Nesmagu, nes nėra medžiagos 
ką mokyt šokt. —Kurmytė.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEM£.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynčse, nei gražių stambių plau
kų ant plikos galvos.

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

pleiskanų mirtina* prieinu ta 
junti padarys, (trinant ivelntai 
į utį I vos odą per savaitę ar 
dešimti dieną laiko, Ruffles 

^išnaikins iš jusą galvos pleišką- 
,fias ir atgaivins normalų plauką 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininką šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 

k l laboratoriją.
I F. AD. RICHTER & CO.
1 Beny and So. 5th Sts.
I Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

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. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

“OREMUS"
1). “Oremus” garsi gyduolė 

nuo inkstų ir pūslės ligų, ku
li greitai/ ir pasekmingai gy
do žemiaus minėtas ligas, 
kaip ve: užsišaldymą inkstų 
ir pūslės, taipgi uždegimą mi
nėtų organų ir užsilaikymą 
šlapumo. Šitos gyduolės grei
tai išgydo minėtas ligas ii 
žmogų padaro sveiką ir link
smą. Bonka su prisiuntimu 
$1.15.

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) , 
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

DR. HERZMAN - .-

j. Anelia*Kaushillas
< DII.’OPU VCTolt ir M1DVVIEE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
venėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
včliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį 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 ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akiu Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2*ros lubos

Dabar gerbiami skaitytojai 
pamatys jų veikimą. Likosi tik 
pora savaičių, o nuveikta kas? 
Negalėdami nieko padaryti su 
saviškiais, išbandė visus beveik 
vargoninkėlius, pasikvietė kom. 
Miką Petrauską rhokyt cbdrą, 
šokėjus ir 1.1., sulygo užmokes
tį. Viskas, rodos, kuo puikiau
siai. Atvažiavo i Philada. su 
čemodanais jau apsigyvent ir 
ruošt lietuvius prie “Lietuvių 
Dienos” — atsivežė parašytas 
gaidas dėl orkestraeijos septy
niasdešimt penkiems muzikan
tams. Bet pp. klerikalai apsi
svarstė, kad gaidų dėl tiek .nu-

šią tik dvidešimt ar gal dvide
šimt penkiems. Tokiu badu 
reikia išnaujo vėl rašyt ir pra- 
kaituot tękiam karštyje dėl 
kieno tai neaiškios politikos. O 
kas gal užtikrint, kad su laiku, 
kuomet gaidos bus parašytos, 
jau nė tų nereikės. NeapsiŽiuri, 
ką jie daro. Sako bus užmokė
ta, o paskui ?... P-as M. Pet
rauskas, matydamas jų neaišku
mus, paprašė kiek rankpinigių, 
nes juk reikia gyvent ir vėl ra
šyt ir t.t. Tada pp. komitetai 
vienas kito nesusiranda: tai to 
nėra, tai kito nėra. Jie da neži
no nė kas dainuos, nė kas šoks, 
o jau beliko tik pora savaičių. 
Tai tau, poneli, ir devyntinai- 
tės. Kada reikia eit medžiot, ta
da šunis lakina. Ir tuomi su p. 
M. Petrausku dalykas užsibai
gė. Net kelionės lėšas neapmo- 
kė.jv), o jau apie gaidų parašy
mą, tai tur būt po mirčiai dan
gaus karalystę suteiks.

Pinigai 
iž 

Bridgeporto

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS' 

Miesto ofisas
190 No. State St„ Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pnv/ul 
naujausius metodus X-Kay ii* ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

ir nuo € iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Čanal

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Pullmun 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Kės. 3201 So. Wallace Street

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ŠJ. kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytoji * i * skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau ./u 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
das pavardi ir adresas skaitytojo.

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

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

...mm........... Atkirp čia .m... .  ..... .................... m...

18 d., 1926 2Data

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofise Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vtfkare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th 9t. Chicago, IU

A. L. Davidonis, M. D
4910 So.Michigan Avė

ry > j t nuo 9 ikt 11 vai 
Kalando3\ nuo 6 iki 8 valt

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar 1 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 8. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Are. 
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

Bes. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0907

DR. P. < Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, UI.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 „So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametriat
Boulevard 64H7 

■T* 4649 S. Anhland A v
Kampas 47-tos 

ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

Gydytojo Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus. sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.
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paltą; daugybės mažesniųjų bolševizmo vadų — Piatakovo, Kol- 
lontai ir kitų.

Iš artimųjų nabašninko Lenino draugų, vadinamos 
“senosios gvardijos”, šiandie yra bepalikęs sovietų vald
žios viršūnėje tiktai Stalinas (na, ir dar tuščias barška
las Bucharinas). Visi garsieji vardai, kurie pupšia bolše
vizmo istoriją, dabar jau stovi opozicijoje oficialiam bol
ševizmui. Opozicijoje yra ir Lenino našlė Krupskaja.

Rusijoje šiandie yra susidariusi asmeniška Stalino 
diktatūra. Visi sovietų komisarai yra tiktai Stalino pa
stumdėliai.

V. šleinys.

(Tęsinys)

COOLIDGE PRIEŠINGAS INTERVENCIJAI 
MEKSIKOJE.

VVASHINGTONO NUSISTATYMAS PATARNAUS 
TAIKAI.

MEKSIKOS KUNIGIJA JAUČIASI 
PRALAIMĖJUSI KOVĄ.

PAVIRTO DAR VIENAS BOLŠEVIKŲ STULPAS.

Kaip ir būva galima tikėtis, Jungtinių Valstijų pre
zidentas nutarė į Meksikos kovą tarp valstybės ir bažny
čios nesikišti. Pasikalbėjęs su valstybės sekretorium 
(užsienių reikalų ministeriu) Kelloggu, prezidentas 
Coolidge pripažino, kad intervencijai Meksikoje nėra pa
grindo, nes tie kaltinimai prieš Meksikos valdžią, kuriuos 
kelia Kolumbo Vyčiai ir kitokie klerikališki atžagareiviai, 
nėra paremti. ” : . *

Jungtinių Valstijų prezidento nuomone, kova tarpe 
valdžios ir kunigų Meksikoje yra grynai naminis Meksi
kos reikalas, į kurį kitoms šalims nepridera kištis.

šitokį prezidento Coolidge’o nusistatymą su pasiten
kinimu priims milžiniška dauguma Amerikos žmonių. 
Jisai nemažai prisidės ir prie taikos atsteigimo pačioje 
Meksikoje.

Meksikos kunigai paliaus smarkavę, kaip tik jie pa
matys, kad Dėdė Šamas neketina jiems savo rankomis 
traukti kaštonus iš ugnies. Jie patys yra bejėgiai prie
šintis vyriausybei, nes savo grobuoniškais darbais pra
eityje jie senai yra yra atstūmę nuo'savęs liaudį. Už 
kunigų interesus Meksikoje šiandie stoja gal tiktai pačios 
tamsiausios davatkos ir buvusieji dvarų savininkai, kurių 
žemės tapo konfiskuotos, vykinant žemės reformą. Ne
turėdami pagalbos iš kitur, Meksikos klerikalai bus pri
versti nusilenkti prezidentui Calles’ui.

Apžvalga
KAS BALSAVO Už KUNIGŲ 

ALGAS.

LIETUVOS TURTAI

Visas Lietuvos turtas jkaini^- 
jamas 7,179 įAiliardų litų. Į tą 
skaičių įeina žemės katya — 
200 milionų lit., niiškų <»— 1,579 
milionaį lit., gyvo inventorio — 
900 milionų lit., miestų ąeju- 
domo turto — 1,800 milionų 
lit., pramonės — 600 milijonų 
lit. ir transporto — 300 mili
jonų litų.

Jeigu priteisime, kad produk- 
tingunias prilygsta 10* proc. 
pagrindinio kapitalo, tai Lietu
vos ukio/produkcija lyginsis 
maždaug 418 milijonams, litų, 
o pramonės ir transporto 270 
milijonų lit. Bendra Lietuvos 
produkcija įvertinama 718 mi
lijonų lit.

Kiekvieno Lietuvos gyvento
jo metine produkcija lygi,"tuo 
budu, 312 litų. Prie to, vieno 
kaimo darbininko produkcija 
lygi 242 lit., o miesto darbinin
ko — 725 lit. (“Lietuvis”).

Balsuojant valstiečių liaudi
ninkų įnešimų Seime, kad Lie
tuvos kunigams butų sumažin
tos algos, 36 balsais prieš 35 tas 
įnešimas buvo atmestas. Kau
no “Socialdemokratas” rašo, kad 
už kunigų algas balsavo kade- 
mų blokas, tautininkai, ūkinin
kų partija, lenkai it\ ^natyt, vie- 
nas iš liaudininkų. Prieš kuni
gų algas balsavo socialdemokra
tai ir 21 liaudininkas.

Taigi kunigus parėmė ne tik 
klerikalai, bet ir “liberališkoji” 
ūkininkų partija, tautininkai ir 
lenkai, ir net vienas liaudinin
kas. Tuo budu susidarė vieno 
balso dauguma klerikalų pusėje.

KRIKŠČIONIŠKŲ FEDERAN- 
TŲ “ARMIJA” KRINKA.

PROTESTONŲ IR KATALIKŲ 
KUNIGAI.

“Vienybė’ rašo:

‘“Protestonų ‘God Will Mi- 
ssion’, Meksikos sostinėje, pa
reiškė :

“ ‘Mes įsitikinę, kad Meksi
kos atgaivinimui, švietimo ir 
socialinės reformos būtinai 
reikalingos. Mes tikim, kiųl 
prezidento Calles administra
cija ėhiėsi vykinti labai stam
bų socialinių reformų prog
ramą, ir kad visi, kuriems 
rupi Meksikos gerovė, padės 
valdžiai šitame svarbiame 
darbe.’

“Tai šitaip kalba protesto- 
nų Dievo atstovai. Bet kata
likų Dievo atstovai bevelija, 
kalbėti per kulkas, boikotus 
ir anarchiją. Išvados leng
vos.”
Tiesioginė išvada iš “Vien.” 

^paduotų faktų yra ta, kad pro- 
testonų kunigija yra geresnė, 
negu katalikų kunigija.

Bet reikia neužmiršti vieno 
dalyko, būtent, to, kad»protes- 
tonai Meksikoje yra mažumoje. 
Jeigu katalikų Meksikoje butų 
taip pat nedaug, kaip protesto
nų, tai, žinoma, ię jie visai ki
taip elgtųsi.

Vokietijoje katalikai yra silp
nesni už protestonus, ir dėl to 
jie yra gana demokratiški. Ang
lijoje katalikai dar silpnesni" ir 
jie yra dar pažangesni. Nema
žas Anglijos katalikų kunigų 
skaičius remia socialistinę Dar
bo Partiją, kai kurie jų net 
yra žymys tos partijos veikė
jai.

Bet Austrijoje, kur viešpa
taujanti bažnyčia yra katalikai 
(daugiausia dėl šitos priežas
ties Austrija nėra prisidėjusi 
prie Vokietijos), katalikų kuni
gija yra baisiai atžagareiviška. 
Taip pat atžagareiviška yra ir 
Lietuvos katalikų dvasiškija ir 
Meksikos.

Tenai, kur turi galią protes- 
tonai, jie dažnai pasirodo nė- 
kiek ne geresni už katalikiškus 
klerikalus, štai, Jungtinėse Val
stijose daugiausia protestonų 

korespondentas^ Maskvoje, Juniusl kunigų pastangomis yra įvesta 
proliibicija; o tuose Šteituose, 
kur protestonai yra ypatingai 
įsigalėję (pav. Tejinę^see), <yra 
iiet praverta įstatymai, drau
džiantys dėstyti mokyklose evo
liucijos mokslą.

Kova tarpe Meksikos valdžios ųr kunigų dar tebei
na, bet jau matyt, kad kunigai ją pralaimi. Nežiūrint vi
sų kurstymų, žmonės prieš valdžią nekyla. Jeigu vienur, 
kitur įvyksta susikirtimų tarpe davatkų ir valdžios 
atstovų, tai policija tokius incidentus likviduoja be jokio 
vargo. /.. - ,

Kebli yra tiktai tų kunigų padėtis, kurie sutinka klau
syti įstatymų ir valdžios patvarkymų. Vyriausybė sugrą
žina jiems bažnyčias, bet Romos kunigai juos prakeikia 
ir užsiundo ant jų davatkas. Meksikos priemiestyje San 
Angel fanatiški Romos pasekėjai anądien vieną tokį ku
nigą užpuolė ir ką-tik neužmušė; jį turėjo gelbėti nuo 
“krikščioniškos meilės” praktikuotojų policija.

Šitokiais ekscesais tečiaus Meksikos kunigija gali 
pakenkti tiktai atskiriems asmenims, bet ne valdžiai.

Kai prie naujosios valdžios 
įgijo teisę gyvuoti Lietuvos ge
ležinkelių darbininkų profesinė 
sąjunga, tai darbininkai, ku
riuos pirmiau buvo pasigavusi 
klerikalinė “darbo federacija”, 
ėmė masėmis bėgti nuo fede- 
rantų ir dėtis prie laisvosios 
profesinės sąjungos. Keletas 
faktų apie šitą federantų kriki- 
mą jau buvo paduota “Naujie
nose”. Dabar štai dvejetas 
naujų atsitikimų:

Darbo Federacijos skyrius A. 
Panemunės stoties siaurųjų 
gelžkelių liepos 9 d. nutarė lik
viduotis h* visą turtą sumoje 30 
litų pervedė prof. sąjungos 
Centro Valdybai. Jų pareiški
mas su 26 parašais skamba štai 
kaip:

“Mes buvome priversti sto
ti į darbo federaciją pernai 
rudenį reakcijai siaunčiant. 
Stodami į darbo federaciją 
mes gerai žinojome, kad 
sų reikalus gali apginti 
profesinė sąjunga, o ne 
bo federacija. Dvasioje 
buvome visuomet tokio
pratimo. Politinėms apysto- 
voms pasikeitus mes pereitų 
metų reakcijos siautimo ne
jaučiame ir todėl pasisakome 
viešai, kad mes ne federan- 
tai, ir darbo federacijos sky
rių likviduojame.”
Kita žinia iš Panevėžio, 

pranešaipa:

Liepos m. 11 d. 2 vai., po
piet gelžkelio depo bute buvo 
darbo federacijos iniciatyva 
sušauktas darbininkų gelžke- 
liečių susirinkimas .organiza
vimui skyriaus krikščioniškos 
gelž. s-gos. Atvykus į susi- 

\ rinkimą Seimo nariui (s. d.) 
Žukauskui ir nušvietus užda
vinius prof. sąjungų ir darbo 
federacijos rolę 
darbininkų jėgų 
— susirinkimas 
nutarė nutraukti 
su federantais 
įsteigė Lietuvos 
Sąjungos skyrių.
“Naujienos” senai sake, kad 

klerikalinė darbo federacija lai
kėsi tiktai reakcija, ištiri siautė 
prie krikščionių valdžios, ir 
“sandvičiais”, kuriuos ji gauda
vo iš tos valdžios. Kaip tiktai 
klerikalų valdžia susmuko, , tai 
iš darbo federacijos pasiliko vie
ni griuvėsiai.

Tas pat įvyktų su fašistų 
organizacijomis, * jeigu?.,' griųtų 
Mussoliriio valdžia, šu bolše
vikų organizacijomis, jeigu bu
tų nuversta komisarų diktatū
ra. Nes tai irgi yra ne darbi
ninkiškos, bet parazitiškos Orga
nizacijos.

mu- 
tik 

dar
ines 
su

Blogiąusia Meksikos katalikų dvasiškijai yra įai, kad 
jiį paskelbtasai “ekonominis boikotas” pasirodė visai ne
sėkmingas. Pramonė, prekyba ir bankai daro biznį, kaip 
darę, tarytum jokio “boikoto” nebūtų. Matyt, ir patys ka
talikai jo nepaiso.

Dauguma katalikų Meksikoje, kaip ir kitoąe katali
kiškose šalyse, yra ūkininkai. Jų materiale padėtis yra 
menka. Tų prabangos daiktų, kuriuos kunigai patarė 
jiems nepirkti, jie ir šiaip beveik nevartoja. Tad kuriuo 
budu jie galėtų prisidėti prie boikoto? O miestų žmonės, 
kurie gyvena geriau, daugumoje yra kunigijos priešai.

Boikoto nepasisekimas tur-but yra svarbiausia prie
žastis, dėl ko Meksikos vyskupai, kaip praneša paskiau
sios žinios, jau rengiasi pasiūlyti prezidentui Calles’ui 
taiką.

Joje

skaldyme 
ir vienybės 
vienbalsiai 

visus ryšius 
ir tuoj aus 
gelžk. Prof.

Ta žinia, kad Trockio leitenantas Ossovskis tapo iš
mestas iš Rusijos komunistų partijos, pasitvirtino. Chi- 
cagos “Daily News”
Wobd, paduoda ją taip pat. Kartu jisai praneša, kad Sta
linas išmetė iš prekybos komisaro vietos bolševikų vete
raną Leoną Kamcncvą, paskirdamas į tą urėdą jauną 
gruziną iš Tifliso.

Kamenevas yra šeštas tarpe stambiųjų bolševizmo 
šulų, kurie per vienus tiktai šiuos metus tapo pašalinti iš 
valdžios. Pirmiaus buvo išmesti į sąšlavyną Trockis, Pa
dėkas, Sokolnikovas, Zinovjevas ir Laševič, neskaitant

nes sektas galima pasakyt, kad 
jos yra juo žmoniškesnės, juo 
mažiaus turi galios.

su fašistų
•) V1 ~ i l ‘i

ir 
ne- 
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Per visų mielų naktelę taip ir 
perrymojome šalia vienas kitų. 
Man taip pasidarė baisu, kad 
aš visų naktį negalėjau susilai
kyti nuo verksmo. Viršutinę lupų 
nudraskiau net iki kraujo, mat, 
ypatingai kuomet aš neramus, 
tai tankiai raitau sau usus, o 
šiąnakt, tai tiesiog kaip ty
čia, mintys viena po kitoš lenda 
ir lenda galvon, tarytum, pats 
velnias kušina “na pasiraityk 
usus, matai kaip negražiai jie 
atrodo, susivėlę, susidraikę,” o 
aš nieko nelaukęs, tik cap už 
lupos... kad tave šimtas velnių,.. 
Ir taip per visų naktį nudras
kiau sau lupų, kad ant rytojaus 
ji ištino lyg triubų putus.

Sekančių dienų mane apėmė 
toks baisus neramumas, • kad, 
rodosi, lyg gyvas imtumei 
(lįstumei į žemę. Kam kų 
sakysi, kam kų nekalbėsi,, 
kas tavęs neklauso, niekas
vęs negirdi, tie J jiems sakyk, 
tiek tom sieno’m, — vij# viena. 
Vaikai iš tolo bėga mane pama
tę, lyg nuo kokios piktos dva
sios, žmona taip pat ir iš tolo 
bijo prieiti prie manęs; vienu 
žodžių atrodo taip, kad manęs 
visai nėra , ir namuose. Kų jau 
tenai bekalbėti apie svetimus 
žmonejg, jeigu namiškiai, nenori 
manęs ir matyti, net šunes ir 
tie velnio vaikai, neina prie 
manęs nė iš tolo. Mat, ir tie 
rupūžės nebenori pripažinti mr/> 
nęs už savo šeimininkų. Nu, sa
kykite kų aš turėjau daryti? 
0 čia jau ir kaimynai spėjo su
žinoti mano grįžimų ir pradeda 
vienas po kito lankytis, kad 
pasiteiravus kas ' gero girdėti 
ir kaip man sekasi. Bijodamas 
jiems į akis pasirodyti, kalbė
davau su jais arba užsidengęs 
veidų arba nusigrįžęs visai į ki
tų pusę.

Juk ir patarle sako, kad vie
na bėda ne bėda; kuomet susi
deda penkios šešios, tai tuo
met jau... Kaip nelaimei čia ir 
Marė ateina, tiesiog nebežinau, 
kur ir pasidėti, ir velniai ja 
čia dabar neša, negalėjo palau
kti bent porų savaičių, kol aš 
bučiau išvažiavęs vėl į Poltavų. 
Kų čia dabar padarius../? Slėp
tis nepatogu, pasirodyti jai į 
akis be ūsų ir su tokia lupa, 
tai tiesiog negalima užka- 
muos pamačiusi mane tokioje 
išvaizdoje.

Galų gale taip pasibaigiau, 
kad vos vos galėjau nusilaikyti 
kojęse, krūtinė įkrito, pilvas iš-, 
siputė lyg barabanas; 
kad jau reiks važiuoti 
bažnyčią”, per visą tą 
galėjau suprasti, ar 
nešioju ant pečių, ar 
kopūstą...

Kaip tik tuo laiku atvažiuoją 
pas mane į svečius Grigorijtfs 
Zakarovas, mano geras kariuo
menės laikų draugas. Matomai 
patsai Dievas- jį man pasiuntė, 
nenorėdamas pražudyti manęs 
ir mano vaikučių. Manau, kad 
ir pačiam Dievui butų buvę 
šlykštu pažiūrėti į mane, kaip 
aš tuomet atrodžiau ir į ką aš 
buvau panašus. Jus, man rodo
si, girdėjote apie Zakarovą. Tai 
žmogus, kuris ir su pačiu vel
niu eitų derybų, ir jas laimėtų, 
ir štai tas žmogus atvažiuoja 
pas mane kaip tik tuo laiku, 
kuomet jis man begalo reikalin
gas.

ĮėjęS zį kambarį ir pamatęs 
mane taip nustebo, kad nė žo
džio nebegalėjo ištarti.

—Kas su tavim atsitiko? — 
klausia^po geros pauzos.

—žustu brolau. Matomai 
artinasi mirtis... Galas...

—Ką tu...? Kvailioji?... 
klausią.

—TUvęs ir su pagaliu dar 
užmuši, nė »tiktai kad žūsti. 
Man rodosi, kad tu šiek tiek 
kvailioti pradėjai ir daugiau 
nieko. Ir nuo ko tas viskas?

—Ar tu “spitras” po velniais, 
ar daugiau kvailas ir už mane. 
—Klausiu perpykęs.

maniau, 
į “šarkų 
laikų ne- 
aš galvų 
supuvusį

jau

ne-

—Ar nematai, kad usus 
‘skutau.

—Eee, brač... Ir velniam
—klausia.

—Štai tau ętevyni, kad nori, 
“in velniam gi”, žinai, kad juos'

f atsakymą, kad, girdi, dėl pasi
taikiusios netikėtos sunkios li- 

Igos, kol kas atvykti negaliu.
Į Galų gale, kuomet jau ūsai 
užaugo ant tiek, kad galėjau 

'gerokai užraityti — išvažiavau. 
I Atvykęs Poltavon, užsidė
jau savo karišką mundierą, pri- 

nu_įsikabinau špagą, prisisagiojau 
medalius ir nieko nelaukdamas 
“nudrožiau” tiesiai pas poną 

i pirmininką į kabinetą. Įeinu ka- 
i binetan. Pirmininkas sėdi ir ką 

tai rašo. Nu, ir brolyti tu ma-
14 > .VU11CUU f,* , 4.11101, A.00 . . .

ir velniai, išrinko mane teismo n0’ ^aiP pažiūrės į mane, kaip 
būdamas susirauks, tarytum, kad nesu- 
negalima kramtes» ims ir prarys ir kaip 

• sustaugs, «kaip sustaugs, man
4 V • t 1 • 1 * 1 • • 1

nariu, o žinai, kad
valdiškoje įstaigoje
nešioti usus. ,

—Įdomu žinoti, kas tas per ^Ita pasidaiū, kaip ims ko-
kvailys, kuris tau taip pasakė, p*°^s’ kalP lms koliotis, o aš

-Jo Ma...ma...ma..nybė — stovlu Priešals H ir žluriu Janl
- -....................... .'į akis: “Na, išsisiusk, išsisiusk”sakau, kad jį velniai taip nu

skustų, kaip jis mane.
—Nh, broliuk, ir prigauk tu 

žmogus, taip kvailai — sako 
jis — tu gi tarnavai kariuome
nėje, kiek pamenu 
kavalerijoje dar.

—Nu, tai kas iš 
siu.

—O tai tas, kad 
tavęs mundieras, tai ir ūsai ant 
tavęs. , ‘ į ‘ ( 'f

—Argi tai tiesą? — klausiu.
—Toki pat tiesa, kaip dabar 

kad yra diena; nori galiu paro
dyti Jo Didybes Imperatoriaus 
pasirašytą įsakymą.

—Dievulėliau tu mano, tu 
nežinai, kad tu mane ištraukei 
iš mirties nasrų, surikau nesa
vu balsu* ir kaip šoksiu iš lovos 
kaip griebsiu jį glėbin, kaip 
imsiu bučiuoti, kaip imsiu 
čiuoti tiesiog nebežinau ką 
daryti iš to džiaugsmo. O 
kaip stums mane nuo savęs 
kad ne siena, velniai žino kur 
bučiau atsidūręs; dėkui Dievui, 
kad sienos užkliuvau, o tai bu
čiau nusisukęs sprandą, ir ką 
jus manot, o stiprus buvo... I

—Kad tave velniai, lyg ada-, 
tomis bado.' |Tr . . . ,

■Mat ūsai ką tik pradSjo 
augti ir pasidarė aštrus lyg še-1 
petys. |

Sužinojęs, kad pas jį randasi* 
toks įsakymas, man pasidarė, 
taip neapsakortiai linksma ir į 
gera, kaip rodosi antru kartu 
bučiau ant svieto užgimęs. Tuo
jau ėmiausi rengtis, kad va-j 
žiuoti pas jį parsivežti tą taip; 
brangų įsakymu, žmona tuojau 
parūpino ši tą užkąsti, pastatė 
ant stalo pusbuteliuką, iš kurio 
ištf’aukeva * po porą gerų gurkš
nių, užkandova ir užmiršova 
tuo tarpu ir apie usus. Bernas 
pakinkė arklius, tai nieko nebe
laukdami! ir išvažiavova pas jį. 
Kad kas manęs nepamatytų ir 
nepersigąstų mano fizionomi
ja, tai užsirišau veidą skepeta, 
taip kad vien tik akys matosi ir <

į vieškeli Pirmininkas pažiurėjo
’ ninką, patraukė pečiais, mato, 
*kad nėra kas daryti, padėjo įsa
kymą ant stalo ir atsisėdo. Aš 
ir manau sau, na, ką, patiko ar 
ne, kodėl taip greitai nutilai, 
ar jau

Taigi

ar tik ne

to? — klau-

kuomet ant

bu- 
ir 

jis 
ir

manau, paskui bus sveikiau.
—Kaip Tamsta, gerbiamasai, 

!drįsai dar kartą pasirodyti 
'man į akis tokioje išvaizdoje: 
reiškia Tamsta demonstratyviai 
atsisakai nuo uždėtų Tamstai 
pareigų ėjimo; rodosi, kad aš 
Tamstai buvau sakęs, jeigu dai 
sykį pasirodysi pas mane su 
ūsais, atiduosiu teisman. Girdi 
Tamsta ?

, - —E, brolyti — sakau — čia 
dar ne ūsai, o ūseliai: palauk 
Tamsta už kokios poros savai
čių, tuomet lai pamatysi kas 
čia bus per ūsai. — Sakau, o 
tuo tarpu laikau rankose įsa
kymą lyg aklas už lazdos. Die
vulėliau tu mano, jus neįsivaiz
dinate... kaip šoks ant manęs, 
kaip ims rėkti, tegu jį ir vel
niai, tas mano pasakymas bu
vo jam blogiau, negu jį kas j 
ugnį butų įmetęs.

—Aš Tamstą, gerbiamasai 
pone, atiduodu teisman. Supran 
ti?

—Ir ko čia nesuprasti, ponas 
pirmininke, man rodos aš tams
tai taip pat sakiau, kad pas ma
ne vienas kvailutis slyvas šau- 

jgo ir tas Tamstą suprastų. 

| reikalingai karščiuotis, suga
dinsi sau nervus ir daugiau nie
ko. štai paskaityk, — ir nie
ko nelaukdamas “bac” jam pa

rduodu įsakymą. Skaito. Per
skaito ir pats nebežino kas da
ryti, o lupos taip ir dreba, ta
rytum, kad jam šalta pasidarė, 

j , —Fe...fe...f...fcee... odor Pe... 
!pe...peeee... ovič — šaukia raš
tininką vos atgaudamas kvapą. 
Teodoras atsistoja.

—Sakyk 
usus ?

Feodoros 
kas daryti,

—Yra, — atsako Feodoras.
Draugai žiuri į mane ir ste

bisi: mano, na, dabar tai jau 
klius jam ant tabako. O aš sto
viu sau priešais savo priešinin- 

Įko ir ramiai sau sukinėju usus.
į rašti-

ar yra teisė nešioti

nei šen tei ten, nėra 
reikia prisipažinti.

daugiau nieko. Ir iš tiesų vos 
spėjo va išvažiuoti į 
kaip sutikova parvažiuojančius 
kaimynus, kurie pažino mane iš 
arklių.

—Na, čia dabar kas, kas su 
tavim pasidarė?

—E, kas tai užaugo ant fizio
nomijos, važiuoju pas gydytoją, 
kad pažiūrėtų kas čia per štuka,■ 
—atsakiau.

Netrukus buvova pas Zaka
rovą. Ir žinote, kuomet aš ga
vau tą įsakymą, tai jau iš tiesų 
maniau, kad išeisiu iš proto iš 
to pašėlusio . džiaugsmo. Tas 
įsakymas man buvo daugiau 
negu visi pąsaulio turtai. Lai
kau jį rankose ir manau sau: 
“na, dabar tai Jo Malonybė tik 
jau nebeįstengs nuskusti man 
usus”, Pažiurėsiva, kuris iš 
mudviejų senesnis velnias.

Sugrįžau narna ir prasėdėjau 
ištisus du menesius, neišeida
mas nė iš kambario, kol ūsai 
neužaugo iki tiek, kad ir žmona 
nebebijojo su manim pasimaty
ti, nė vaikai nebebėgo nuo ma
nęs ir net galų gale tie šunes ir 
tie pradėjo gerintis prie manęs. 
Su Mare taip pat nebebijojau 
susitikti...

Iš Poltavos tuo tarpu prasi
dėjo karštas susirašinėjimas; 
pakvietimas po pakvietimo eina 
ir eina, kad, girdi, būtinai tu
riu ' atvykti tarnybon paskirtu 
•laiku, o ne tai busiu traukia-1 
mas atsakomybėn visu įstaty
mų grieštumu. O aš jiems tuoj

nebenori rėkauti?...
va, matote, koki buvo 
su mano ūsais. Ir jeigu 
įsakymas, tai senai jau 

| bučiau nuvažiavęs į “šarkų
bažnyčią”. Ir iš tiesų, kuomet 
tik prisimenu praeitį, tuojau 
man prisimena ir priežodis: 
“Už Dievą malda, už carą tar
nyba niekuomet nepražuna.” 
Penkiolika metų ištarnavau ca
rui ir užsitarnavau tą, kad da
bar jokie malonybes nenuskus 
man ūsų.
1926 m. V. 7 d.
Kaunas.

(Pabaiga)

Jeigu turi pūs
lės slogą arba 
skausmingą nu- 
siŠlapinimą mė
gink

SANTAL 
MIDY

Parduodama vi
sose vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina

Tel. Ląfayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriuusiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th Street, Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Į Chicaga turės industri
nį muzėjų

Bandė pabėgti iš 
kalėjimo

Pasidavė į policijos 
rankas

Studijuos studentų 
gabumus

Chicagos universiteto prezi
dentas, Dr. Max Mason, sako, 
jog studentai dažnai pasirenka 
tokias profesijas, kurioms jie 
neturi tinkamų kvalifikacijų. 
AZiu tam, jie patys nesijaučia 
patenkinti, o ir visuomenei iš 
jų didelės naudos nėra. Akivai
zdoj to fak|/o, Chicagos univer
sitetas bandys savo studentams 
pagelbėti: patars jiems kokią 
profesiją pasirinkti. Pirmiau
sia bus ištirta studento gabu
mai vienoj ar kitoj krypty j, o 
tai jau duos galimybės spręsti 
apie studento tinkamumą ku
riai nors profesijai.

Julius Hosenwald, zihomas Septyni Cook pavieto kalėji- 
Chicagos Tnilijonierius-labdarys, mo įnamiai tapo pasodinti į at- 
paaukavo $3,000,000 įsteigimui'skiras kamaraites ir yra jnaiti- 
industrinio muzėjaus. Tuo tiks-'narni duona ir vandeniu. Tai 
lu bus pertaisytas Jackson par-Į bausmė už bandymą iš kalėj i- 
ko Fine Arts trobesys. Tai bus.'mo pasprukti.
muzėjatis buveinė.

Pas Rosenvvaldą ginu“ mintis kriminalistai; kaikurie jų yra 
tos rųšies įstaigą įkurti tuo pasmerkti mirti. Kalėjimo va-

mo įnamiai tapo pasodinti į at

Sąmoksle dalyvavo aršiausi

sį Municho industrinį muzėjų 
Vokietijoj. Tame muzėjuje jis, 
kaip ant delno, matė visą indu
strinį progresą. Ten parodoma 
anglių kasyklų modeliai, gele
žies liejyklos ir įvairių įvairiau
sios mašinos.

Rosenwald 
dube paskelbė, 
jaus įsteigimui
aukojęs $3,600,000. South Purk 
Tarybos pirmininkas Edward J. Brown turi revolverį ir paklau- 
Kelly pareiškė sutikimą, kadįsė. Tuo tarpu Brown jokio gin

klo neturėjo.

Union League 
jog tokio muzė- 
Chicagoj

dovy be deda pastangų patirti, 
kuriuo budu kaliniai gavo rei
kiamus įnagius, ypač piuklus 
geležinėms štangoms piauti. 
Jiems gal butų ir pąvykę pa
sprukti, jeigu ne drąsumas neg
ro sargybinio, kuris privertė 
išsilaužusius kalinius grįžti į 
kamaraites. Ilarry Brovvn, sar
gybinis, laikydamas ranką kiše-

jis nėj paliepė kaliniams grįžti at
gal. Pastarieji manė, kad

Thelma Sutton, 21 metų am
žiaus, įėjo į S. Clark policijos 
stotį ir pareiškė: “Manęs ieš
ko Dayton, O., dėl išmainymo 
negerų čekių. Aš palikau ten 
savo kūdikį ir esu pasirengus 
stoti.j teismą, kad tik galėčiau 
jį pamatyti. Aš išmainiau ne
tikrus čekius, 
linga pinigų, 
apleido.“

Ji pareiškė 
Chicagą atvykusi iš Memphis, 
Tenn., pėsčia.

Oro paštas tarp Chica- 
gos ir St Paul pa

naikinama

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligįis rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

oro
St.

nes buvau reika- 
kai mane vyras

Vienas numirė 
nuo karščio

prie 
nuo 
me-

Tapo nutarta panaikinti 
paštą tarp Chicagos ir 
Paul, Minn. Dabar eina judėji
mas įsteigti tarp tų dviejų mie
stų oro susisiekimą. Tada orlai
viai kartu su pasažieriais galė
tų gabenti ir paštą.

DR. VAITUSH 
OPTOMKTRISTAS

JET AKIŲ
Palengvins akių

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris 

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

mo, skaudamą akių karštį, 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 J mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4 ;30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshtfll Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464NUOdIRDU AČIŪ

Vėlionės Onos Kazakevičie
nės, kuri buvo palaidota Tau
tiškose kapinėse, Trečiadieny), 
Rugpiučio 11 d., 1926, giminėms 
draugams, pažįstamiems ir vi
siems dalyvavusiems šermeny
se ir palaidojime. Ačiū už su
teiktą jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimą. Ačiū vi
siems už įteiktus jai paskutinį 
kartą brangius vainikus. Ačiū 
grabnešiams ir graboriui Eudei- 
kiui už mandagų ir malonų pa
tarnavimą. Dar ačiū tiems, ku
rio 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 mųsų. Kan
kinami vyras Juozas ir duktė 
Emilija Kazakevičiai. Taipgi se- 
suo Elena su savo vyru Lukšai.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietutis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Sekmadienyj po pietų 
Kedzie ir Flourrioy apalpo 
karščio Edward White, 65 
tų amžinus (430 So. Califomia
avė.) Jis tapo, nugabentas į li
goninę, kur ant rytojaus ir pa
simirė.

Kelly pareiškė sutikimą, 
Fine Ąrts trobesys butų paves
tas industriniam muzejui. Tuoj 
susidarė specialis komitetas, 
kuris rūpinsis industrinio muzė- 
jaus pastatymu. Darbas bus 
pradėtas tuoj. Dr. Albert Koch, 
Municho industrinio muzėjaus 
direktorius, apžiurėjo Fine 
Arts trobesį ir pareiškė, 
tai bus puikiausi vieta muzejui.}

Kilnojimas detektyvų ir 
policmonų Chicagietis prigėrė

Hudson ežere............................. ................ i

Or. P. f. ŠIMAITIS

daktarų pateko į bėdų Praplatins Clark gatvę

jos

Bet dėl laisnio atėmimo ji vi-

r

Babies Love It

reikalams 
reikalinga, 
kurių dar

i Contry Club apartamentinia- 
me viešbuty j (6930 So. Shore 
drive) tapo užmušta 
Presance, 11* metų
Mergaitė šoko į einantį

John A. Kocher, 19 motų am
žiaus (7252 S. Campbell avė.) 
prigėrė Hudson ežere netoli nuo 
South Bend, Ind.

\ Naprapatas, Instrukto- 
i rius — Kūno Kultūros 

Ir Specialistas — Mais
tines Valgių Chemijos

negaudavusi 
draugams

JOS. F. SUDRIK
Pianu Krautuvė

3343 So. Halsted St.

LAURINAVIČIA

su šiuo pusau-
16 d., 9:25 vai. 
ni., sulaukęs 68

Gimęs Kauno

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Annette 
mergaitė.

keltu-

ji 
įgauti degtinės savo

atsieisią apie $1,-
j vietoj bu

sianti du kartu platesnė nei
dabar kad yra. Toks praplati
nimas esąs būtinai reikalingas,

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

<■■■ 1 .........." ——
/

Phone Boulevard 6208
Privatiniai Ambulansai

I. J.' ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorlac 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St, Chicagoj<e_ yra .neapsakomas.
vy- '----------

Gulbranttn Trade Mark

GULBRANSEN 
REGISTERING 

PIANAS

Dr. Lobdell ir 
prohibicija

Ryšyj su siaučiančiomis žu
dynėmis ir moterų puolimu ta
po sukratytos miesto policijos 
jėgos. Detektyvai ir policmonai 

■iš vienos vietos perkelta į kitas, 
į tiw miesto dalis, kur daugiau
sia prasižengimų įvyksta, pas
kirta dvigubai daugiau polic
monų ir detektyvų.

administrato-
rius E. C. Yellowley atėmė iš I Miesto tarybai bus patiektas 
19 daktarų laisnius ęašytl re- Pianas praplatinti Claik gatvę, 
cvptus degtinei. Tarp netekusių Center sę ir Diveisy Pa*k_ 

įtos rųšies laisnio randasi ir Dr.lwaY* Tatai 
Effie L. Lobdell, paskilbusi ^°J
moteris daktaras, kuri gyvena 

1 Congress viešbutyj, o ofisą lai
ško 310 S. Michigan avė.

artis- cjn^x chicagoj nuo 1891 m.

Kuponų DyKai?
Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

.v. . . | Dr. Lobdell praktikuoja medi- nes susikimšimas Clark gatvėj
Yra pripažintas visų artąs-l^ Chicagoj nuo 1891 m. 
tų muzikos UZ geiiausį pi®*ijjose ligoninėse ji yra ėjusi 
ną pasaulyje. Tai yra RRH- riausio daktaro paieigas. 
jos rųsies ištobulintas Gro-1 sako, jog iš
jiklis Pianas. uaisnį atėmę todėl, kad ji teisin-
Patirkite (lidžiausį smagu- gaį anį recepto užrašydavo, ku
rną iš, muzikos . smagumą riam tikslui degtinė vartojama, 
iš dainavimo sykiu su MU- p)eį gei laisnio atėmimo ji vi- 
Z1KA, KURIĄ JUS PATYS saį nepaisanti. Esą už receptus 
GRAJJNATE, , , i jį visvien nieko
Gulbransen padarė tai gali- išdalindavusi savo 
mu — nors Jus nesuprastu- Gi prohibicija ir dabar jos ne 
mėt muzikos nė vienos no- paliesianti. Girdi, 
tos.
Gulbransen groja iš rolių, tiek, kiek jai busią 
Bet Jus vistiek galite kon-'ją sušelpsią tie, iš 
troliuoti grojimą, jus gali- nėra atimta privilegija recep-
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.
Jus galite padaryti akcentą' 
ant meliodijos arba sulaiky-! 
ti muziką iki šnabždėjimo,1 
ar leisti malonų, aiškų bal-1 
są. Ir tai atlikti lengva ir 
aišku. ' . •
žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
j’įigu Jus grotumėt su ran
komis. «Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies

Traukinys suvažinėjo 
brolį ir seserį

Judspn Ackerson ir jo sesuo 
Emmalon (104 Avenue J.) tapo 
užmušti netoli Morfis, 111. kai 
jų automobilių . sudaužė trau
kinys

Serga paskilbęs 
jumoristas

George Ade, paskilbęs juokin
gų pasakėčių ir pasakaičių ra
šytojas, nelabai gerai jaučiasi. 
Jis atvyko į St. Louis ligoninę 
kelioms dienoms, kad patirti 
savo sveikatos stovį. Dubai* Ade 
nesijaučiąs gerai, bet tuo pačiu 
laiku ir nesergąs tiek, kad rei
kėtų lovoj gulėti.

Keltuvas sui)*uškino 
mergaitę'

ANTANAS

Persiskyrė 
liu rugpiučio 
vakare, 1926 
metų uniiiaus. 
rėdyboj, Raseinių anskr., Žvin
gių parup., Stonkaičių kaime. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, tris dukteris, sū
nų ir žentą. Kūnas pašarvo
tas randasi 316 W. 53 st.

Laidotuvės įvyJTS ketverge, 
rugpiučio 19 <1., 8 vai. ryto iš 
namų į. Sv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kuroj atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Laurina
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų. Nu
liūdę liekame

Moteris, dukterys, 
sūnūs ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1711.

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius 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 “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojams sekamą propoziciją: 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. Pavęikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti i $30.00 ver»z 
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 — metams $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 iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuoto^as 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

/■'.................................. "■
Tel. Brunswick 9393

« KAROLIS 
NORKAITIS

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

MLLY*SIUNCLE
i.

UP TH\S VOGTOMS 
1 S^-E.

VOR. OKj^

Pagydo PENE- 
SAIDES^ “Gail- 
Stonea^ akme- 
liis’tulžyje).
Q-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

2)-Be užmarini- 
m<nmigdymo.

4)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

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

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijbs mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. Boulevard 8763

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

Mrs. Winslow’« 
Syrup

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovanu

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

s 505 So. State St.
Kampas Congress St., 2 fl.

Valandos: Panedėly, Seredoj ir 
Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioi nuo 9 iki 12 dieną.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.
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Trečiadienis, Rugp. ’26

I . t a p Baker. Sakoma, kad kainavę
Li8iiivii| KatRiiuose.

* kerį žmones gan neblogai kalba:
prielankus esąs biednuomenei.

■ Yra čia ir kitas turtuolis, — 
'Norris. Bet prie jo ir 
negalima, toks išdidus 
nors kilęs iš neturtingų.

Dabar, apie lietuvius.

Iš Cicero i St. Charles
(Įspūdžiai)

prieiti 
esąs,

Rugp. 8 d. turėjau reikalą Lietu-
aplankyti farmerių'apylinkę. IS m nem^ai apie 100 
Chicagos į St. Charles yra apie ® 
40 mylių. Nuvažiuoti ten elek- 

tros traukiniu užima apie pus
antros valandos.

Prieš 10 metų bebuvau ten 
buvęs. Viskas kitaip atrodo. 52 
nve. susisiekdavo gatvekariu 
su llarrison st. Dabar to ne
lieta. Eina Northvvestern ge
ležinkelis.

k Pavažiavus už May woodo
prasideda lygus žaliuojanti lau
kai. Avižos, miežiai, 1_____
daugumoj jau nupiauti ir susta
tyti į kupstus, bet ne taip nei1 
Lietuvoj.. Ir šiaip visa apylinkė 
kitaip atrodo, 
rai išsižiuri.

Pakeliui teko nemažų mfes-l 
tų pastebėti — Wheeton, West 
Chicago, Geneva. Geneva beveik1 
jungiasi su St. Charles. Trum
poj ateityj gal tuodu miestu ir 
susilies. Pats St. Charles daro1 
neblogo įspūdžio. Per miesto vi-l 
durį eina “Fox river” — tgi I 
gan didelė upė. Randasi keletas: 
gan didelių trobesių, kaip tai: 
banko, teatro ir vienos kitos 
krautuvjės. VVainut gatvėj ran
dasi “Camunetz House”. Na
mai turi daug kambarių ir visi 
moderniškai įrengti. Tie namai 
pastatyti to miesto žuvusiųjų 

kare atminčiai, 
surašyta dalyva- 

vardai — viso

šeimų ir apie tiek pat pavienių. 
Simullcių lietuvių biznierių yra 

I apie tuzinas. Mieste yra apie 
15 įvairių dirbtuvių. Darbai ei
na neblogai. Beveik visi lietu- 
vai turi nuosavus namus; kai- 
kurie medinius, o kai kurie ir 
mūrinius. P-as Motvilas parodė 
savo naują namą. Namas į- 
rengtas “up to date”. Pasta
tytas taipgi labai gražioj vie
toj. Dabar jis nori tą namą, 

kviečiai Parduoti- Sako’ ka(1 J° seimai 
esąs perdidelis.

Besivažinėjant iš vienos vie
tos į kitą, prisiartino ir vaka-l 

Kornai gan gc- r8«- Non,ms “"T1.’ P'lsiFjo 
galvoti apie gožimą į Cicero. 

| Suglaudus visus įspūdžius 
apie St. Charles, tenka pasaky
ti, kad tai neblogas kampelis 
gyventi. Bet vietiniai vyrai ne
patenkinti: trūksta merginų... 

.Trūksta taipgi ir lietuvių pro- 
(fesionalų. Butų čia nebloga vie- 

",ta lietuviui daktarui, aptieko- 
Jriui, advokatui, etc. Dabar su 
visokiais reikalais lietuviai tu
ri kreiptu į svetimtaučius.

—K. P. Deveikis.

Cicero

APS1VEDIMAIiki vėlinu pasiliko veikti... Pel
no nuo išvažiavimo liko $40.50.

lapo išrinkta komisija ,del
surengimjp rudeninio I “___ ,„v,w ___  ...
Brolis Seleckis padavė skunda J gyvenimą.Aš esu 39 nietu, turiu

’ ■ • daug verčios ir pinigų dėl laimės.kad užėjo tokį darbą, jog už 
mokamą kainą nieko negalima 
uždirbti. Jis kreipęsis su skun
du pas savo šapos biznio agen
tą, bet tas irgi kodėl tai nesi
rūpinąs darbininkų reikalais, 

instruktavo loka-( 
lo pirmininkų BoCiunų ir biznio^ 
ag-enMi Kairį, kad nueitu pas jupi£(’ Miėh. 
manadžerj, brolį Leviną, ir iš
tirtų tą dalyką. Pas’kiuu dar 
rimtai pakalbėjęs apie keletą 
dalykų, susirinkimas užsidarė.

KrlauČius.

. .. | Ieškau moteries apsivedimui Iki
baliaus. ( 40 metų amžinus katra myli ramų

i 
daug verčios ir pinigų dėl laimės. 
Meldžiu atsišaukti.

A. M.
Box 5.

Benvyn, 111,

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
esu jaunas vaikinas, turtingas. Mer- 

. ginoH vaAylcit, <luva^itxu žinių apie sa
ve suteiksiu per Ui i S k. q. TONI T>Krp- 

i KULIS, 414 VVebster St., Grane!

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA 2AP.BININKU
MOTERŲ

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

REIKIA dviejų veiterkų, gera al
ga ir lipšni. 520 Rush st.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-2EME

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

seklus* ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČION1S, Prez.

REIKIA pirmos klesos Real 
Estate salesmano dėl prižiūrė
jimo sales departmcnto, South 
Side Real Estate Ofeise, Naujie
nos. Box 840.

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

B. SUKYS

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Ateakym*a: $100.00 an» Ryk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenim*.

FRA

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudąro nematomą juostą * cen
tų ir kiekvienas , centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ši*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

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

REIKIA patyrusių vyrų dirbti 
įunc šapėj. P. Goldman, 1405 W.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

REIKALINGAS senyvas vyras 
dirbti ant fanuos prie gyvulių. Geis
tinu, kad galėtų karves milžti; į
I ‘ . .....................................
gera mokestis, arti Chicagos. Kreip
kitės laišku.

I’ARMER, '
R. 1, B. 15, Hinsdale, III.

pasauliniame 
.Ant lentelės 
vusiųjų kare 
350. Namus pastatęs turtuolis

IMK PAVYZDI IS - RAULŪ 
"NAUJIENŲ" DRAUGO

BRINGiWH** Sybacrlper

Visi žino, kad pas mus įvai
renybių netrūksta. Western 
Electric pietiniai koncertai irgi 
paįvairinami, pamarginami. Pa
vyzdžiui, pereitą penktadienį 
buvo iš vakarų atvykęs būrys 
tikrų indijonųk Jie šoko, dai
navo, suko virves. Betruko tik 
laukinių arklių .bei bulių, tai 
butų buvęs tikras “sho\v”.

Darbininkas.

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted St.

su- 
jusų

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 675U

PARDAVIMUI grosernė, kam
pinė. Gera ir išdirbta vieta. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos.

4133 S. Wallace £t.

NAMAI-2EME
EXTRA

š‘3" GERL’.USIS
tBARGENAS > 

Geri"msh pasiūlymas, imkit jj 
Pasižiūrėkit vieną geriausiai pa- 

' Mėtytą 4 kambarių mūrinį bunga- 
low Šioje apielinkėje, 4 šviesus kam
bariai, aržuolinės grindys ir kieto 
medžio tiimas, vėliausios mados 
moderniškas plumbingfis, karštu 
vandeniu Šildomas, su sieteliais ir 
stikliniai porčiai, dideli vilkai, 30 
pėdų lotas. Galvė šoj sekcijoj dabar 
yra ištaisytu, namų kainos kyla. At- 

diciioml.s i»- nerišlioj <1«*1 i*|>-
žiur^jimo. Savininkus ant vietos.

7206 S, Rockwell St,
SKAITYK IR KITIEMS PASAKYK! i 2 GEBI mediniai namai, vienas 

12—5 kambarių ir 2—4 kambarių, 
kitas 4—4 kambarių, randasi 211— 
215 W. 45 St. Yra elektra, geras

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. Ratilas 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 Raulas: 
Už metinį skaitytojų .... 
Už pusmetinį skaitytoją 
Už 3 mėn. skaitytoją ....

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”. Raulas 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
poną, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksini Man’s Watch, ver
tės $35.00. Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri
kimo niekuomet, nes jis gerai 
žino, kad “Naujienų” adresas 
yra:

“Naujienose” tilpo aprašy
mas apie Raudonos Rožės kliu- 
bo darbuotę. TJarp kitko tame 
aprašyme prisimenama apie L. 
L. Namo Bendrovę. Tiesa, kliu- 
bas turėtų daug ką pasakyti 
Bendrovei, nes iki šiol jis bu
vo tvirčiau-sias jos ramstis. Jei
gu ne politiški užsivarinėjimai, 
tai R. R. Kliubas ir visi jo na
riai dar labiau Bendrovę rem
tų.

Jeigu nariai pradėtų labiau 
susirinkimus lankyti, tai politi
kieriai ir trukšmadariai 
nuo

greit 
vadovybės butų pašalinti.

Tas pats.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Į Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra -didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. • Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėle. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuoaas išvažiuoti iš Chicagos į j 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų1 
Amerikos ir gauti pašelpą kaitf ir| 
gyvendamas Chioagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai,1 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 nie- į 
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugija, 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
jimui 
S. P. 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m. Pertat verta 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai !‘ktuiųčt 
(Iraugijc**. nariais.

STOGtfENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lavvndale 0114.

KRA FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
čormų, Delikate- 
8Ken. Kestauran- 
tų. Kandžių, Be-

> kernių. Musų 
specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheime, 1912 So State St.

ERANK’S IĮABBER SHOP 
Frank A. Druktainis savin.

400 kuponų
200 kuponų
100 kuponų

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

i į Chicagoa Lietuvių Draugiją 
. Palengvinimas įstojimui į šią 

gruodžio 
Chicagos 

iki 
♦ios

ŽINOVAS BARBERYS

EXTRA
Lietuvių Tautiškų kapinių 

liftininkų draugijų atstovų nepap
rastas susirinkimas įvyks rugpiučio 
nfcdėlioj, 22 d., 10 vai., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Daug yra svarbių reikalų, daly vali
kli visi būtinai.

Kapinių Valdyba.
| -------------------

o . . . i . _ - Roselund. — SLA 139 kuoposRoLey st. Susirinkimą atidaie jauntioliy tėvų ir globėjų susirinki- 
pirmininkas J. Bočiunas. Pro- mas įvyks seredoj 18 d. rugpiučio, 
tnknlni knin nrneito susirinki-1 kuilJ 7:30 vai. vakare, Aušros kam- lokotai kaip piaetlo su. irniKi j barjuose< 10900 Michigan avė. Su- 
mo, taip ir pildomosios tarybos sirinkimas yra šaukiamas tikslu ap

kuopus. Tėvai ir globėjui malonė
kite dalyvauti susirinkime.

Kviečia Valdyba.

North Side lotų

Specialistas plaukų kirpime 
patrumpinime į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Svkį pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie 
So, Western avė., Chicago, III. > 
šiaur-rytinės kertės.

Lietuvių Kriaučių 269 
lo susirinkimas įvyko penkta-' 
dienį, rugpiučio 13 d., Amalga-* 
mėtų unijos svetainėj, 1564 N.|

loka-

priimti, kaip skaityti. Valdybos kalbėjimo tvėrimo SKA jaunuolių 
raportai \ ir visoki laiškai pri
imti. Jungtinės Tarybos dele-| 
gatai pranešė, kad Jungtinės 
Tarybos delegatų susirinkimas' 
atsibuvo. Jie paminėjo, kad ne-

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli |9th Street

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti

1 , 1 . : i v nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai Įkurių kriaučių da teismai neuž- KyvenanH nuo Morran Iki Wallace it' 
sibaigė nuo buvusio Streiko pra- nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
eitais metais International kom-

darbininkai | Buvrį’tę arba sykį j mėnesį, 
dar po kaucija, šapoms, kurios pažymėtame «on~ .. _ .x z,. . , . rūpinami ankstyvomisišsikraustė iš (.hieagos, nekaip fUoj praneškite šiuo »<be«u:

1 • 1 • • v 1 • k 1 __ nn « rv 11 . ff I a ■

nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra. ap-

Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
. ' . Gyve- i

ant i pažymėtame šone, o da neap- 1 
upinami ankstyvomis “Naujienomis”

Aniro* 
sekasi, nes neturi išlavintų dar- Knygynas. 3210 s«». st. (Tel . • . 1 . 1 • j 1 • • * Qn<»li»vHrd OflHRY

panijoj; nekurie

BŪDAVOT U namus ir ga
ražus, taipgi atlieku visokius 
karpenterystės darbus Chica
goj ir apielinkėj.

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI., Chicago, III.

Phone Boulevard 0527

bininkų. 6 išlavinti darbinin
kai, kurie ir buvo* nuvažiavę, 
nedirba, nes labai pigiai moka, 
ir nekuriose jau pradėjo strei
kuoti. Priegtam da buvo pra
nešta, kad Chicagos kriaučiai 
neužilgo pasibudavos savo sve
tainę, nes žemė jau nupirkta ir 
manoma, kad ateinantį 
gegužės kriaučiai švęs 
svetainėj.

Išvažiavimo komitetas 
šė, kad išvažiavimas pasisekė 
gana puikiai, nors iš ryto buvo 
panašu į lietų ir kai k-uriuos 
žmones sulaikė; 1 
susirinko gana dikčiai publikos, 
o nuobodžių kalbėtojų nebuvo, merginoni 1 • 1 V • Y* •! • V'*! 1 a

pirmą 
savoj

prane-

Pranešimas Town of Lnke lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflin, 
lloyne ir 43-Čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o rtš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

JIESKD darbo

SIŪLYMAI KAMBARIU

bet vakarop Brospect 10210.

tai publika žaidė iki vėlaus va
karo, o keletas progresisčių da

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys. Vienam vaikinui arba ve
dusiai porai. 6515 So. Talman Avė.,

Aš turiu keletą labai gerų nuosa
vybių, kurias turiu į viaai trumpą TT< , ru
laiką parduoti, nes yra tam tikros plumbingas ir vana, naujas slogas, 
labai svarbios priežastys, taigi nu- į 
tariau parduoti visai pigiai ir ant |Į 
lengvu išmokėjimų. Taipgi priimsiu 
mainais kaipo dalį jmokėjimo “mort- 
gages” arba lotus.

SESIŲ p 
po šešius k 
dynes kiekviename pagyvenime, lo-' --------------------
tas 61’/i pėdų pločio. Sis namas . — -
randasi iriausioje vietoje ant South m0,|e"^a^ 7,
Sides ir labai tirštai apgyventoje Pllikll_ i.ar«»nno 
kolonijoje; šioj dalyj miesto moka K ’
geriausias rendas, nes po pat akių 
randasi didžiausi koteliai, bulvarai, 
teatrai, geriausi transportacija ir| 
visi kiti parankumai^ Labai daug' 
milijonierių gyvena šioj apielinkėj.' 
Sis namas visada buvo, yra ir bus 
paranduotas už nemažesnę rendą 
kaip $8640 j metus arba $720 j mė-

agyvenimų muro namas 
ambariuH ir po dvi mau-

gerame stovyje, išmokėjimais, įmo
kėti $2<IOQ, kaina $850(1, lotas 50y 
100. vMr, Scherer.

’ COLEMAN & CO. 
4705 So. State St. 
Tel. Drcxel 1800.

6 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
u Yra visi įrengimai. 

, kaina $6,750, tik 
biskj įmokėti, kitus lengvais išmokė
jimais.

MILO A. CORNELL 
30 N. Dearborn St.

State 8478

la"k" ia. . <15rb?s’|ne»|. Vien tik žemė yra verta *15000
PARSIDUODA pigiai 5 kambarių 

cottage, pečiu apšildoma. Yra gip
sas, elektra ir vana. 3222 Lowe avė.

AUTOMOBILIAI
BROUGHAM Chrysler — 70 — 

Brougliam, 1925 — kaip naujas, 
parduosiu pigiai. 3760 Ogden avė. 
Tel, Crawford 4798.

RAKANDAI

ir aš galiu tokį namą parduoti daug 
pigiau, negu kad lietuviai moka po 
lietuvių apgyventas vietas. Namas 
beveik naujas ir visas jo padary
mas pagal naujausią madą, čia tai 
yra milžiniška proga žmogui, kuris 
norėtų pats prižiūrėti namą ir ko- 
lektuoti dideles rendas, nes šis na-' 
mas uždirba gryno pelno netoli 
$4,000 j metus. Priežodis sako: vie- 
nas geras žingsnis padaro žmogų ’ 
laimingu ant viso jo amžiaus, čia * * 
kaip tik ir yra tas žingsnis, tiktai 
reikia* vartoti sveiką protą, nes aš . - --------------
labai daug sykių girdėjau sakant: nė cottage. Parsiduoda dėl nesuti- 
“Bučiau turėjęs keletą tūkstančių ''kimo. Reikia greit parduoti, barge- 
dolerių daugiau, jeigu bučiau tą ir nas. 5036 S. Kiblarc avė.
tą daręs.” Tai kas kaltas, jeigu bai- 
ųiė atitraukė tave nuo turto? Chica- 
gos miestas labai greitai auga ir 

Jeigu turi gerą namą geroj vieloj,'

| REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai už pusdikį. Turi būt parduoti 
greitu laiku. Viskas, kas tik reika- 
linga dėl gyvemųip, prie tani >r taigi ir tavo turtas labai greitai au- 
clektra grajinamąs pianas. Viskas 
geriausiam padėjime. Kaina už vis
ką $170. Sykiu ir ruimas rendai. 
Kreipkitės šiuo tprtrašu. 3150 So. 
Emerald avė.

PARSIDUODA rakandai.' Labai 
pigiai. 334!) Auburn nve. 1 lubos.

PARDUODU rakandus pigiai. Vi
sus ar skyrium. Greitai apleidžiu 
miestų. 672!) S. Artesian avė.

ga.
ANTRAS labai geras pirkimas, 

tai 8 lotai ant Western avė. Du 
kampai ir 5 viduriniai lotai, šie 
lotai randasi tokioj yeitoj, kur ver
tė auga kasdien. Vieta labai tin
kanti dėl bile kokio biznio, aplin
kui statosi daugybė naujų namų. 
Aš parduosiu tuos lotus už pusę 
kainos pigiau, negu kiti savininkai 
šioj apielinkėj parduoda. Jeigu ku: 
ris abejoja apie šj išsireiškimą, tai 
aš prirodysiu faktiškai, kad aš sa
kau šventą teisybę. Taigi, brolyti,1

PARDAVIMUI rakandai, daining nelauk “Kalėdų”, bet tuojau pra- 
purlor ( dėk žiūrėti j dirvoną, iš kurio do- 
i'""'" leriai dygsta.

TREČIAS geras pirkimas, tai be
veik naujas bungalow prie pat 
M.arquette parko, netoli Kedzie avė., 
o Kedzie avė. Chicagos miestas nu
tarė pratiesti karus skersai Mar- 
ąuette parko. Ar jus žinote, ką tas 
reiškia savininkamH, kurie randasi 
netoli Kedzie avė? Tas labai daug 
reiškia. Šis bungalow pastatytas ant 
dviejų lotų, muro garažas, labai 
daug visokių kvietkų ir medžių, ne
toli mokyklos ir krautuvių, žodžiu 
sakantį- viskas “up-to-date” namas 
ir vieta, šiltu vandeniu apšildymas.

štai turite 3 milžiniškas progas 
padaryti pinigų, šias prapertes par
duodu pate savininkas ir duosiu ge
riausias išlygas. Del platesnių pa
aiškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite — tiktai neatidėlioki
te, bet darykite taip, kaip daro ge
ras kalvis: kalk geležį kol karštas.

ruimo setas, dJuvenportas, i 
setas, raking krasė; karpetai, lovos 
ir visokių smulkių daigių. Viską 
galimu pirkti pavieniais kuopigiau- 
sia. Matyt galima vakarais.

8739 S. Marshfield avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA* čeverykų taisymo 

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

PARDUOSIU savo*grojiklį pianą, 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, benčius, kabinetas, dykai da- 
statymas, viskas už $135, išmokė
jimais atsakantiems žmonėms, $25 
cash ir po $10 į mėnesį.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

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

PARDUOSIU 88 notų grojiklį pia
ną, su geru benciumi ir 68 roleliais, 
viską už $125, leisime 6 mėnesius

kalvis: kalk geleži kol karštas.
JUOZAS J. SZLIKAS 
3222 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 9757

PARDAVIMUI medynė CotVISKcj itžUMlliv v luęucaiuo
dėl išmokėjimo, jei negalit viską jš, tage pečiu apšildoma, gas, ele

ktra, žema kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str.

------- — r J----------- ------------------ ------- r — 

sykio užmokėti. Pasimatykit su M r. 
Hoodeni,. 2332 W. Madison St., 1 fl.

PARSIDUODA su laisniu nesvab 
ginamų gėrimų įstaiga. Biznis iš
dirbtas per kelioliką melų. 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
žiai ištaisytas. Parduosiu pigiai. Pa
silikau viena, negaliu laikyti. Labai 
gera vieta kas apsipratęs su tokiu 
bizniu.

669 W. 14th Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgyr 
ventoj. Pardavimo priežastis, — mir
tis savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

NEPAPRASTA proga, pasinaudo- 
r>A»v.xTTAr? 11 .1 j. i kit. Parduodu savo krautuvę, icePAIESKAU darbo j keptuvę, cleam> saldainių ir nesvaiginamų 

galiu dirbti prie juodos ar L„. 
tos^ duonos, ar prie keksų. 
Naujienos, 1739 S. Halsted st.

Box 841.
................•, . ■ /

ESU patyręs barberys. 1 
darbo vakarais, 2557 W. 43rd M.

uv2> cream, saldainių ir nesvaiginamų 
bal- gčrimų. Sykiu 2 kambariai gyveni-

i mui, garu šildomi. Renda tik 
Ilgas lygas. Likau vienas, todėl pri
verstas esu pigiai parduoti.

2502 W. 69th Street

PARDAVIMUI saldainių, nption, 
Ieškau cigarų, magazinų ir kitų smulkmenų 

krautuvė labai pigiai. Priežastis
- . , svarbi. 5613 So. Racine Avė.

REIKIA DARBININKU L J - - - - - - - - - Į biznis — restaurantas.
3138 W. 88th StreetMOTERŲ

REIKIA virėjos ir prie . abelno 
namų darbo, 2 savaites reikės 

venti Union Pier, Mich., o pi____
dviem ar pavieniams.1 nuėsto apartmentiniame name. 

I’. GOLDMAN, e
1405 W. 21 st. W

Tel, Canal 0553

RENDON kambarys vaikinams ar 
is,

Elektros šviesa, maudynės, west 
saidės apielinkėj, antros lubos.

Adams, 2004 W. Coulter st

PARSIDUODA grosomė, saldaT- 
as nių, cigarų ir ice cream. Geras biz- 
mskiau n’s- Turiu parduoti, nes apleidžiu 

miestą. 5255 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos pe- 
karnč. 3525 So, Halsted st.

. BARGENAS. 8 kambarių moder
niškas namas, furnas šildomas, ga
ražas, cash $2000, kilus kaip rendą. 
3331 W. 65 st.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 fl.

PARSIDUODA 4 kambarių medi-

SERAI—RUNAI

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI M0RCIC1AI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Internationąl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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

MOKYKLOS
PARDAVIMUI arba parendavoji- —777^7 77 TT

mui 5 kardnarių mūrinis bungalovv,1 VYRAI išmokit barberystės. Mes 
7—v. ............ ‘„„I- moktnam dienomis ir vakarais. At-

na. Priežastis pardavimo — vyras iš- sišaukit arba rašykit IN1ERNA- . ..y*“ TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

mui 5 . , _
hot water fteat. Labai prieinama kai-

važiuoja į kitą miestų dirbti. 
Kreipkitės:

I 6010 So. Sawy«r Avė.

- GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 

s a , . gramatikos, sintaksės aritmetikos,Emerald avė., netoli 3.) st., kai- ącnygvedystės, stenografijos, ir kitų 
na tiktai ^$10,000, išmokėjimais, mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
Feeney, 559 W. 31 St.

PARDAVIMUI moderniškas 
3 flatų mūrinis, namas, 6 ir 7 
kambarių, vana ir elektra,

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. Stevvart 1771. \

sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
J.pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 

' Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

PARDAVIMUI South Side 
biznio namas, 2523 $o. Halsted 
St., netoli kampo Archer Avė., 
2 krautuvės ir flatai, apšildomi, __ __ _________
gerame stovyje, reikia tik $2500 didesnį užmokesnj, geresnes darbo 

,sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos j u nu galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato' ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą, surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 

PARDAVIMUI 4 kambarių na-i daugiaus.
tnaš ir pusė akerio žemės. 105 s... 
ir Spaulding avė. Mt. Greenwood,l 
Illinois. t

įnešti. KOCH A’ CO., 2603 So. 
Halsted St.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 6 
kambarių mūrinė cottage, lotus ir 
6 karų marinis garažas. Rendos ne
ša $88 mėnesiui. 3231 Lowe avė.

Ar Jus Norite

U<- j 
st.ĮFEDERAL AUTO ENGINEERING

ŠCHOOL 
W. Madinon S'treet1507


