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Papa irgi nenori tai 
kos Meksikoj

100 sužeista besiveržiant prie 
mirusio Valantyno

Meksika pašausianti mai
štinguosius kunigus

Visi kunigai, kurie priešinasi 
valstybei, negalėsią gryšti 
bažnyčion

Papa irgi nenori taikintis 
su Meksika

Jis nepasiuntęs episkopatui 
kių naujų instrukcijų

i , 
j<>-

100 žmonių sužeista be 
siveržiant prie Valen

tino karsto
Desėtkų tūkstančių žmonių mi

nios renkasi pamatyti mirusį 
aktorių

RYMAS, rugp. 25. — Papos 
valstybės sekretorius išleido 
oficialinį pareiškimą, įspėjantį 
publiką prieš netikras žinias 
apie religinius ginčus Meksikoje 
ir pakartojant}, kad papa yra Į aktoriaus Rudolph 
• v urnai ninci nn A,1 Al/ciiLnn «i' I   — _

NEW YORK, rugp. 25. — 
Mirusiojo krutamųjų 'paveikslų 

i Valentino 
' lavoną dabar saugo policija ir 
italai fašistai, nes desėtkai tūk
stančių žmonių renkasi nors 
kelioms sekundoms pamatyti jo 
lavona.

Vakar apie 50,000 žmonių, 
daugiausia moterų ir merginų, 
susirinko ties graborium, kur 
Valentino lavonas guli pašar
votas ir visiems besiveržiant į 

i koplyčią, dideliame susigrudi-

nusistatęs prieš Meksikos pa
tvarkymus dėl bažnyčių.

Pareiškimas sako: “Laikraš
čiai skelbia apie derybas ir su
sitarimus tarp prezidento Gai
lės ir niekurių narių Meksikos 
episkppato. Mes norime per
sergėti skaitytojus prieš žinias, 
kurios gali būti netikros ir 
neteisingos, kadangi papa nėra 
gavęs jokio pranešimo nuo 
Meksikos episkopato. Taipjau | me daugiau kaip 100 žmonių li
ne papa nėra pasiuntęs naujų k0 sužeista, niekurie gana pa- 
instrukcijų, kurios leistų epis- voj ingai. Pasiųsta 135 policis- 
kopatui pakeisti jau užimtąją tus, bet ir tie negalėjo minios 
poziciją.

Užmušė kunigą kaipo 
šeimynos ardytoją

gerus žmones” “sugryšti

SPRINGF1EIJ), Mo„ rugp. 
25. — Kun. Edward Gilium, 
10 metų, kuris pamokslininka- 
vo Sheridan, Mo., ir kvietė vi
sus
prie Dievo”, vakar tapo užmuš
tas savo švogerio W. 
fler, vietos kontraktoriaus. Jis 
tapo Užmuštas Leffler namuose 
kaipo šeimynos ardytojas. 
Leffler jau kelis sykius įspėjo 
kunigą, kad jis nesilankytų pas 
jo pačią, bet sugryžęs 
do kunigą su pačia. 
Leffler pastvėrė pagalį 
nigą užmušė.

R. Lef-

vėl ra-
Tada

ku-ir

TARIASI APIE SUMAŽINIMĄ 
TAKSŲ

PAUL SMITUS, N. Y., rugp. 
25. — Vakar pas prezidentą 
Coolidge apsilankė atstovų bu
to biudžeto komisijos pirminin
kas Madden iš Chicago ir ilgai 
su prezidentu tarėsi apie šalies 
įplaukas ir išlaidas ir kaip gali
ma butų dar labiau sumažinti 
taksus. Prezidentas karštai 
pritariąs taksų sumažinimui ir 
veikiausia ateinančiais metais 
jie bus vėl sumažinti.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

nebuvo, 
koplyčią 

didelis

■suvaldyti. Net ir seni, prie 
visko pripratę policistai sako, 
kad jie tokios netvariuos mi
nios nėra matę ir ta minia sta
čiai govedos pobūdį buvo priė
musi; ji veržėsi, lauzėąi prie 
graboriaus koplyčios, viską 
mindama po savo kojomis, kad 
net ir policija negalėjo jos su
tvarkyti. Nė smarkus lietus ne
įstengė tos minios išvaikyti.

šiandie tiek pat didelė minia 
susirinko, bet kad buvo daugiau 
policijos ir kad minią iškalno 
pradėta tvarkyti, tokios didelės 
betvarkės ir Jdmšimosi

Vakar atidarius 
gatvėje pasidarė tokis 
susikimšimas, kad nė
negalėjo gatve pereiti. > Raitoji 
policija bandė apsaugoti apie- 
linkės langus ir įjojo į minią 
su arkliais. Moterys pradėjo 
bėgti ir draskyti viena kitą. 
Bet langai vistiek išbirėjo. 
Pašaukta ambulansus, kurie ir 
išvežė keletą sužeistų moterų. 
Daug moterų gi liko sumindžio
ta.

Valentino karstą perkelta į 
antrą aukštą, kad galėtų pra
eiti tik po vieną žmogų. Pralei- 

. džiama buvo po 75 žmones į 
minutę. Bet ir tai minios ne
mažėjo. Taip tęsėsi iki vidur
nakčio, kada graborius užsida
rė, vis dar didelėms minioms 
tebestovint gatvėje.

Laidotuvės bus pirmadieny. 
Bet kur jis bus palaidotas dar 
nėra nuspręsta kadangi jo bro
lis dar nėrą atvykęs iš Pary
žiaus.

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
liūgą* per paskelbimus Naujie
nos#*.

Geležinkeliečių algos 
pavedamos arbi

tracijai

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 80

YORK, rugp. 25. — 
pavesti arbitracijai 
algų konduktoriams,

MEXIC() CITY, rugp. 25. — 
Laikraščiai šiandie išspausdino 
žinias neva iš oficialiųjų šalti
nių, kad valdžia nutarusi, jog 
tie katalikų kunigai, kurie at
virai priešinosi valstybei ir įs
tatymams apie bažnyčias, nie
kad daugiau negalėsią sugryšti 
į bažnyčias ir laikyti jose pa
maldas.

Tvirtinama, kad vidaus rei
kalų ministerija turi stenogra- 
finius užrašus visų kunigų pa
mokslų nuo to laiko, kaip pra
sidėjo bažnyčiose svarstymas 
dabartines religinės situacijos.

Kadangi negalima tikėtis 
greito susitaikimo bažnyčios su 
valstybe, tai biznieriai yra kiek 
nusiminę, nes katalikų skelbia
masis ekonominis boikotas pra
deda kiek atsiliepti į niekurius 
biznius, ypač besiverčiančiais 
prabangos dalykais.

Katalikų episkopatas su pa- 
gelba advokatų ruošia memo
rialą, kuris bus įteiktas nau
jam kongresui, susirenkančiam 
rugsėjo 1 d. .Memorialas prašys 
priimti niekurius priedus prie 
konstitucijos, arba pakeisti re
guliacijas, kuriomis verčiama 
pildyti konstitucijos patvarky
mus.

Episkopatas formaliniame 
pareiškime sako, kad atstovai, 
kurių išrinkimas yra žinomas 
ir tie atstovai, kurie galbūt lai
mės vietas kontestuose rinkimų 
kolegijoj, esą jau iškalno pasi
žadėję laikytis prezidento Gai
lės nusistatymo religiniuose, 
dalykuosę, bet vistiek esą epis
kopatas meldžiasi, kad jie 
teistų savo nuomones “dėl 
ies (teisingiau — kunigų) 
x>.”

[Pacific and Atlantic Photo]

P-lė Gertrude Ederle, amerikietė, kuri pirmoji iš moterų 
perplaukė Anglijos kanalą, ištepama riebalais, tuoj prieš eisiant 
į vandenį plaukti per kanalą. Ji perplaūkė kanalą į 14’/2 valandų, 
— greičiau negu kuris iš perplaukusių tą kanalą vyrų.

Ispanija gaus lanžirą? Amerikos eksportas Rusi
jon sumažėjo

Norėjo nulinčiuoti gen
Pangalos

Am. Darbo Federacijos 
tarybos susirinkimas

pa- 
ša-
la-

Iš medžio padaro pigų 
gasolinų

BERLINAS, rugp. 25. —Ber- 
lino prof. Engelhard surado 
naują automobilių kurą “XY” 
iš medžio, kuris kainuoja tris 
syk mažiau, negu gąsdinąs. 
20 galionų XY kainuoja $3.50, 
kuomet tiek pat gasolino Vokie
tijoj kainuoja $11. Automobilių 
fabrikantai deda daug vilties 
ant naujojo kuro, kadangi aug- 
šta gasolino kaina Vokietijoje 
padarė automobilius nedauge
liui prieinamus. Taip Berlinas 
su 4,000,000 gyventojų turi 
tik 50,000 automobilių. Mano
ma, kad naujasis kuras padi
dins automobilių vaitojimą Vo
kietijoje. Amerikiečiai išbandė 
XY savo automobiliuose ir rado 
jį pilnai patenkinančiu.

Liepia šaudyti degtinės 
šmugelninkus

NEW YORK, rugp. 25. — 40 
muitinės valdininkų, kurie ta
po priskirti prie gelbėjimo pro- 
hibicijos agentams, gavo įsaky
mą iš Washingtono šaudyti deg
tinės šmugelninkus, jei jie da
rytų nors mažiausį pasiprieši
nimą. Tuos valdininkus paskir
ta daboti, kad neįvežtų degtinės 
atplaukiantys į New Yorko uo
stą tavoriniai ir paša/, i eriniai 
laivai.

Įsakymas šaudyti šmugelnin
kus paskelbtas tuoj po to kaip 
du uosto patroliai sugryžo iŠ 
naktinių puolimų, kuriuose jie 
suėmė degtinės ant dviejų laivų 
Hobokene, bet nesuėmė šmu- 
gelninkų. Patroliai buvo išsi
traukę revolverius ji’ šovė į orą, 
tings šmugrelninkus.

NEW 
Sutartis 
pakėlimą 
breikmenams ir švičmenams vi
sų geležinkelių į rytus nuo Chi- 
cagos ir į šiaurę nuo Ohio 
upės, tapo padaryta tarp trein- 
menų brolijos ir geležinkelių.

Geležinkeliečiai sako, kad 
tolimesnis geležinkeliečių pri
tarimas arbitraciįai priklausys 
nuo pasekmių šios arbitracijos.

Treinmenų brolija reikalavo 
jos nariams pakelti po $1 bet tik tam, kad nubaidyti deg-
į dieną. tin€s šmugelninkus.

PARYŽIUS, rugp. 25. — Su
žinota yra, kad Anglija ir Ita
lija yra paremti Ispanijos rei- 
kalavima 
M oro kk o j 
cionalinį 
slaptais 
Londono, 
yra priešinga Franci jos aspira- eksportas automobilių, trakto- 
cijoms valdyti tą uostą. Dery- riy ir ūkio padargų padidėjo, 
bose taipjau ignoruota ir Jung-įbet kitų dalykų, ypač bovelnos, 
tinių Valstijų teįses, kaipo pa-.sumažėjo, daugiausia delei Ru- 
sirašiusios po Al*žekiro sutar-'sijos sumažinimo importo iš 
tim, kuri nustatė Tanžiro stovį., užsienio.

Anglai atidavimu Tanžiro ti-1 Rusijos

• ~TT~--------  t
MASKVA, rugp. p5. —Pas- 

atiduoti jai Tanžirą, j keiktomis prekybos komisaro 
ir visą už jo interna-(žiniomis, Jungt. Valstijos, ku- 
zoną. Tai pasiekta! rios pernai užėmė pirmą vietą 

šusitaikimais tarp .‘Rusijos importuose, šiemet nu 
Rymo ir Madrido, kas įpuolė į trečią vietą. Amerikos

Anglai atidavimu Tanžiro ti- Į Rusijos gi eksportas dau- 
kisi nuraminti Ispanijos reika- giausia eina Anglijon, bet im- 
lavimą nuolatinės vietos tautų portas daugiausia eina iš Vo- 
sąjungoje. Manoma, kad ir kietijos.
Francija priims susitarimą dėl-----------------
Tanžiro, jei Ispanija pradės Po 63 metų atsiskirimo 
grūmoti visiškai 
iš tautų sąjungos.

pasitraukti susirado savo pačią

Du broliai prigėrė savo 
munšaine

Mich

SPARTA, Wis., rugp. 25. — 
Po 63 metų atsiskirimo, kada 
jie neteko žinių vienas apie ki
tą laike civilinio karo, Tho- 
mas Mann, 83 metų, pagalios 
surado savo pačią Nancy, 80 
metų ir vėl gyvena su ja."

Per tą laiką Nancy turėjo 
du vyrus, o Mann vieną pačią, 
bet visi jau yra mirę. Keletą 
mėnesių atgal ji parašė fede- 
raliniam pensijos biurui prašys 
mą išduoti jai pensiją Thomas 
Mann, kaipo kariavusio civili* 
iriame kare. Biuras pranešė, 
kad Thomas Mann, kuris tar*

BENTON IIARBOR, 
rugp. 25. — Kada Frank Di- 
maria, 25 m., vedęs, ir jo bro
lis Sam, 17 m., prigėrė savo 
munšaino kubile, policijai pa
sisekė susekti didžiausią mun
šaino dirbtuvę ikišiol rastą 
Benton Harbor apielinkėj. Vie
nas brolių paaukojo savo gy
vastį už kitą. Vienas jų nuėjo 
pažiūrėti rūgstančios brogos 75 
statinių kubile. Jis pasilipęs navo |ygįaį tame pačiame pulke, 
prie- kubilo briaunos ir įkrito kur- «r jį nurodė, tebėra gyvas 
į kubilą. Pradėjus šauktis pa- 
gelbos, atbėgo kitas brolis, ku
ris bebandydamas išgelbėti sa
vo biolį, taipjau įkrito į kubilą a^u vg| gyvena krūvoj po 
ir abu broliai munšaino brogo- 63 met per8iskyrjmo. 
j e taip ir prigėrė. Spėjama,; 
kad abu juos prisvaigino raugo 
gasai.

ir gyvena Sparta, Wis. Ji pa* 
rašė jam laišką ir pasirodė, kad 
tai ištikrųjų yra jos vyras. Da-

Du žmones užmušti bombom

ORFI 4

PITTSBURGH, Pa., rugp. 25.
Nepažystamam maniakui 

metus bombą Farmers Deposit 
Bank, kada bankas atsisakė 

.duoti jam $2,000, du žmonės ta- 
|po užmušti — pats bombos me-pats bombos me-

Chicagai ir apielinkei federa- te jas ir George Ortman, banko 
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
šiandie saulF teka 6:08, 

džiasi 7:36 valandą.

ATI IENAI, rugp. 25. — Be
vežant buvusį Graikijos dikta
torių gen. Pangalos automobi
liu į Athenus, jį buvo užpuolu
si didelė minia žmonių, kuri 
norėjo jį nulinčiuoti. Bet karei
viai visgi gen. Pangalos apgy
nė. Jis tapo, dėl saugumo, į- 
kalintas ant Aegina salos.

Gen. Pangalos pasikalbėjime 
su žurnalistais pareiškė, kad 
jis iš sukilimo nesitiki svarbių 
permainų, nes veik visi sukili
mo vadovai buvę jo diktatūros 
pagelbininkai, taigi valdžios po
litika mažai kuo pasikeis.

Graikijos žmonės džiaugiasi

MONTREAL, rugp. 25. — 
Vakar čia prasidėjo Amerikos 
Darbo Federacijos pildomosios 
tarybos susirinkimas. Tarybos 
susirinkime pirmą kartą daly
vauja ir naujasis Federacijos 
prezidentas William Green, ku
ris užėmė vietą mirusiojo pre
zidento Samuel Gompers.

šis susirinkimas yra paskuti
nis prieš Amerikos Darbo Fe
deracijos 46-tą metinę konven
ciją, kuri įvyks spalio mėnesy 
Detroite. Todėl šiame Nusirin
kime daugiausia bus ruošiamas 
metinis raportas, kuris ir bus 
įteiktas konvencijai.

delei diktatūros puolimo. Laik-. Pasikalbėjime su laikrašti- 
raščiai pilni žinių apie buvusio ninkais Green pareiškė, kad ta- 
diktatoriaus sauvaliavimus,
ypač apie šmugelius buvusjų Meksikoj religinės kovos, nes 
ministerių, kurie patapo milio- tai yra vidurinis pačios Meksi- 
nieriais, išduodami įvairias kon- kos dalykas, į kuriuos Ameri- 
cesijas.

Buvęs laikinis prezidentas 
admirolas Condouriotis užėmė 
prezidento vietą iki įvyks nauji 
rinkimai.

Gen. Condylis, sukilimo vado
vas, paskelbė, kad jei jam ne-1 Amenkos darbininkų orgaftiza- 
pasiseks sudaryti koalicinį ka-’cijas. 
binetą, tai jis 
pavešiąs armijai

ryba visai nesvarstys einančios

kos Darbo Federacija kištis ne
gali. Am. Darbo Federacija 
yra susirišusi su Meksikos Dar
bo Federacija, nes jos abi pri
klauso Pan-Amerikos Darbo 
Federacijai, kuri apima visas

cijas.
šalies valdžią 

c**«**ajc«* n* laivynui,.
ku,rie į,nuspręs ar reikalin<fal Kanados konservatyvai 
Aahrn diktatoriau;. _ , b}jog. Jungf Valstijy

Apie gen. Pangalos ir jo -----------
ministerių suktybes pasakoja-’ TORONTO, Ont., rugp. 25.-— 
ma įvairiausių dalykų. Vienas Konservatyvų partija dabar ve- 
padavimas sako, kad jis ir A- damoj rinkimų kampanijoj tan- 
merikos pasiuntinį prigavęs, kiai išreiškia baimę, kad Ka- 
Gen. Pangalos esą pasišaukęs nada pataps ekonominiai pri- 
Amerikos pasiuntinį, pristatęs klausoma nuo Jungt. Valstijų, 
jį graikų laikraštininkams j 
pasakęs pasiuntiniui, jog Athe- 
nuose gauta žinia, kad Ameri
ka prielankiai nusprendusi apie 
prailginimą paskolos Graikijai. 
Pasiuntinis, kuris jokių apie 
tai žinių neturėjo, atsakė, kadi Kiti konservatyvai reiškia 
jis džiaugiasi girdėdamas to- baimės, kad Kanada pasidarys 
kią žinią ir prezidentą pasvei- priklausoma ekonominiai, o la
kino, Tą pačią dieną laikraš- da pasidarys priklausoma 
čiai paskelbė, kad Amerikos pa- Jungt. Valstijoms ir politiniai, 
siuntinys patvirtinęs, jog pa- sudarydama politinę uniją. Esą 
skola Graikijai tapo prailginta šimtai tūkstančių kanadiečių iš- 
ir užtikrinęs, jog bus galima vyko į Jungt. Valstijas, tuo 
gauti “Amerikoj ir naujų pasko- tarpu Amerikos kapitalas vėr
ių. Graikų drachma 
pakilo 25 nuoš. O tuo tarpu- įsigalėjo.
gen. Pangalos įvedė aštrią cen Kanadoj esą $4,000,000,000.
zurą ant visų žinių. Pranešimai 
Amerikos legacijai buvo sulai 
kyti ir ji negalėjo

ir o gal ir susijungs su jomis. 
Pats premieras Meighen gavo 
prakalboj yra pareiškęs, kad dė
lei liberalų politikos Kanada 
gali likti Jungt. Valstijų “ga
nyklomis.”

Kiti konservaAyvai

tuojau? žiasi j Kanadą ir jau* gerokai
Amerikos kapitalo

GALESBURG, III., rugp. 25. 
užginčyti — E. D. Bowen, 67 m. am- 

skelbiamoms žinioms iki praė-.žiaus, šiandie sugryžo namo, 
jo 10 dienų. Bet tuo tarpu be-į apvažiavęs 18,000 mylių dvira- 
varydami pinigų spekuliaciją čiu. Jis savo dviračiu aplankė 
gen. Pangalos ir jo draugai ne-.visų 48 valstijų sostines. Ke- 
mažai pelnė. • lionė truko 10 mėnesių.

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 i nurodytą adrese miestą.
Tik pamislykit, už patarnavimą ir 

greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

\ < •

TelegraTuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

pra- policistas. 20 žmonių liko su
žeista, neskaitant mažiausia 
100 žmonių, kuriuos sužeista ' 
lengvai. Bomba buvo tiek stip- 

lei- • ri, kad supurtS veik visą biz
nio distriktą.

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

NAUJIENOS
Chicago, 111. /1739 So. Halsted St.
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metu

Patarimas Draugystėms

Kaunas
Streikas Kaune

Visi banko nariai yra atsakomingi

Chicago, III

nes
mu-

i<xhikaa ir
(lenffVM*

|||||^
Įsi-

Musų Pabaltijos 
kaimynai

gra- 
Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4'/z % ir sukakus 
metams — 4’/z%. Visa tai prisiunčiama če
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge- 
lausi-rų savo draugystei privalo pakelti šį 

mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama ši sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ukj.

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti i savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų. \ 

PILNAI* UŽTIKRINTAS

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Amęrikosį lietuvių draugystės turi , po 
keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažą nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Banką.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus milionų 
doleri 
už jo turtą ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

ĮJetuvos Koperacijos Bankas duoda pa
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti. Jo 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam ne
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butų ekonominės, ar politines. Kopera
cijos Bankas yra galingiausias bankas Lie
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose 
šalyse.

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų 
žinanti atgal, kartu su nuošimčiais:

Statybininkų streikas Alekso
te baigiamas. Darbininkams 
pasižadėta* padidinti atlygini
mas apie

Baldų fabrike “Uniyersal”, 
sustreikavę darbininkai dėl pri
ėmimo i fabrikų provokatoriaus, 
streiką laimėjo.

Linų * apdirbimo fabrikoj 
I “Kalba” ir “Drobėje” (Šančiai) 
streikas dalinai laimėtas.

Palemmono plytų dirbtuvės 
darbininkai penkias dienas 
streikavę dėl atlyginimo išlošė 
tik tiek, kad nebedirbs virš 8 
vai. ir darbdavių elgimasis bus 
mandagesnis.

Bekaro kartonažo fabriko 
darbininkai išlošė priedo 15, 20, 
25 nuoš. ir už septynias dienas 
streikuoto laiko užmokėjo.

voti Estijoj, kaip matyti, kiek 
įkyriai ten lenkai painioja savo 
pinkles.

Birko istorija aiškiai rodo, 
kad ir Sovietai derybų su Pa
baltų a metu atmosferai pašil
dyti pasirinko kaipo opesnę vie
tą Estus. Estija šiuo taniu 
SSSR. bauginama, Lenkijos 
veidmainiškai glamonėjama tik
rai yra atsidūrusi tarp kūjo ir 
priekalo ir nestebėtina, kad to
kioj atmosferoj ten randa vie
tos visokios abejonės. Čia ypa
tingai reikalinga aiškumo, ir 
Lietuvos aiški politika galės iš
blaškyti lenkų ir kt. gudriai nu- 
saistytus rukus virš Pabaltijos 
susiartinimo idėjos. J. Pr-kus.

V1.OM aptl.koM—35c ir ISc 
dudeM. Chlldr.n’a Muatero 

nd forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster,

Jei Lietuva pastaruoju 
pasidarė veik visos Europos ir 
toliau spaudoje kalbos objektu, 
jei tiek daug dėl jos politikos 
linkmės statoma klausmaženkr 
lių ir dautaškių, lydint juos įvai
riausiais laisvos fantazijos gan
dais, tai tame visame reikia 
j matyti tik viena priežastį, kad 
iš tikrųjų Lietuvos vidaus ir 
užsienių politika pasistūmėjo 
nuo savo negyvojo taško, antį 
kurio ją buvo konservavę krikš
čioniškieji valdovai ir dar dau
giau, — kad Lietuvos pozicija 
tarptautinėj konjunktoroj už
ima labai svarbią ir reikšmingą 

. vietai
Lietuvos pasistūmėjimą savi

stovios politikos linkme uoliai I 
seka SSSR., Vokietija, Pabalti- 
ja ir ypatingai Lenkija ir visi, 
kas šiaip ar taip su šiomis vai- I 
stybemis taip ar kitaip susirišę, 
čia ypatinga rolė tenka len-l 
kams, todėl nieko stebėtino, jei 
ir pastaruoju laiku iš jų pusės Į 
leidžiama tiek daug erzinančių 
dujų. Lenkiškasis liguistas! 
“mesianizmas” vis dar negali! 
susigyventi su ta gyvenimo tik
renybe, kad jam atėjo nedarbo Į 
dienos ir jo “globojamoji” Pa- 
baltija moka savo kojomis vaik
ščioti. Pabaltijos valstybių sa
vistoviai pradėtos su SSSR, de
rybos dėl nepuolimo sutarties 
galutinai * sugadino lenkams 
apetitą, ir jiems bepaliko sena
sis būdas apie save duoti ži- 
roti: girtis ir prisiplakinėti prie 
vienų ir šmeižti bei juodinti ki
tus. Kiek tatai vykusiai daro- 
romą, pakaks šių pavyzdžių. 
“Rygas Žinąs” įdėjo lenkų pers 
pausdintą kaikurių kitų lenkuo
jančių Pabaltės laikraščių inspi
ruotą pasikalbėjimą su vienu 
“žymiausiu” lenkų užsienių reik, 
min-ios anonymu, kurs verkšle
na, kad Pabaltės spauda naudo
janti Maskvos, Berlyno ir Kau 
no, o ne tiesiai Varšuvos infor
macijas, priesaikai)ja, kad Len
kija Pabaltijai esanti didelė 
draugė ir kuotaikingiausių norų 
kupina ir kad jau Jozefo Pilsud 
skio •(Želigovskio mokytojaus! 
J. P.) asmuo esąnti tam geriau
sia garantija! Kitur vėl Lenki 
ja pasiskelbė, kad ir ji atsaky
sianti SSSR, dėl nepuolimo šu
tą ties solidariai su Pabaltijos 
valstybėmis tokioj pat dvasioje. 
Reiškia, kąip ir verskis, lenkas 
vis taip pat. Tai vadinasi len
kų solidarumas. Kiek jie tenai 
besigerindami paleidžia nuodin
gų žinių prieš Lietuvą, galėtų 
pasakyti tik tie organai, kurių 
pareiga sekti lenkų knisinėjimą 
Pabalti joj. Deja, tie organai 
gana silpni. Išskiriant Suomiją, 
kur apie Lietuvą informuojama 
geriau kaip kartais pačioj Lie
tuvoj, 1/atvijoj ir ypatingai Es
tijoj to visai trūksta. Suomijoj 
pr v. lenkų atstovas pasikvietęs 
vi no laikraščio bendradarbį pu
st 'bėjęs jam, kodėl jis apid Vil
nių ėmęs žinių iš Lietuvos, o ne 
iš Varšuvos šaltinių, gavo kuk
lų atsakymą, kad Suomija dar 
nčra Varšuvos provincija. Ten 

begalėdami suklaidinti spau 
dos lenkai naujai išleido kažko
kį į specialioj propagandos kny- 
gi Suomių kalboje apie Vilnių 
jr Lietuvą.

Estuose lenkams dirva kur 
ki s geresnė. Ir tai visai ne dėl
to, kad Estai butų iš prigimties 
le t kis kęsui, bet paprasčiausia, 

kad apie Lietuvą ten ir no
ri lami Begali gauti žinių be pa- 
g< bos Berlyno, Vilniaus ir Var
šuvos...

Tokiose prieblandose, aišku, 
dr.ug patogiau žuvį gaudyti. Ii 
kukių ten gandų neprilaidoma! 
Jei atsakomingų estų politikų 
galvose gali gimti tokių abejo
nių, esą ar tiesa, kad SSSR, pa
siūliusi Lietuvai garantuoti jos 
si nas ir už tai Lietuva laiky
sianti ne.tra’itetą . galimame i 
S: SR. konflikte su Estija ir 
L t vi j a be aiškius pi’ovpkącijoą 
iš SSSR, pusės (!), — abejoti 
m betenka, kad bent Estijoj 
L etuvos nenaudai tikrai pasi- 
d ..buota. Reikia tik pabyda-l

St. Charles, Iii. Darbininkų 
Vartotojų Korporacijos 

Bendrovės

• PIKNIKAS
Ned., Rusą. 29 <1., 1920 

LARSONO DARŽE
Ten pat kur ir kitos organizacijos 
'uikė piknikus. Visiems žinoma, kad 
U organizacija atsižymi su pareng
tais piknikais, tad ir šiame piknike 
bus kiekvienas užganėdintas, 
skaniausi užkandžiai ir gėrimai 
zika pirmos klesos, be to bus 
domas programas. Atsižymėjusiems 
bus duodamos dovanos, tai yra proga 
visiems atsilankyti.

Kviečia visus x
I). V. KORI*. BENDROVĖ

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA x

Visais reikalais ir su indėliais kreipkitės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJIENOS, Chlcago, m
■— - ,

■MMHi

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

Rašykit |
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halated St, Chicago, III.
Užsakiniams.

~SIUSKn;eER

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
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Indiana Harbor, Ind.
“Tautininkai” darbuojasi SLA. 

185-toj kuopoj

Buvo daug rašyta apie SLA 
185 kuopą, bet nei viena žine
lė nebuvo “teisinga”. Paėmus 
laikraštį į rankas matai, kad iš 
Indiana Harbor. Skaitant net 
širdis dreba. Visos tos žinelės

ką. Ale kad mes turime ne 
žioplį, bet įįerą tvarkdarį, tai 
tas susirinkimas nepasižymėjo 
perdaug. Iš jnit pradžioj jau 
pradėjo pasižymėtiK musų “tau
tininkai”. Kaip tik raštininkas 
perskaitė nutarimus iŠ praėju
sio susirinkimo, tuoj duodama 
įnešimas, kad protokolas nebū
tų priimtas. Priežastis tokia. 
Protokole užrašyta, kad seimo 
delegatų raportas nebūtų išduo-

“neteisingos“. Taip pareiškė tas ir jų raportas butų nepriim- 
viena moterėlė praėjusiame su-'tas. Tą įnešimą davė “tautietis“ 
sirinkime. į B. Jasulis ir parėmė kitas “tau-

Taigi šią žinelę aš mėginsiu 
teisingai parašyti,, nes anie ko-

tietis“ .Jonas Kolas. Jie reikala
vo, kad jų vardai nebūtų užra-

respondentai gal ir “melavo“ šyti protokole. Mat, tuodu “tau- 
rašydami apie musų veikimą, liniukai” nepažįsta dar nei SLA 
Aš prisilaikysiu teisybės ir ap-, konstitucijos, bet nori parodyti 
rašysiu praėjusį kuopos susi- kitiems, kaip tvarką vesti. Juk 
rinkimą. > konstitucijoj yra pažymėta,

Kuopos susirinkimas Įvyko kad visi įnešimai turi būti už-
rugp. 6 d. 1'as susirinkimas;( rašyti į protokolą su tų įnešėjų 
galima tiesiai pasakyti, butų vardaiš ir pavardėmis. Čia duo- 
buvęs gana “svarbus“, jeigu j da įnešimą ir nenori, kad butų 
mes turėtume žioplą pirminiu- jo vardas įrašytas į protokolą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

J514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. Louis Avė.
CHliAGC, UJ-

Ir - i .i. ny. = •' --r

' BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienjbės” Rekordų Skyrius įsigijo 

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

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $125)

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt Brooklyn, N. Y. ,

==  į....»

Ar Nori Gauti 
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
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
tytoj) ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams t— $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. HaWed St., Chicago, III.

Kad neįrašysi jų vardus, jie 
įneš, kad nereikia priimti pro
tokolu, nes jų vardų nėra. Anot 
tos pasakos, eisi per dyarų — 
gausi mušt, ir neisi per dvarą 
vistiek gausi mušt. Taigi musų 
“tautininkai” nepaiso nei kon
stitucijos, nei nutarimų. Jie sa
vo intrigas varinėja susirinki
me, kada jų yra didžiuma. Pra
ėjusiame susirinkime jie buvo 
didžiumoj.

Kai jie pasijuto, jog turi dau
gumą, tuoj pradėjo užsipuldi
nėti ant valdybos, daugiausia 
pirmininko Pr. Budžio ir rašti
ninko P. Rindoko. Pirmininką 
atakavo kiek galėjo: išvadino 
diktatorių. Jiems nepatinka, 
kad pirmininkas neklauso jų ir 
nori tvarką palaikyti. Ant raš
tininko pyksta už užrašinė j imą 
į protokolus tokių nutarimų, 
kuriems jie nepritaria. Nieko 
nebuvo galima rimtai svarstyti. 
Praėjusis susirinkimas nebuvo 
panašus į susirinkimą kultūrin
gos SLA kuopos, bet nešvariau
sia išsikoliojimas.

i
Prieita prie apskričio reika

lų. Tai Čia buvo visko. Tuoj jie 
duoda įnešimą, kad mes turi
me atsimesti nuo 6-to SLA ap
skričio. Paklausta, kame daly
kas. Čia ima balsą B. Jasulis ir 
rėžia didžiausį spyčių. Mat, jam 
užkliuvo už barzdos tilpusi 
“N.” korespondencija, kur ap
rašoma, kad G-to Apskr. dele
gatai turėjo pagerbimo vaka
rienę, kur ir musų kuopos de
legatai dalyvavo. Jie darę vis
ką, kad musų kuopos delegatai 
negalėtų oficialiai dalyvauti 
seime, o čia dar juos pakviečia 
ant pagerbimo vakarienės į 
Cbicagą. Vakarienėj buvę pasa
kyta, kad Indiana Harboro kuo
pos yra bolševikų sukūriais. 
Kuopos pirmininkas esą turįs 
daug vargo, kad palaikius tvar
ką. Korespondencijoj taipgi mi
nima ir tai, kad čia yra kele
tas nusususių biznierių. Tas la
bai nepatiko musų senam “tau
tininkui“. Pareikalauta, kad tas 
aprašymas butų atšauktas. Pir
mininkas pareiškia: mes sutin
kame atšaukti — išsirinkit ko
mitetą. Jie to nenorėjo, liet spy
rė valdybą, daugiausia P. Rin- 
doką kaipo apskr. pirmininką, 
lačiau valdyba nesutiko ir rei
kalavo, kad butų reikamas ko
mitetas. Žinoma, j komitetą bu
tų gavę įeiti jie patys. Bet 
jiems nesinorėjo aiškintis, kad 
taip yra. Tada Jasulis tiek įsi
karščiavo, kad nebegalėjo susi
valdyti ir pradėjo jau nebesi- 
jausti esąs susirinkime, bet ko
kioj kiaulių ganykloj, nes pra
dėjo kiaulėmis vadinti'tuos, ku
rie jo nebeklauso. Kada pirmi
ninkas perspėjo ir neleido taip 
nešvariai kalbėti, tai jis užsi
puolė ant raštininko, pareikšda
mas, kad jei raštininkas nenori 
atšaukti, tai jis esąs nususęs 
ne ant biznio, bet ant proto. 
Po jo ėmė kitas balsą “tautie
tis“ Jonas Kolas. Tasai irgi- tu
ri gana švarų liežuvį. Plūdo, 
kiek norėjo, nepaisydamas nie
ko. Bet jam baigus, pradėjo 
trečias — tai Pr. Kesilis, kurs 
daugiausia koliojo šešto Apsk. 
valdybą, išvadindamas ją para
zitais, ir tai tokiais parazitais, 
kurių niekas nekenčia, o mes 
turime juos remti, šaukė mes
ti į srutų purvyną parazitus, 
nes jie niekam nesą rėikalingi. 
Visą laiką ėjo tokios kalbos. 
Ir butų jie atsimetę nuo apskri
čio, jei kas jų butų klausęs. 
Bet pirmininkas pareiškė, kad 
be metinio susirinkimo mes 
nieko nesvarstysime apie ap
skričio klausimą.

Toliaus eita pri€ naujų kuo
pos sumanymų. P. Rindokas 
ima balsą. Kalba ar nebūtų ge
rai, kad musų kuopa pasiųstų

delegatą j Visuotiną Amerikos’yra naujas būdas, kad 
Lietuviu Seimu, kuris įvyks, sutaupius ant daktaro bl ų 

. ... tai -i i i i • I J®> N8 nesijaučiate gerai, tiesiogrugpiučio pabaigoj Pluladelphi-'j nuatebinH jumis, kaip greitai šios gy- 
joi, Pa. čia tai pasišoko “tau- <luolės suteiks jums pagelbų. Tuks- 

• i m i j „u.: j..i. tančiai vartoju šias naujas gyduolestininkas , kad nereiklu dah- jr auran(|aj ka(| j08 pagelbsti puikiai, 
vauti, nes jokios- svarbos nebll-lJos yra maldnios vartoti ir suteikia 
šią. tik išlaidos pasidarys, <> nuvargę9, 911pna9>
tuviams jokios naudos nebus, nervuotas ir pailsęs, negalite nakti- 
Bet “senas tautietis“' (kuris ki- miegoti ir esate dar labiau ,pa- 

. . . , .. 1 vargęs, kuomet atsikeliate iš ryto ne-taip ir ncsivadma kaip tautie-„u kad jųs gjOįe vakare gulti, tuo- 
tis) B. Jasulis nesakė nei gU-gU. met bandykite šias naujas gyduoles. 
DpI kn nMflkŠ? O dpi to kad Nuga-Tone. Nuo nevirškinimo, pras- nei kO nesako f tz aei to, kau to apetJto> užkietėjimo vidurių, gal- 
jo draugai, Rusijos tautininkai, vos skaudėjimo, negero burnos kvap- 
nepritarė. Tad ir jam nesmagu apsivėlusio liežuvio, nėra geres- , *7 ... ... ,, .. . nės gyduoles. Nuga-lone budavojabutų eiti prieš juos. Gali nusi-. nusidėvėjusius nervus ir muskulus, 
dėti ir būti prašalintas iš pa r-. suteikia stiprų ir malonų miegą, sti

muliuoja skilvj, inkstus ir žarnas 
taip, kad jie veikia natūraliai.

Eikite pas savo aptiekorių ir par
sineškite butelj Nuga-Tone. Vartoki
te jį pagal nurodymus per kelias die
nas ir jeigu jus nesijausite geriau, 
sugrąžinkite likusias gyduoles pake
lyje aptiekoriui ir atsiimkite savo pi
nigus atgal. Nuga-Tone visuomet yra 
parduodama su garantija, jei jus ne
busite užganėdintas pasekmėmis, gau
kite jūsų pinigus atgal. Kodėl ? To
dėl, kad išdirbėjai žino, kad jos pa
gelbės tokiuose atsitikimuose, todėl 
išdirbėjai reikalauja nuo visų aptie
korių, kad pinigai butų sugrąžinti, 
jei nebūna pasekmių.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

tijos. Nors Jasulis ir norėtų ir 
butų, be abejo, pristojęs, kad 
musų kuopa turi dalyvauti, bet 
negali laužyti patvarkymo. Juk 
jo draugai, kurie su juo vieną 
pypkę ruko, tam nepritarė. Mat, 
koks Jasulis yra “didelis” pA- 
trijotas ir Lietuvos tautietis. 
Mes galime aiškiai sakyti, kad 
tie “tautininkai“, kur niinėjau, 
nėra lietuviški tautiečiai, bet 
Maskvos Trockio tautininkai.

Buvęs susirinkime.

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 įlieta * 

3323 South Halsted St.
Te!. Boulevard 1310

Va!.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedegiomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiest^j;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE ELDG.
77 W. VVasbington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
b ■ I .. ................... . - ........ I

Mis, MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101- S'o. Halsted St., kampas 31 ®at.

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTO.t ir MIDWIFE

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Koom 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. — Ingaliojimat — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

■ i —......... — —

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. *—*
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 16 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

V. -f

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuvė.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 
40756 So. Michigan Avė. 

Tel. Pullnian 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas. 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras. 
............ . .......... . .

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 

• nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

v
Daugybė dovanų' kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk š) kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį i mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoji^ r j skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau. rA. per mėnesį, kaip , kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardė Ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas- 
dienlnią kuponą dar duodama priedo sekamai:

. Ui metus—150, ui pusę matų—71, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

.....................................   Atkirp šia-------------------------------------- —
Data: Rugpiučio 26 d., 1926 ____________________

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

Daro doviemastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Te!. Yards 6062 

Chicago, III,

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms, kreipki
tės, b rusite pa- 
gelbų.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
V vai. vakare.

Pasekmingai gy
dau jvairiarf ligas 
o labiausių) užsi- 
senėjusias vyrą, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
.skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapijų, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomls, 
Ketyergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėjiais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 

"nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartj.

DR. HERZMAN^i
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

ir nuo 6 ihi 7:80 vai. vakare.
Dienomis: Canal

8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryvo ir po 8 v. v. 
u.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis 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

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
f , . I

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

- ■ - -

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

nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakareValandos

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 2*9 

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
phnn»‘ Pmsppct 6659 
Ofiso Tel Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

I

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Mi<lway 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, Vyrišką, 
. Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
kėliomis ir ėvenadieniais 10—12 dien.

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

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

Telefonas Cana] 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358V___ - ____ _ ■ —>

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musą gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydomo reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas 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 pietą.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
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 Milwaukee Avė., 2 fl

■ - ..............................---
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VĖL KOVA

šį sujaudinantį nuotykį man 
atpasakojo vienas mano senes- 
liųjų draugų, jurininkas Yvas, 
su kuriuo kadaise tarnavau 
ant vieno laivo.

Vienai vakarų jam reikėjo iš
vesti iš uosto jūron didelis 
transporto laivas, kurs vežė į 
Niu—Kaledoniją kelius sunkie
siems darbams nuteistus prasi
kaltėlius. Tarp jų buvo vienas 
senas žilagalvis, kuriam, Yvo 
nuomone, galėjo būti nemažiau, 
kaip septynios dešimtys metų. 
Tas žilagalvis turėjo mažą nar

vo žaliąjį narvelį, “tamstai gal 
kada jis bus reikalingas, gal 
suteiks džiaugsmą?”

“Kodėl gi? Tegu palieka!” 
Yvas sujaudintas atsakė? “Pa
turėk pats. Ten, tolumoj, tam
stai jis gali būti reikalingas. 
Tamsta pats tai gerai žinai.”

“Ak,” senis atsakė, “narvelis 
dabar dykas... Ar tamsta nieko 
nežinai? žvii^ilelis nebegyvas...

Ir dvi didelės ašaros nuriedė
jo per jo veidus.

Jis papasakojo savo nelaimę.
Laive, minios bažmoje nar-

Lietuvos Padangė
pasauliniame kare

(Galas).

____X -   - ■ ■ ■ ■ ■

Įvairenybės

PAPA ATMETĖ TAIKĄ

PABŪGO “PIKTOS PAGUNDOS” KATALIKIŠKAM 
PASAULIUI

velį su paprastu žvilbliu, kurį, 
jis, kaip matyti, labai mylėjo.

Suliesėjęs, silpnas senelis 
buvo apkaltas retežiais ir su
jungtas su tulu jaunikaičiu, 
kurio įžūlūs veidas darė pabai- 
sėtino įspūdžio Yvui. Jaunikai
tis visą laiką erzino nelaimingą
jį senį ir juokėsi iš jo žvirblio. 
| Senasis katorgininkas su sa- 
|Vo žvirbliu sudomino Yvą, ir jis

GARSIAUSI AMERIKOJE ŽMONĖS 
2 -

Po. taikaus laiško prezidentui Calles, po dar taikes
nio pareiškimo dėl Calles’o atsakymo i tą laišką ir po au- ėmė su juo kalbėtis, 
dijencijos pas prezidentą — Meksikos vyskupai staigiai

velio durelės kaž 
riusios ir išgązdintas žvirblelis 
išsprukęs laukan. Del sužeisto 
sparnelio nebegalėdamas skris
ti, jis įkritęs jūron. Koks bai
sus akymirksnis! Matyti kaip 
nabagas kovoja Ir srovės neša
mas grimsta vis giliau vande
nin! Ir neturėti jokios galimy
bės pagelbėti!

Pirmame akymirksny, senasis 
katorgininkas norėjo šaukti pa-

Iš pasikalbėjimo jis sužinojo, gelbos ir suieškoti Yvą — vie-

kaip atsida-

nutarė vėl tęsti kovą prieš valdžią. Pamaldos bažnyčiose, kad tai butą seno valkatos, 
pasilieka suspenduotos, ekonominis boikotas neatšaukia- ^U1’s penkis ar šešis kartus jau 
mas. Vyskupai sako, kad Meksikos katalikų bažnyčia ko- ^as u vflk* $ r 
vosianti tol, kol varžantys' ją įstatymai nebusią panai-, “Na, bet kaip gi aš galiu iš- 
kinti arba pakeisti. k >.' j būti be vogimo? senis atsakė

. .. t . . . . , ,. 'sužvanginęs retežiais ir giliai
Jiems tur būt teks labai ilgai laukti. * * . 'Žiūrėdamas į Yvą: “kas jau
Calles’o valdžia ir kongresas butų gal padarę kokį kartą pradėjo vogti, tas dau- 

nors kompromisą (nusileidimą) bažnyčios klausime, jei-’giau nebegali liautis vogęs. Sa
gu pastaroji butų parodžiusi tikrą norą taikos. Bet kuo-‘ kyšime, aš esu apsiėmęs nevog- 
met bažnyčios “kunigaikščiai” skelbia valdžiai kovą, tai ~ bet ar tal ką Sensti ? 

... . i XT - L i • Duotų man koki nors darbą, ašnusileidimų Gailės o puseje veikiausia nebus. Ne is tokio dirbčiau> kad visi nusistebėtų. 
“molio” nulipdytas yra dabartinis Meksikos prezidentas, Bei nei vienas nenori su ma

nim turėti reikalų. Kam tik aš 
siulaus už darbininką, tas mane

Mums gaila, kad Meksikos dvasiškija užsispyrė. Gai-ivaro ?r,!ik del kad
la, ne Kunigų, Kurie lokiu atkaklumu gina savo “Svent,”

biznį, bet — žmonių. — Kovos del bažnytinių ir religinių tinį karta mane nuteisė už tai, 
reikalų visuomet esti skaudžiausios, nes joje daugelis da- kad aš pavogiau nuo lauko mai- 
lyvių — jei ne abiejose pusėse, tai bent vienoje — vado- bulvių, vežiko botagą h 
vaujasi ne protu, tik jausmais. Minios, kurių jausmai agu5u?ti- Na’ P?ty**;
įkaista, dažnai griebiasi kažin ko. (tiek toli ir neIeisti man, senam

Bet kodėl Meksikos kunigų vadai taip urnai vėl numirti čia pat kran-
sišiausė prieš Calles’ą, kurį jie patys buvo tik-ką viešai jC1^u!J”uftęg tuomi> kad kartą 
isgyrę: - s atsirado žmogus, kurs išklauso

Abejonės negali būt: jiems taip įsakė Romos papa. su užu°J'aata’. scnis su Inat?" ilnu pasididžiavimu papasakojo 
apie savo didžiausią brangeny- 

Jau savo naujoje kovos deklaracijoje vyskupai pa- bę, — mažąjį žvirblį narvelyje! 
reiškė, kad atšaukti pamaldų suspendavimą bažnyčiose’ žvirblis labai geiai pažino 
jie negalį be Romos papos įsakymo, kadangi su papos žl- savo šeimininko balsą. Galima 
nia pamaldos buvusios suspenduotos. Vadinasi, dabar iš- blIV0 kad senasisvalka- 

, ii • . v . \ta ir jo mažasis paukštelis buvoėjo aikštėn tai, kas pirmiaus buvo slepiama ir net uzgin- dideli draug..d
čijama, — būtent, kad pats papa šiame Meksikos kon- ’ “Kad tamsta žinotum”, Yvas 
flikte diriguoja Meksikos kunigams. sušuko pasakodamas man,

Calles o valdžia po šito vyskupų pareiškimo jausis valkatos nuvargintose akyse> 
dar labiaus sustiprinta savo pasiryžime sulaužyti dvasiš- kaip atsigaivino jo veidas, kai

kad jisai lenktųsi grasinimams!

valkatos,

mus.

kijos pasipriešinimą, nes ji dabar aiškiai žino, kad per tą jis pradėjo pasakoti apie savo 
dvasiškiją kišasi į vidujinius krašto reikalus svetimas mylimąjį paukštelį, ir apie tai, 
jam gaivalas. Jokia save gerbianti valdžia tokios inter- kaip pastarasis praleidęs be- 
vencijos nepakęstų, o meksikiečiai šituo atžvilgiu yra dar dienoms tupMamas ant jo |)e. 
jautresni už kitas tautas. .ties! Sunku jsivaizdinti, kokių

------------------- sunkumų teko pergalėti, kol 
Bet jeigu Meksikos vyskupai ir nebūtų viešai prisl- Jis kravo leidimą vežtis savo 

pažinę, kad jie klauso Romos komandos, tai butu aišku ,aaž;iJi drau^ i Kaledoniją!
. • i i . u xx- i ix • Kai nuo valdybos leidimas buvoir taip, jogei del taikos atmetimo yra kaltas popiežius. igautas> jis subruzdo rupintis

Jeigu Vatikanas butų sutikęs, kad bažnyčia Meksl-narve,j11’ kurs buvo reikalingas 
koje butų taip reguliuojama . įstatymais, kaip tatai nu- ^oljmai keIionei-. Reikėjo suieš- 
mato to krašto konstitucija, tai kaip jisai butų paskui vie,aS) gkaleleg> žalius dažus!>> 
galėjęs priešintis bažnyčios privilegijų naikinimui kito-j “Nabagas žvirblis! Vienintė-

#sc katalikiškose šalyse? Meksikos kunigų nusilenkimas lis maistas, kurį jam davė, bu- 
valdžiai butų “piktas” (papos atžvilgiu) pavyzdys visam va nešvari, pilka kalėjimo duo- 
kataiikiškam pasauliui. Po Meksikos tokį pat bažnyčios . Let’ nežiūrint į tai, paukš- 
su valstybe santykių sutvarkymą užsimanytų įvesti ir likimu ir linksraai šokinėjo po 
Lietuva, ir Lenkija, ir — ne Dieve duok! — pati švento- narvelį.”
sios inkvizicijos tėvynė Ispanija. Ką tuomet šventasis tė
vas pradėtų?

Todėl ir atėjo iš Romos įsakymas: Nepasiduoti.
Biedni Meksikos katalikai L...

Kiek vėliau, kai laivas ren
gėsi vykti kelionėn, Yvui vėl 
pasitaikė eiti pro senąjį kator
gininką.

Netikėtai kaži-kas jį patrau-

Rudolfo Valentino mirtis dar kartą parodė, kad ge
riausieji žmonės Amerikoje šiandie yra krutamųjų pa
veikslų aktoriai. Užvakar New Yorke susirinko minia iš 
60,000 įmonių pažiūrėti Valentino lavono; miesto vyriau
sybė turėjo net šaukti policijos rezervus tai miniai su
valdyti.

O visgi gaila, kad talentingas ir gražus vyras taip 
jaunas turėjo skirtis su gyvehimu, — nors ir nieko svar
baus neatlikęs.

ke už skverno. Pasižiūrėjęs at
gal, jis pamatė žiląjį senį, kurį 
jau buvo beveik užmiršęs. Die
ve, kaip jis buvo persimainęs 
per kelias valandas! Kokį bega
linį nubudimą, kokį sielvartą 
išreiškė jo negyvasis, ligotasis 
veidas!

“Imk tamsta sau šį narvelį,” 
jis užkalbino Yvą, nepaprastai 
'drebančiu balsu. “Imk, imk,” 
i jis pakartojo ir bruko Yvui sa-

inintėlį žmogų, kurs su juo el-( 
gėsi žmoniškai, — kad jis padė
tų išgelbėti paukštelį. Bet atsi
minęs kokioj padėty jis randa
si, suprato, kad viskas bergž
džiai. Argi kas galėjo pasi
gailėti jo, katorgininko, žvirb
lio? Ar jis galėjo turėti viltį, 
kad del jo sulaikys laivą ir eis 
kas gelbėti jo vargšo žvirblio? 
Kas tai padarytų? Bergždi vil
tis.

Ir senis, lyg prikaltas nekrus
telėjo iš vietos, nusižiūrėdamas 
į juros vilnis, kurios nunešė jo 
mylimąjį pilkąjį žvirblelį.

Iš karto jis jautėsi begalo 
vienyvas, ir didelės ašaros — 
tykaus sumišimo ašaros pradė
jo riedėti per jo veidus. Bet jo 
jaunasis, šlykštusis retežio 
draugas jį išjuokė ir baisiai 
erzino.

Palikęs be žvirblelio, senis 
nebenorėjo laikyti ir narvelio. 
Jis siūlė jį tam jurininkui, ku
ris buvo su juo kalbėjęs; jam 
ir dovanojo. Yvas, nebenorėda
mas jo dar daugiau sugraudin
ti, pagaliau priėmė keistą, bet 
seniui brangią dovaną.

Suprantama, aš nesu sugebė
jęs atpasakoti nei šimtosios 
dalies to griaudinančio įspūdžio, 
kokį padarė į mane tas liūd
nasis pasakojimas.

Buvo jau vėlus vakaras ir aš 
rengiaus eiti gulti. Bet mintys 
apie senąjį katorgininką man 
neėjo iš galvos; širdį užgulė 
kaž koks slogutis.

“Gal jam dar galima kaip 
nors padėti,” užkabinau Yvą, 
“pavyzdžiui,* dovanoti kita pau
kštį!...”

“Tikrai,” Yvas greitai atsakė, 
“apie tai aš jau maniau; reiks 
nueiti pas kurį nors paukščių 
pardavėją, nupirkti kitas gra
žesnis paukšti^ ir tada tas do
vanoti senajam katorgininkui 
jo paties narvelyj; reikia tik 
paskubinti. Bet iš ryto gauti 
leidimas ir išeiti iš laivo yra ga
na sunku; tai gali tiktai tams
ta... Bet galų gale, ar tai ne
bus juokinga, kad mes net 
nežinom šio katorgininko pa
vardės ?...”

Aišku tai bus, juokinga apie 
tai nė abejoti netenka. Bet kas 
mums!

Ir aš ilgai negalėjau užmigti, 
kaip vaikas besidžiaugdamas 
savo sumanymu. Aš įsivaizdi
nau, kaip senis nudžiugs pama
tęs savo narvelį, su kitu, gra
žesniu paukščith x

Bet musų sumanymas neišsi
pildė. Aritrą rytą, kai pirmas 
įspūdis jau buvo kiek atslūgęs, 
aš sumečiau, kad senio susi- 
griaužimas nebuvo iš tų, ku
riuos galima raminti paprastais 
žaislais. Aš supratau, kad na
bagui katorgininkui, joks ro
jaus paukštelis negalėjp atstoti 
paprasto, pilko žvirblio, kurs jo 
išdilusią, sustingusią, širdį bu
vo pripildęs tokiais nepaprastai 
meiliais jausmais, ir kurs ja
me buvo įkvėpęs taip gilią ir 
karštą meilę.

Vokiečių pėstininkai traukė 
per Raikieno lauką, kuris buvo 
užsėtas vasarojum į Baikienų 
kaimą. Gurino pasilenkę, tai 
atsiguldami, tai vėl pakildami 
bėgdavo, iššaus keletą kartų ir 
vėl traukia pjrmyn.

Saulė buvo aptempta tamsiu, 
juodu ruku, kuris susidarė iš 
degančių kaimų durnų . Saulė 
švietė tamsiai raudona spalva, 
lyg ko nusigandusi. Nors buvo 
pats vasaros vidurys, bet nie
kur nebuvo matyti, nei girdėti, 
nė vieno paukštelio čiulbant. 
Zuikiai išbaidyti bėgo iš vienos 
vietos į kitą, negalėdami rasti 
ramios vietos, kur butų negir
dėti trenksmo. Bandos gyvulių 
vaikščiojo po laukus, kur tik no
rėjo, mynė vasarojų, griovė su
statytas rugių gubas, krėtė kar
vės ragai sustatytus gubose iš
džiuvusius rugius. Arkliai lak
stė po avižas, žvengdami, bet 
sprogus granatai pastato ausis 
ir nežino j kuria pusę bėgti.

Nuėjus per lauką vokiečių ka
reivių kuopai, iš užpakalio vežė 
ketvertą arklių užkinkytą lauko 
virtuvę, kurioje turėjo būti ve
žami kareiviams prietųs, bet te-. 
siantis mušiui, negalėjo arti 
fronto privažiuoti gurguoles ir 
privežti produktų, todėl toji vir
tuvė buvo tuščia. Buvo joje tik 
druskos, keletas kilogramų ka
vos, acto, pipirų ir porą glėbių 
malkų.

Privažiavę prie gardo, kuria
me stovėjo iš ryto suvarytos 
Petruko karvės, sustojo. Matė 
kad čia galės lengvai padaryti 
pietus, nes tie karvių buvo dar 
avys. t Su virtuve važiavo ketu
ri kareiviai; vežiką^'uii virėjai 
ir vienos kareivis, kuriam batas 
.buvo taip nutrynęs koją, kad 
nebegalėjo paeiti. Ėmėsi darbo: 
nors vyresnysis virėjas taip bu
vo nutukęs, kad savo kelių per 
pilvą negalėjo matytį, bet avis 
gaudė, kaip tikras akrobatas, 
tik capt už vilnų ir yr. Pagavę 
tuoj aus numovė kailį, išmetė vi
durius, suvertė į katilą ir nuva
žiavo paskui kuopą. Nuvažiavę 
neuždarė gardo vartų, o tuom 
pasinaudojo išnikusios per visą 
dieną bestovedamos karvės ir iš
ėjo į laukus, kurias tuojau užti
ko toks, pat likimas, kaip tą 
avį, daugiau jau nebegrįžo į tą 
gardą iš jų nei viena.

Suėdė vokiečiai ūkininkui de
šimts karvių ir penkioliką akių.

Atužus granata sprogo ore, 
ties ta vieta, kur Petrukas gulė
jo. Perkirto pusiau keletą alk
snių savo šukėmis. Išpurkšta 
šrapneliai į orą, nukapodami ar
čiau esančias medžių šakas ir 
lapus. Pripildė orą dvokiančia 
siera. Keletą mažesnių šakų 
kliuvo ir Petrukui. Liko jis 
sveikas, tik taip užtrenkė jo au
sis, kad jis daugiau nebegirdėjo 
to trenksmo. Skambėjo ausyse 
jam, lyg tūkstančiais varpų 
skambitų. Galva svaigo. Susi
rietė j krūvą, kaip kamuolys ir 
jau daugiau nebemanė iš tos 
vietos keltis.

Nustojo šaudyti. Dangtis nu
siblaivė. Saule silpnai bekaiti
no, leisdama ilgus savo spindu
lius. Artinosi vakaras. Nebe
girdėdamas šaudant, pasidrąsi
nęs išlindo iš pakrantės it Pet
rukas. Mastė kur eiti, ar pas 
tėvus į Eidžionis, ar pas šeimi
ninką. “Eisiu geriau pas šeimi/ 
ninką, gal jau bus vokiečiai iš
joję“, tarė sau pašnabždom ir 
nuėjo. Parėjęs rado vokiečius 
tebegulinčius ^pkasuose. Šei
mininkas su šeimininke jau bu
vo iš Raikicnų kaimo sugrįžę, 
nes vokiečiai iš Raikiėnų kaimo 
rusus vėl išvijo. Sušlrinkę klau
sinėjo vienas kito ir pasakojo 
kiekvienas savo nuotikius, tik 
dar Antano nebuvo. Norėjo vi
si vakarieniauti bet neturėjo ko. 
Ką buvo palikę namuos<\. viską

vokiečiai išnešė ir suėdė. Tu
rėjo mėsiško, bet buvo paslėptas 
kluone po šiaudais, kad vokie
čiai nerastų. Vokiečiai aplink 
triobas sukinėjosi, todėl į tą vie
tą bijojo eiti pasiimti. Jeigu vo
kietis pamatytų iš kur imi mais
tą, tai būtinai ieškos tol, kol 
suras ir radęs nepaliks nei kąs
nelio, viską paims.

Pradėjus temti atėjo ir Anta
nas. Suėjusi visa šeima ,tarėsi, 
ką vakarieniauti. Ką turėjo na
muose nepaslėpta ,viską išnešė 
kareiviai. Užsiminus apie gy
vulius, šeimininkas nuėjo pažiū
rėti į gardą karvių . Manė, kad 
ir biis paleistos, bet vis rasiu, 
kur nors krūmuose, netoli ii 
parvarysiu, pamelšime karves, 
atsigersime pieno, kad ir be 
duonos, vis bus lengviau laukti 
rytojaus, bet nuėjęs nieko ne
rado.

Vienos avies kailis s-tovėjo pū
liai gardą, o daugiau nė balso 
nesigirdėti. Pasiėmęs ir tą kiū
tino nusiminęs į namus .

Kuomet šeimininkas išėjo ieš
koti karvių, Antanas su šeimi
ninke susitarė pasisaugojų^ kad 
vokiečiai nepastebėtų,‘' eiti ir pa
imti lašinių vakarienei. 'Petru
ką pastatė sargy boję, prie kluo
no, šeimininkė užkalbino vokie
čius, o Antanas ėjo atpiauti la
šinių. Priėjęs prie tos vietos, 
kur buvo paslėpti lašiniai, rado 
tik tuščią maišą, o lašinių nei 
šmotęlio.

Buvo sukavota du maišu laši
nių ir apie porą pūdų sviesto, 
Liet vtaltas diiisro.

Sugrįžęs šeimininkas pasako
jo: “Jau tur būt visus gyvulius 
bus išpiovę vokiečiai nes, kaip 
tik dar vieną avies kailį radau, 
kurio nespėjo pasiimti. Pasakė 
šeimininkė, kad ir lašinius su 
sviestu išnešė vokiečiai. Šei
mininkas visai nusiminė, nes 
nebeturėjo ko ir vakarienės pa
valgyti.

Vakare atjojo į viein^rmį dar 
apie penkiasdešimts vokiečių. 
Arklius susistatė daržinėse ir 
kluone. Vieni sugulė prie ark
lių, kiti gryčioje. Namiškiams 
teko gulėti klėtyje. Naktį vo
kiečiai berūkydami uždegė kluo
ną. Kilus gaisrui, pat^s išjojo. 
Namiškiai per dieną privargę 
skaniai miegojo. Vėjas buvo 
smarkus, žiežirbos nuo degan
čio kluono skriejo aplink visus 
triobesius. Nuo kluono užside
gė viena daržinė nuo tos paskui 
kita, kuri stovėjo arčiau klėties. 
Nuo daržines užsidegė klėtis ir 
tvartai.

Išjodami vokiečiai antroje 
daržinėje, užmiršo rankinę gra
natą. Pradėjus degti šiaudams, 
granata sprogo. Jos trenks
mas pabudino iš miego Antaną. 
Pakėlęs galvų pamatė pro langą 
nepaprastą šviesą ir užgirdo 
pleškant. Pravėręs duris durnai 
sU liepsna puolė į vidų. Vos 
spėjo prikelti brolį, šeimininkę 
ir Petruką, kaip apėmė visą klė
tį liepsna. Išbėgę iš klėties 
vienmarškiniai, pamatė beesan
čius ugnyje visas savo triobas.

Apsiverkė visi graudžiomis 
ašaromis ir keikė tą prakeiktą 
karą, kuris paliko juos vienuo
se marškiniuose, be pastogės ir 
bemaž ko gyvybės neatėmė.

Tūkstančius tokių elgetų pri
darė Lietuvoje Didysis Karas.

C. P. K-kis.

W, J. STANKŪNAS '!
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
įl ūsų Speciali- 

Ikumas.
3315 South 
Hatated St.

Tel. Yards 1546

Ros. Tel.
Beverly 2300

I

Muzika užmušė muzi
kos žinovą

■ I I t

Musų avižiuje žmonės visame 
kame ieško savotiškumo, nauje
nybių.

Tas pasireiškia visur, prade
dant kasdieniniu smulkiu žmo
nių gyvenimu ir baigiant menu.

Naujos mados, šokiai, papro
čiai, įvairus išradimai — musų 
laikais ne naujiena. Muzikos 
irgi griebtasi keistenybių. Nei
giamos senovės muzikos garse
nybių kuriniai ir garbinama 
laukinių Afrikos negrų muzika, 
džaz — band vadinama.

Nesenai žinomas muzikos ži- ; V •
novas, 80 metų amžiaUs Lon
dono muzikos mokyklos direk
torius Mikalojus Koviello, ‘'tu
vy ko svečiuosna į savo dukterį 
į Kanadą. Dūkte nuvedė tėvą 
pasiklausyti amerikoniško kon
certo. Publikai susėdus ir or
kestrui triukšmingai užtrau
kus negrų džaz — bandą, senu
tis muzikos gerbėjas neiškentė, 
šoko iš vietos ir visu balsu suri
ko: “Indėnai! Laukiniai! Jus 
niekinate muziką!” Labai su
sijaudinęs senukas apalpo ir čia 
pat salėje mirė, negalėdamas 
pakęsti negrų muzikos garsų 
kokofonijos. t

I —------------ ------------------------- —
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KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE ŽINO TAI

(Kai kurie tėvai nežino)

Jaunimas nori ką nors 
veikti.

Gal būt tas ir išaiškina 
populiariškumą Gulbransen 
Registruojančių Pianų su 
jaunimu.

Kuomet jie groja ant jo, 
jie gauna malonumo ir sma
gumo rankomis groti. Su 
juo labai gerai akompanuo
ti del dainų. Yra tikra mu
zika del šokių.'

Jūsų vaikai suras, kad 
ant Gulbransen yra nepa
baigtas šaltinis pasilinksmi
nimo. Jis pagelbės jūsų na
mą padaryti, kur jaunimas 
mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tampriau. 
Ir jus lengvai galite įsigyti 
sau vieną!

JOS. F. SUDRIK z'
Piany Krautuvė

3343 So. Halstcd St.
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Socialdemokratu Atstovo 
Klausimu

metų»Jau praslinko keletas 
nuo d. K. Bielinio atsilankymo. 
Draugas Bielinis buvo pirmas 
socialdemokratų atstovas, atsi
lankęs iš Lietuvos po didžiojo 

karo, pirmas nepriklausomos 
Lietuvos darbininkų partijos

Tuomet buvo klierikalizmo 
laikai Lietuvoje, tuomet atsto
vas mums aiškino kaip tas klie- 
rikalizmas yra žalingas jaunai 
Lietuvos Respublikai ir labiau
siai jos darbo žmonių klasei. 
Tuomet mes darėme pasitari
mus ir aukavome savo centus, 
kad prisidėjus prie nuvertimo 
Lietuvos klierikalizmo, kuris 
jau rodė savo tikslą: užgriebti 

• visas gyvenimo sritis ir valdyti 
Lietuvos žmonės geležine polici
ninko ranka. Mes tečiaus pasi
tikėjome Lietuvos piliečiais, o 
labiausiai Lietuvos Socialde
mokratų Partijai ir varėme už- 
sibriežtą darbų pirmyn. Ir štai 
po keleto metų mes jau galime 
pasidžiaugti, kad klierikalizmas 
Lietuvoje yra perblokštas ir te
nai prasidėjo naujas gyvenimas. 
Lietuvos ir Amerikos Lietuviai, 
ypatingai gi darbo klasė leng
vai atsiduso. Laimėję pirmąjį 
mūšį, jie gauna daugiaus drą
sos ir pasiryžimo tolimesniai 
kovai vesti.

Paskutinių dienų pranešimai, 
ateinantys iš Lietuvos, rodo 
kaip baisiai buvo engiami Lie
tuvos žmonės juodojo klierika
lizmo valdžios, kiek žmonių tur
to buvo išaikvota, išdalinta vi- 
sai nieko bendro neturinčioms 
su valstybės gerove 
Žmonės Lietuvoje 
sudėjo inilionus litų 
reikalams, o kunigų
aikvojo tuos milionus, atiduoda
ma juos visokioms davatkų 
draugijoms ir 'špitolės auklėti- 
niaints. Tai dar tik pradžia, pa
tilta apie tuos kunigų durbelilis, 
o kur dar galas? Gal būt ir ne
beteks jų visų sužinoti.

Po tokio perversmo Lietuvoje 
mums būtinai reikėtų pasikvies
ti L. S. D. Partijos atstovų, ku
ris, atvykęs į Amerikų, praleistų 
čia porų — trejetų mėnesių, per
važiuodamas lietuvių apgyven
tus miestus ir suteiktų pilnas 
informacijas apie sutriuškini
mų klierikalizmo ir apie dabar
tinę Lietuvos padėtį.

Taipgi tuo pačiu sykiu butų 
galima padaryti žingsnis linkui 
“Socialdemokrato” pavertimo 
dienraščiu. Amerikos lietu
viai spaudos galingumų supran
ta ir be abejonės parems musų 
Lietuvos draugų laikraštį.

Tad čia L. S. Sklaidančiajam 
Komitetui reikėtų tuo klausimu 
susidomėti ir prie pirmos pro
gos nuodugniai jį apsvarstyti. 
Manau, kad jeigu Lietuvos drau
gai ras galimybės, tai tikrai su
tiks atsiųsti atstovų.

Prie šio reikalo reikėtų eiti 
skubiai, nes jau neužilgo oras 
atvės ir musų darbuotės sezonas 
vėl atsidarys. Reikėtų pasi-

jstaigoms. 
mokesčiais 

valstybės 
valdžia iš-

atstovas atvyktų į musų veiki
mo sezono atidavimą. Socialis
tinis veikimas šiais metais, at-

—————— __________. _—.— -------------- ....

i i

rodo, bus gyvesnis, nes po Lie
tuvos draugų laimėjimo Seimo 
rinkimuose mumyse ir musų 
pritarėjuose pakilo ūpas. Butų 
tad gera, kad dabar atlankytų 
mus svečias iš Lietuvos.

. P. B.-Balčikonis.

Atminčiai Čcheidze

nabjienbb, cnay7<^

M

[I. G. Ceretelli prakalba, pa
sakyta franeuzų kalboj laido
jant birželio 15 .d. Paryžiuj N. 
S. čcheidze, nusišovusį Gruzi
jos socialdemokratų vadovų].

Kali,ėdamas varde Gruzijos 
Socialdemokratų Darbininkų 
partijos prie čcheidze kapo, aš 
neįstengsiu išreikšti visos šird
peršos, kurią mes jaučiame čia 
ir kurių pergyvena visa darbi
ninkų klasė ir visa liaudis — 
Gruzijoj. Aš tiktai paminėsiu 
tų darbų, kuriam buvo pilnai at
sidavęs Čcheidze, tų politinę ko
vą, kuri pripildė jo gyvenimų 
ir nulėmė tragingą jo mirtį.

atstovas epochos,
centralinis taškas yra 

m. revoliucija, x didžioji 
supur-

čcheidze - 
kurioj 
1917 
kovo mėn. revoliucija 
čiusi visų Rusijos tautų gyve
nimų. Jis yra atstovas netik 
šviesiųjų tos revoliucijos dienų, 
tų dienų, kada jo vadovauja
mas Petrogrado sovietas paskel
bė pasauliui ilgamečio caro jun
go žlugimų, bet ir prieš tai bu
vusių dienų, prirengusių revo
liucijos kovų, pilnų aukų socia
listinio proletariato pusėje; jis 
atstovas tragingo revoliucijos 
likimo tame jos periode, kada 
soclalistiŠkoji demokratija, vos 
spėjusi sutrupinti senosios ver
gijos retežius, tapo pavergta 
naujos tironijos, tuo siu

Viskas kas geriausio cigarete
PO puikaus pasimankštinimo niekas tiek 
neatgaivina kaip kvepianti dūmai Camel. 
Kur tik Camels eina—į pajūrį, į kalnynus, į 
ofisą—jie neša smagumą, pilną pasidžiaugi* 
mą rukymu.

Jokis kitas gamintas cigaretas nedžiugino 
skonį tiek daug milionų, nes Camels yra 
padaryti iš parinkčiausių auginamų tabakų. 
Tik vieni Camels patenkina skonį visko kas 
yra gero cigaretuose, kadangi Camel mišinio 
niekur negalima rasti už bile pinigus. 
Camels niekad nenuvargina skonio, niekad

nepalieka cigaretinio atsidavimo. Kas metą 
gamintojai Camels, tai yra didžiausi pasaulio 
tabako organizacija, išleidžia milionus ge
rumui.

Nedvejojant, Camels yra puikiausia sma
gumas, turtingiausias patenkinimas kuris 
kada nors paėjo iš cigareto. Jei dar nerado
te geriausio cigaretų gerume, atsiliepkite | 
populeriškiausį pakvietimą rūkyti, bile kada

^sakytą—

Pasiimkite Camel!

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. W I N S T O N - S A L E M, N. C.

parodė visas savo pajėgas.
Rusijos revoliucijos istorikai 

ne sykį pažymėdavo kaipo keis
tą reiškinį, kad žmogus ne ru
sų kilmės, sų aiškia išraiška 
veide ir kalboj savo tautinių, 
savo mažos tolimos šalies ypaty
bių, kad tas žmogus sugebėjo 
išreikšti slėpiningiausius visos 
Rusijos socialdemokratijos šie-1 
kimus, tapo pripažintas jos at- 

' užkariavo pagarbą
/c* v v a >--------------- y 

nkesnės, i stovas ir
kad ji dengiasi revoliucijos var- dargi tarp priešininkų. Tai įvy-

* Ir nnm Inivi Im/Į Ir r* 1 »\ilk6 ačiū tam, kad jo kalbos, pil
nos ironijos ir sarkazmo, ka
da jis keldavo aikštėn carizmo 

, pilnoą giliausio 
kada jis kalbėdavo

du.
Sūnūs mažos pavergtos tau

tos, turėjusios bendrą visų Ru-. — j— --------------

sijos tautų likimų, čcheidze iš' nusidėjimus, 
pat . jauną dienų pašventė savo] tikėjimo, 
gyvenimų darbininkų išsiliuo- apie neišvengiamą ręvoliucijos 

' laimėjimą, jo kalbos didžiausiu 
stiprumu išreikšdavo pavergtos 
tautos kančias ir karštą kovą.

Visi tie, kurie sekė 1917 m. 
revoliucijos eigų, žino čcheidžės 
rolę tos revoliucijos pradžioj,

savimo darbui vardan didžiojo 
socialdemokratijos idealo. T'ai 
buvo laikas darbininkų judėji
mo gimimo, socialistinės propa
gandos ir organizacijos pradžia, 
laikas didvyriškos darbuotės
pionierių revoliucijos, kuri 1905'i° didelį atsakomybes jautimą, 
metais kirto carizmui pirmą 
sprendžiamąjį mūšį, čcheidze, 
— vienas iš pripažintųjų Gru
zijos darbininkų klasės ir re
voliucinės liaudies vadų, visų 
tą laikų stovėjo judėjimo prie
šakyje savo šaly, kur kova tu
rėjo ypač aštrų pabudį. , 

Pirmosios kovos nepasiseki
mas nesunaikino jo tikėjimo j 
galutinų revoliucijos idėjų lai
mėjimų. Ir kada reakcija apreiš
kė savo pergalę valstybiniu per
versmu birželio 3 d., 1907 m., 
atmainydama 1905 m. įgytas 
tautos laisves ir suvaržydama 
liaudies rinkimų teises, iškilo 

vadovaujant 
kurios 

rinkimų 
pasiųsti

Čcheidzei 
joj kova, 
sulaužyti 
tvarus ir
Durnų darbininkų

Gruzi- 
tikslas buvo 
įstatymo už- 
į dvarininkų 
klases atsto-

Išrinktas 
Durnų, Čcheidze 
kėju netik 
mokratijos nusistatymo, bet ir 
visos 
sės. 
lūs
prie tokio plataus darbo, čia — dalyvavome Sovietų ir lai-

nis tovų j trečiųjų 
patapo išreiš- 

Gruzijos sočialde-

jo neginčijamų autoritetų ir tas 
pastangas, kurias jis dėjo pa
laikyti revoliucijų organizuo
tos demokratijos rėmuose.

Tas 9 žmogus, kuris čia, iš
trėmime, sunkiose gyvenimo 
sąlygose, iš paviršiaus ramus, 
pats nutraukė savo gyvenimo 
siūlų, tarsi jame nebūtų likę jė
gų toiiaus nešti gyvenimo var
gus, tas žmogus t e n, revoliu
cijos katile, kuriai grūmojo iš
orinis įsiveržimas- ir vidujinis 
pilietinis karas, didžiausio są
jūdžio apimtuose susirinkimuo
se ir banguojančiose gatvėse 
davė nepalyginamos energijos 
ir pastovumo pavyzdį. Netik 
politinės kliūtys negalėjo tuo 
laiku sulaužyti jo energiją, bet 
sU tokiu pat stovurtiU jis per- 
kentė ir tragingus savo asmeni
nio gyvenimo vargus.

Nuo to laiko, kaip dš paty
riau, kad Čcheidze yta nusižu
dęs, iš mano galvos neišeina 
atsiminimas apie vienų atsiti
kimų, kurio liudytoju man teRusijos* darbininkų kla-

Tas savo prigimtim kuk-’ko būti. Pradžioj 1917 m. revo- 
žmogus, niekad nesisiekęs liucijos mes — čcheidze ir aš

kinosios valdžios aktovų posė
dy. Ir ten, vidurnakty, telefonu 
btivo pranešta jam apie didelę 
nelaimę. Jo vienatinis sūnūs — 
Čcheidze turėjo tris dukteris ir 
vieną sūnų — jo vienatinis siir 
nūs tik-ką žuvo nelaimingame 
atsitikime. Nežiūrint tokios ži
nios, čcheidze neapleido susi
rinkimo, kuriame buvo spren
džiami gyviausi politikos ir re
voliucijos klausimai. Jis laikė 
save einančiu liaudies reikalų 
tarnybų ir nenorėjo apleisti sa
vo posto; tik 2 vai. ryto jis su- 
gryžo hamo prie sustingusio 
lavono savo kūdikio. Jo nelai
minga žmona, kuri yra čia prie 
kapo, tuomet laukė jo prie sū
naus-' lavono; O sekančių dienų 
jis buvo Taurijos Rūmuose, iš 
kui# Sovietai vadovavo revoliu-

• • Alcijai.
Tokia buvo galyoė, kurių tas 

žmogus parodė savo asmeninia
me ir politiniame gyvenime.

Paskui prasidėjo laikas jo 
veikimo Gruzijoj. įsigalėjus Ru
sijoj bolševizmui, jis visas sa
vo pajėgas atidavė kūrimui ir 
tvirtinimui Gruzijos Demokra
tines Respublikos, valdomos ir 
įkvepiamos darbininkų klasės^ 
Ir ten, nesulinkdamas po našta 
vargų, kurie siautė Gruziją iš 
visų pusių, jis dirbo diena ir 
naktį, vesdamas savo liaudį ir 
palaikydamas joje budrumų.

Kokiu gi tad budu tas žmo
gus, parodęs retos energijos 
ir stipi'UrtVo, nė Sykio iiosUklu- 
pęs savo ilgame kovotojo gyve
nime, kokiu budu tas žmogus 
čiA» saužudyste parodė tų tra- 
gingų silpnumo ženklų?

žinoma, jo gyvenimas ištrė
mime buvo ypatingai Vargin
gas. Materialinis skurdas, rū
pesniai dėl žmonos ir jauninu
siosios duktei’s, kui’iedvi kartu 
su juo vargo, mihiys apie ki
tas dvi dukteris, 
Gruzijoj
klaikios žinios 
šalies priespaudą, 
draugų sušaudymai 
tai labai spaudė jo jautrių šir-

dį. Ir visgi viso to neužtenka 
išaiškinimui jo tragingo žings
nio. Jis butų pergalėjęs tuos 
vargus — užtikrinimu tam yra 
visa jo praeitis, pilna kovos ir 
skurdo, — jeigu nebūtų išse
kęs pats jo pajėgų šaltinis.

Kada aš bandau suprasti pa
skutinį čcheidzės žingsnį, aš 
mąstau apie tai, kas buvo pa
matine ypatybė jo gyvenimu: 
visų laikų jis buvo susirišęs su 
masėmis, kurių siekimus jis iš-

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
BANKIETAS.

Rugpiučio 28 d. 8 vai. vakaro 
rengiama didelis bankietas So
cialistų partijos Nacionalio Vyk
domojo Komiteto narių priėmi
mui. Įžangos tikietas asmeniui 
$1.50. Bankieto vieta — Doug- 
las Park Auditorium, kertė Ke- 
dzie ir Ogden Avė.

Norintieji užsisakyti vietas 
iš anksto, privalo arba asmeniš-

pasilikusias 
po bolševikų valdžia, 

apie gimtosios 
geriausių 

visą

reikšdavo, kurioms kaip jis fcaį atsilankyti partijos raštinė- 
pats tai jaute, — jis buvo rei-Įje apįja pašaukti telefonu (See- 
kalingas ii iš artimo prie kurių j 0940) nacionalį ofisą arba 
jis sėmėsi savo pajėgas. rr“’ - - - 
ypatybė gal būt buvo čcheidzei 
charakteringiausia. Niekad pir
miau jis nepažinojo ištrėmimo, 
niekad jis neatsitraukdavo nuo 
liaudies, kurios atstovu jis bu- 
vo ir kuriai jis tarnavo. Dau
giau, negu kuris* iš musų, jis 
jautė ištrėmimo nelaimę ir 
jam trošku buvo būti toli nuo 
kovos lauko. Netekęs tiesiogi
nių ryšių su liaudim, jis nete
ko ir savo pasipriešinimo ga
lios. žūva dagi stiprus ąžuolas, 
išverstas audros, išplėštas iš jį 
maitinusios žemes. Taip žuvo! 
ir Čcheidze.

Jis karštai mylėjo tautą, iš nisterio portfelį.
kurios eilių jis buvo kilęs, ir Drg. Anseele ėmė darbuotis 
karštai tikėjo į ateinančių lais- tuo laiku, kai Europoje dar tik 
vų tautą brolybę. ’ buvo prasidėjęs masinis darbi-

Gindamas nepriklausomą Gru
ziją, kovodamas prieš bolševi
kų imperializmą ir despotizmą, 
jis niekad neužmiršdavo idėji
nio bendrumo su Rusijos socia
listine demokratija, nei bendru
mo pergyventos kovos, nei ben
drumo busimų uždavinių.

Jis dėjo visą viltį j socialis
tinį pasaulio judėjimą, vedantį 
į paliuosavimų dirbančiųjų ir 
pavergtąja liaudį.

Jo Vai’das surištas su ken- 
člahčios Gruzijos vardu ir su 
socialdemokratijos darbu.

Jo gyvenimas buvo kova jo 
šalies kova dėl tautinio ir so
cialinio pasiliuosavimo; jo mir
tis — liūdnas tragingo gruzinų 
tautos likimo simbolis.

T“ Cook kauntės ofisų (Haymarket 
,2010).
| Partijos pildomojo komiteto 
nariai (Debsas, HHkjuitas ir k.) 
atvyksta į Chicagų. laikyt po
sėdį.

E. ANSEELE — 70 METŲ 
s SUKAKTUVĖS.

Liepos 20 dienų drg. Edouard 
Anseele, vienas žymiausiųjų so
cialistų vadų Belgijoje, šventė 
savo 70 metų amžiaus sukaktu
ves. Jisai dabar yra valdžios 
narys ir turi viešųjų darbų mi

Drg. Anseele ėmė darbuotis

ninkų judėjimas. Didžiausi jo 
nuopelnai yra kooperacijos sri
tyje. Politikoje jisai taip pat 
yra stambus veikėjas, nes nuo 
1900 metų jisai bt/ partraukos 
buvo parlamento narys, o 1918 
metų gale įėjo ir į ministerių ka
binetų.

Pagerbimui drg. Anseele 
Gento darbihinkų partijos orga
nizacija (Anseele yra iš Gėnto 
apygardos išrinktas į parlamen
tų) surengė iškilminga vakarie
nę.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
Siek naudingų žinių, 
:aip Naujienos. -

, r
SOCIALISTŲ PIKNIKAS.

Metinis Cook kauntės Socia
listų Partijos piknikas River- 
view Parke įvyks ateinantį sek
madienį, rugpiučio 29 d. Pikni
ke kalbės keletas garsiausių so
cialistų oratorių. įžanga 30c.

TARPTAUTINIS SOLI
DARUMAS.

Belgijos angliakasių sąjungos 
centras paskyrė iš savo iždo 
100,000 frankų Anglijos strei
kuojančių mainierių paramai.

“Aš noriu garsiai sušukti
ir pagirti Severa’s Esko, gerų 
ointmentų nuo niežiančių odos 
ligų”, taip rašo Mr. Mike Zo- 
rovich, Wabash, Ind. “Aš.turė
jau nuolat kasytis ir visai ne
galėjau miegoti. Po bandymo 
visokių gyduolių be pasekmių, 
aš uždėjau Severa’s Esko, ku
rios suteikė man pirmų, pagel- 
bų ir į 6 dienas aš jau buvau 
liuosas nuo tos kankinančios 
ligos”. — Parduodamos vaisti
nėse po 50c slovikeliui. Jei ne
galit gauti savo apielinkėj, tai 
rašykit pas W. F. Severą Co.4 
Cedar lAapids, Iowa.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

iNaujienos 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiu riti t kokiu laivu. Iki KlaL 
pSdose$181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly* 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greita kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivu 
išplaukia kas savaitė.

Visi musu 3-čioi klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonima. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitšs prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Si. Chicago, III.

Tai juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir linksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbų” visada busi linksmas. I’ri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vienų, numerį. Prenumerata metam 
tik $1.01). J<:is neturi “Rimbo” tas 
ne vyras. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” ilgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Bateman PI., So. Boston, Mass.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Evergreen Heights Resort Colony
BEAVER BAY, MINNESOTA

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Siųskite Visus Užsakymus Ir Pinigus Naujienoms

County

MALONĖKIT IŠRAŠYTI SAVO ATSAKYMĄ AIŠKIAI

Jei jus jau dabar esate NAUJIENŲ skaity
toju, vienok atsiųskit savo orderį, mes prail- 
ginsim prenumeratų už NAUJIENAS arba 
siuntinėsime NAUJIENAS kitam jūsų pa
skirtam žmogui.

Šis SPECIALIS PASIŪLYMAS yra daromas 
tikslu supažindinti žmones su EVERGREEN 
HEIGHTS.

Jeigu jus ir nenorite čia praleisti vakacijas 
nusipirkite vienų arba keletu lotų dėl invest- 
mento. Tai yra puiki proga dėl jūsų pasida' 
ryti gerų pelnų.

Pirkit vienų arba dvidešimti lotų, bet DA
RYKIT TAI ŠIANDIEN. Ivestuokit keletu 
dolerių tenai, o jie jums atneš gerų nuošim
tį. Jei galite, praleiskit vakacijas šioje pui
kioje vietoje. Jūsų pelnas yra dvigubas. Spe- 
cialės žemos kainos .ten ir atgal tikietų į 
EVERGREEN HEIGHTS dabar yra parduo
dama kasdien Chicago ir Nbrth Western ge
ležinkelio.

- ®

Mes nesenai esame padarę sutartį su EVERGREEN HEIGHTS SALES COMPANY, iš Beaver Bay, Minnesota, 
kad suteikus kiekvienam NAUJIENŲ skaitytojui ir prenumeratoriui pasirinktų pilnos mieros lotų (25x100) pa- 
rinktoj vasarinių resortų kolonijoj, tinkamos žemės dėl tuojau statymo tent arba cottagių. Didžiausioj ir naujoj

I NAUJIENOS ,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Čia įdedu čekį arma money orderį $................. (parašy
kit sumą; pinigų) už kuriuos malonėkite siuntinėti man 
NAUJIENAS per vienus metus už kiekvieną lotą kurį aš 
pirkau ir prie to dar atsiųskite man Warranty Deed galutiną 
ir dykai už................. (parašykit skaičių lotų) pilnos mieros
(25x100) pėdų lotus TVERGREEN HEIGHTS netoli Beaver 
Bay, Minnesota.
Vardas ......................... .
Gatvė arba R. F. D. No,

I Miestas

Tiktai trumpam laikui NAUJIENOS suteikę 
parinktą lotą kiekvienam prenumeratoriui 
kuris atsiųs $1600. Už tą sumą jis gaus NAU
JIENAS kasdien per visą metą ir WAR- 
RANTY DEED, kur bus parodyta pilna už
mokestis už lotą. Niekuomet daugiau nieKo 
nereikės damokėti. NAUJIENOS nedaro ap- 
rubežiavimo skaičiaus lotų, kurie gali būti 
nupirkti vieno žmogaus arba grupės žmo
nių. Bet pasilaiko sau teisę atmainyti šį ne
paprastą pasiūlymą, kuomet ši lotų kvota 
pasibaigs. ' ’

EVĖRGREEN HEIGHTS randasi pačiame 
vidury Minnesotos valstijos medžiojimo ir 
žuvavimo apielinkėj. Jus čia galit nušauti 
stirną arba mešką — visokios rųšies žuviniu* 
kystė. Daug vietos pasivažinėjimui laiveliais 
ir pasimaudymo- Visi lotai randasi aukštu
moje, aplinkui sausa ir apaugę medžiais. TAI 
GRAŽIAUSIU REGINIŲ ŠALIS! Tiktai tas 
kuris yra čionai buvęs gali pilnai įvertinti tą 
puikią resortų šalį.
I EVERGREEN HEIGHTS galima nuva
žiuoti iš Chicagos per vieną naktį, Chicago 
North Western Geležinkeliu. Tiktai 40 my
lių nuo Duluth, tai Minnesotos trečias di
džiausias miestas; trys mylios nuo gražaus 
miestelio Beaver Bay.
Ta žemė randasi tiktai x/i mylios nuo 
Superior ežero, prie Superior International 
Kelio. Jus galit nuvažiuoti į Evergreen 
Heights geležinkeliu, laivais arba automobi
liu. Puikiausi transportacija į visas puses.
Jus galit praleisti vasarinę vakaciją dar šią 
vasarą EVERGREEN HEIGHTS arba šį ru
denį, jei norite. Jei jus negalit nuvažiuoti šį 
metą, bet jus galit nusipirkti sau lotą ir nu
važiuoti ten kitą metą arba net po penkių 
metų. Žemė niekur nesikrausto, bet vis eina 
brangyn. Čia visi lotai labai greit parsiduo
da ir greit tie lotai bus pardavinėjami po $75.

Lotas ir prenumerata vieniems metams už NAUJIENAS 
yra tiktai $16. Jei jus pirksite du lotus ar daugiau, jie 
bus sykiu. Mes patariame jums nusipirkti dešimtį lotų 
ar daugiau šita nužeminta premijų kaina. Jus niekuo
met nesigailėst padarę šį įvęstmentą. NAUJIENOS 
pataria jums tai padaryti, nes NAUJIENOS žino, kad 
dar tokio pasiūlymo niekuomet nebuvo. Jei norite, kad 
NAUJIENOS butų siuntinėjamos kįtam žmogui, para
šykite aiškiai* jo vardą ir adresą ant atskiro popieros 
lapo. Jei jus esat jau dabar NAUJIENŲ skaitytoju, 
praneškit, mes pailginsime jūsų prenumeratą- *

Veikit greit! Veikit šiandien!

Dar niekuomet jus neturėjot progos įsigyti 
vasarinių resortų lotus kaip šiuos, ir jus ne
turėsit niekuomet kitos tokios progos nusi
pirkti lotus tokiomis pigiomis kainomįs. $16 
įmokėjus jus gausite lotą ir NAUJIENAS vi
są metą. Jei jus norite gauti 2 lotus, atsiųs
kite $32, 3 lotai kainuoja tiktai $48, 4 lotai 
tiktai $64 ir t t. Nėra aprubežiavimo lotų 
skaičiaus, kol šis pasiūlymas nėra pakeistas, 
o kainos lotų pakils iki $75.

NAUJIENŲ skaitytojai gyvenanti už Chica
gos, taipgi gali pasinauduotį šiuo pasiulymu. 
ATSIŲSKITE ARBA ATSINEŠKITE ŠĮ 
KUPONĄ ŠIANDIEN SU $16 už kiekvieną 
lotą, kurį jus norite. Bet tikrai VEIKITE 
ŠIANDIEN. Atstovas EVERGREEN 
HEIGHTS bus musų ofise beveik kasdien ir 
jis išaiškins jums visas smulkmenas, jei jus 
dar nesuprantat Atminkite, kad taksos už 
jūsų lotą bus pilnai užmokėtos iki šios die
nos, ir taksų už kiekvieną lotą kasmet reikės 
mokėti po $1.

Skelbia Savo Skaitytojams Didžiausi Pasiūlymą Koks
• ' I i ' » w , J. ‘ ’

Kada Nors Yra Buvęs Bile Kokio Laikraščio



Kraujo, odos, chroniškasApsivertė laivukas
Vienas žmogus prigėrė

Du tapo užmušti

Uždėjo naują odą

SERGANTI ŽMONES

Padškavonė

Ką vyras pralaimėjo 
tai moteris laimėjo

Prapuolė buvusis 
kongresmanas

Reikalinga pašalinti 
mokyklos perdėtinj

Areštavo tėvus uz vai 
kų neprižiurčjimą.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nacjieinų kable^ramų

Chicagietis paskirtas 
Porto Rico universi

teto profesorių

Z uouj

Gaisras išgąsdino 
Mercy ligoninės 

pacientus

Reikalaudami

RAKANDU

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Dr. Albert Hale, chicagietis, 
kuris daug metų yra išgyvenęs 
Pietų Amerikoj, tapo pakviestas 
profesoriauti į Porto Rico uni
versitetą. Ten jis išguldinės 
ekonominę geografiją.

Vytų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambaiys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Msišaukit, Informacijas Dykai.

Trys tapo sužeisti kai 
eksliodavo auto

mobilius.

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe SU Crilly Building 
linkite elevatorių iki |>enkto augsto.
Dvidešimts penki metai

TAME PAČIAME NAME.

Anglų rašytojas James Dunn, 
išvažiuodamas į Londoną, pata
rė newyorkiečiams imti pavyz
dį iš chicagiečių. Nevvyorkiečiai 
esą nemandagiausi žmonės A- 
merikoj. Jie yra labai nerviški 
ir vieni kitiems dpro visokių 
nesmagumų. Kai dėl apsiėjimo 
New Yorkas esą privalo imti 
pamokas iš Chicagps. pirdi, 
Chicagoj gali tave nužudyti, 
bet ten neįžeis be priežasties.

Praeitą žiemą Oak Park au
kštosios mokyklos perdėtinis 
suspendavo 50 mokinių už įsto
jimą į studentų klubus. Buvo 
pareikalauta, kad. mokiniai bu
tų priimti atgal į mokyklą. 
Perdėtinis atsisakė tatai pada-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagietis užsimušė 
Coloradoj

Dešimties Metų Mirties 
Sukaktuvių

Bebėgdamas nuo mena 
mų plėšikų, įvažia

vo i troką

Policmonas pašovė 
plėšiką

Newyorkiečiams pata 
ria imti pavyzdi iš 

chicagiečių

Paminklo atidarymo laikas bus paskelbtas vėliau 
Nuliūdę,

v Mųteris, Brolis ir Seseris

)R. VAITUSI1 
OPTOMETRISTAS

Ištarnavo 60 metų 
krautuvėj

Phouv Boulovard 520?
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP ’

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19tb Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

Penki šimtai Mercy ligoninės 
(2537 Prairie avė.) pacientai 
turėjo nemažai baimės, kai 
pradėjo skąmbėtj gaisro signa
las. Visi, kas tik galėjo, šoko 
prie langų žiūrėti, kas dedasi. 
Tuo tarpu skersai gatvės degė 
dvi skalbyklos. Nursėms su di
deliu vargu „pasisekė nuraminti 
pacientus, kad nėra jokio pavo
jaus.

(iraboiiu:. ir Pagrabų direktoriai 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

Dabar Oak Parko piliečiai pa
davė peticiją su 10,000 ^ra
šais, reikalaudami, kad mokyk
los perdėtinis butų pašalintas. 
Tos mokyklos perdėtiniu yra 
McDaniel.

Kas.
< U)AS AT A

MlGHT AM' \

. LOOk. MKE

Vinccnt Palminier bandė api
plėšti saldainių krautuvę (1940 
\V. Polk st.), kurios Savininkas 
yra John Ciccone. Ciccone už
klupo neprašytą svečią bedarant 
“kratą” jo krautuvėj. įspėtas, 
Palminier puolė peilį rankpj Pli
kydamas Ciccone ir atbėgusią į 
pagelbą jo seserį. Palmiėnier 
butų pabėgęs, jei ne policmonas, 
kuris pribuvo į pagelbą ir palie
pė plėšiką pasiduoti. Palmie- 
nier dar bandė pabėgti, bet ta
po pašautas į koją ir nugabentas 
į ligoninę.

užmušti.
Anna Johnson, Oscaro motina, 
liko gerokai sužeista.

A. A. Jieva Šiaulienei po tėvais Atkočiute, kuri mirė Rugpiučio 
20 diena, 1926 ir palaidota tapo Rugpjūčio 24tą, o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai hutįlęs ir negalėdama atsidėkavot 
tiems, kurio suteikė jai paskutinį patarnavimų ir palydėjo ją j tų 
neišvengiama amžinybės vieta.

' Z 1
Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musųtarpo, 

reiškiame giliausia padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir. 
draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, Kun. Skripkai taip
gi Kun. Martinkųi ir Člžauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldus 
už jos sielų; dSkavojame graboriui Eudeikiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jų i amžinantį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdima ir rūpesčius, dėkavojime grabnešiams. 
Dėkavojame Draugystei “Tretininkių” Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios, VaYgonininkių p. Daukšui, poniui Beržinskienei už gra- 
ž ų pagiedojimų, dailininkui Petrosevičiųi už gražų smiukavimą, 
taipgi švento Kryžiaus parapijos už gražų papuošimų, ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylima Jieva sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.ą

Nuliūdę,
Vyras, Dervipskių ir Daukšių šeimyna.

Prokuroro padėjėjas Charles 
J. Mueller ir Joseph H. Braun 
iš Chicago Motor klubo sako, 
kad Forest Park ir Oak Park 
policija pilnai laikosi patvarky
mų ir neskriaudžia automobi
listų. Esą smagu tą faktą pa
žymėti, nes aplinkiniai Chica- 
gos miestukai pagarsėjo savo 
“speed traperiais”, kurie tie
siog plėšia automobilistus.

Michael McMahon (7155 So. 
Wood st.), jo žmona ir duktė 
tapo gerokai apdeginti, kai ek- 
spliodavo jų automobiliaus ga
zolino tankas. Visi jie tapo nu
gabenti į St. Bernardo ligoninę.

Akiniu Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

senas žaizdas, tigras rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

MOTERYS su “socialemis” ligomis, 
kvitui*),/Užsikrėtimo ir chroniškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimų 
pacientų kurie pripildo jo ofisų kas
dien. '

Pauline Lukasek (1154 W. 17 
st.) tapo areštuota už neprižiu- 
rejimą savo vaikų. Vakare jos 
vyras Andrew atvyko į Max- 
well policijos stotį su savo pen-

kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys-

turit sunkių 
ligų, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiąmas 
slapumo arba

Metinių Sukaktuvių Paminėjimas
Daktaras Kazimieras Ccrys ____

Mirė mirtimi Rugpiučio 26 d.. 1925, palikdamas
nuliūdime suv® moterį balomiją, brolį Juozapų ir dvi seseris.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 

J URNITURE CO.

Laivukas, kuriuo važiavo Vic- 
tor O’Day, jo sūnus Frank ir 
uošvė Ida llazzard (2052 La- 
mon avė.) apsivertė Chicagos 
upėj prie Ogden avė. Nelaimė 
įvyko naktį, kai laivukas įsipai
niojo į virves. Frank pirmiau
sia šoko gelbėti Ida 1 lazzard, 
manydamas, kad tėvas pajėgs 
pats išplaukti. Bet Victor O’
Day nebegalėjo priplaukti kran
tą ir prigėrė. Jo lavonas tapo 
ištrauktas ant rytojaus.

Norberto Tuero iš New Or- 
leans, buvusis ' kongresmanas, 
misteriškai prapuolė Chicagoj. 
Į Chicagą Tuero atvyko biznio 
reikalais ir buvo sustojęs pas 
savo gimihaitį Manuel Desh- 
erow (7526 Ehvood avė.) Rugp. 
16 d. Tuero išvykęs kolektuoti 
pinigų. Priegtam jis ir su savim 
turėjęs apie $10,000. Nuo to 
laiko Desherow nieko nebegi r- 
dėjęs apie savo giminaitį.

Policija ieško klerką Frazier, 
kuris atlydėjo Tuero į Chicagą.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilnų su
pratimų šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymų

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ro.ss kur jis yra išgydęs tūkstančius

JETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlloj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

John Daulin, 80 metų am
žiaus, ištarnavo jau 60 metų 
Mąrsball Field krautuvėj. Va
kar krautuvėj buvo’‘apvaikščio
jamos sukaktuvės. Davlin 
gerai atsimena Chicagos gais
rą. Jis padėjęs krautuvei iš
gelbėti nuo gaisro apie $400,- 
000 vertės įvairių prekių.

JONAS RIMKUS <. j
Persiskyrė sų , šiuo pasauliu 

po sunkios ligos, Rugpiučio 23 
dieną, 3:00 valapdą po pietų, 
1926 rh./sulaukęs 53 metų am
žiaus,“ gimęs Kauno vėlybos, 
Raseinių apskričio, Kvėdarnos 
parapijoj, įkimbu kaimo, pa
likdamas dideliame nubudime 
moterj Barborą, sūnų Adomą, 
11 metų amžiaus, 2 dukteris: 
Barbęrą 10 metų, Ameliją 7 
metų, 2 seseris: Barborą Strum- 
skienę ir Oną Barbšienę, švo- 
gerius Juozas Strumskis ir 
Thomas Barbšį. Kūnas pašar
votas, randasi 4420 So. Hermit- 
uge Avenue.

laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Rugpiučio 27 dieną, '8:00 vai. 
iš ryto iš namų j Švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už včlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtus į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Rimkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų. •

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Seserys ir švogeriai

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

J -A.U'
'UJACV'V co~v >

AKI' KAAKAVE. y
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i-adoj. Dabar rasta jų- .kanai 
kanjone. Rasta taipgi 

ir jųdviejų apvirtęs automobi
lius. Kanjonas esąs labai nuo
šalioje vietoj ir mažai žmonių 

‘.clankonyis.

Mother Gabrini ligoninėj ta
po padaryta Californijos milijo
nieriui, Darly A. Day, operacija 
tikslu pataisyti sukone veiktą 
rūgštimi veidą. Jam bus pa
gydyta nauja oda. Operacija 
gerai pasisekusi.

Veidą rūgštimi milijonieriui 
.v .i . Day apdeginusi jo žmona Ber-Nusisove, nes niekas jo njCe, kUrj yra nutejsta j kaiėji- 

nenieg*ęS nią nuo vienų iki dešimties
'metų. , s
j Day pareiškė, jog jis prašy
siąs, kad Bernice nuo bausmės 

;. Bet nieku 
Nėra vilties, budu daugiau su ja nebegyven- 

Policmanui Da- siąs. Day yra vos 23 metų 
amžiaus.

Tel. Bruns^ick 9393

KAROLIS 
NORKABI S

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
•Sideje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. Nųrth Avė.. Chicago, 1,1.

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
K Grahorius
Musų patarnavimas laidotuvėse 

ir kokiam reikalu, visuomet estą 
Ranžining.’ih ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.*

3307 Auburn Avė.
Cbicago, III.

TOLt> AAt AV-L 
VT- 7

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

18014 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Dr. J. W. Beaudetfe
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 
lioj nuo 2:30 iki 4;B0 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL >464

Simpatiškas - 
Mandagu* 
Geresnis ir Pi- 
gesn is Už K i- 
tų Fatarnavi- 
ir: a s.

J. F. Eudeikis Koinp.
PAGRaBŲ vedėjai 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4417 So. Eairtield Avenue, 
“‘‘'Tel. Lafayette 0727 •

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 5201

Taupyk kuponus iškirpdarrnas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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PAMINĖJIMAS METINIŲ 
SUKAKTUVIŲ A. A. 
TĖVELIO IR SUNAUS 

JONO šKUTŲr
Rugpiučio. 5-tą dieną sukako 

metai laiko, kai sūnūs Jonas 
■pasimirė, sulaukęs vos 29-nių 
metų. Buvęs Suvienytų Valsti
jų armijos kareiviu. Rugpiučio 
28-tų ^sukanka metai laiko, kai 
pasimirė vyras-tėvas Ignas 71 
metų. Musų mylimų vyro-tėvo 
ir sunaus vęlių pagerbimui me
tinės sukaktuves įvyks rugpiu
čio 28-tą dienų, 1926 m., švento 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 7- 
tą valandą ryte, su iškilmingo
mis mišiomis. Norime gražiai 
paminėti musų mieliausių mir
ties metines sukaktuves, todėl 
kviečiame dalyvauti iškilmėje 
gimines, draugus-es ir pažįsta
mus.

Tegul būna Jums, teveli ir 
sūneli, lengva Ilsėtis amžinai 
svetimos šalies žemėje! Mes su 
širdgėla gyvename ir neužmirš
tame jūsų!

Nubudę pasiliekame,
Motina, Dukterys ir S’ųnus

Skutai

turite mano žmoną, tad imki
te ir vaikus.”

| Andrew tapo pasodintas į
. v . . , , . .v. . šaltąja, o vaikai pasiųsti į prie-Pnes kiek laiko mistenskai ,

prapuolė Max Berg (6019 St. au
Lawrence avė.). Ji ieškota vi
sur, bet be jokių pasekmių. Da- 
jar ta misterija paaiškėjo. Pa
sirodo, kad su Henry Blooin iš 
Los Angola jis išvažiavo auto-

Visuomet šiose Krautuvėse esti plu
tos pasirinkimas Naujausių Madų — 
geiesnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų. 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kilų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuves
(dmpcnif

Oscar Johnson, 17 metų, 
Senn aukštesniosios mokyklos 
mokinys (1446 Ro&mont avė.)', 
su kitais šeimos nariais važia
vo į VVisconsiną atostogoms. 
Prie Deerfield, 111., jis pastebė
jo ant kelio du vyru. Manyda
mas, kad tai plėšikai, jis k ne
smarkiausia paleido automobi- 

deimantinį žiedą, lių, idant pasprukus nuo mena- 
jam mų plėšikų. Padarinyj auto- 
štai mobilius visu smarkumu- smogė 
na- į kelyj stovintį troką. Otto 

prie Johnson, važiavusiojo tėvas, ir 
manęs privažiavo automobilius, teta tapo ant vietos 
Iš automobiliaus išlipo mergi
na. Kartu su ja buvo dar 
trys vyrai. Vienas jų pralošė 
man pinigus ir žiedą.”

Mergina paliepė William’ui 
sėsti į automobilių ir paskui 
atėmė iš jo $90 ir deimantinį 
žiedą. Ji buvusi apie 25 metų. 

“Tai tau bus gera pamoka 
daugiau negembleriauti,” pri
dūrė ji stumdama AVilliamą iš 
automobiliaus prie Bacine ir 
Grace st.

VVilliam B. Easley (4051 She- 
ridan road) pranešė policijai 
kad jis prie Halsted ir Har- 
rison gatvių be jokio vargo lai
mėjęs

Bet savo giliuku neilgai 
teko džiaugtis. O atsitiko 
kas. “Kai aš rengiaus eiti 
mo”, sako Easley, “staiga

A. A. Ona Raškiavičienė, po 
tėvais Senkiutė, mirė Rugp. 27 
d., 1916 m., Springfield, III. At
sibus Ekzekvijos su mišioms, 
šv. Vincento A. Paulo Bažny
čioj, Rugpiučio 27, Šių metų, 8- 
tą vai. ryte, Springfield, III.

Kviečiam gimines ir pažįsta
mus ateiti ant pamaldų atigš- 
Čiau minėtą dipeą. A. A. Ona 
Raškiavičienė yra palaidota ant 
Kalvarijos Kapinių, Springfield. 
Buvo išgyvenus Amerikoj 20 
metų, paėjo Skrandžių parapi
jos, Pributkio kaimo.

Pasiliekam nuliūdę: Vyras 
Adomas ir vaikai: Petras, Juo
zas, Antanas, Julijona, Marijo
na, Ona, Elena, sesuo Elzbieta 
Juozaitienė. Visi gyvenam Chi
cagoj.

5912 Calumct Avė.

Dęl Davis, 36 metų (812 E. 
47 pi.) paleido sau į krutinę 
kulką. Jis tapo tuoj nugaben-, butų paliuosuota 
tas į ligoninę 
kad pasveiktų, 
vis pareiškęs, jog saužudystę 
papildęs todėl, kad niekas jo 
nemėgęs.
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• s „• • šiais metais, kaip toli aš nu-Chicagos žinios žengsiu.
----- i Patariau jam kelti jubiliejų, 

D .i-------------------i i bet jis to nemano daryti. “Jei-

Pranešimai
NAUJIENOS, Chicago, UI.

PRANEŠIMAI
Ketvirtad. Rugp. 26, 1926
• — - --- ------------------------------------ ------

w • t 1 J UCV JI© llClIlClllO lieti V utįo priedanga rakandy gU»»sak0, man “negali suruošt
pardavinėjo munsainą jubiliejų visuomenė, tąi man pa

čiam negražu. Kultūringi žmo
nės to nedaro....”

Visai natūralu. Art. Pilka di-
Frank Rosenthal ir jo brolis 

Leo (2242 VV. Madison st.) dėl 
svieto akių laikė rakandus. Bet delis teatro žinovas, kuriam ne- 
tikrenybėj tai buvo ne rakandų rupi'garbė. Jis savo žinias per- 
krautuvė, bet munšaino. Prohi- duoda draugams vaidiloms, su 
bicijos agenthi toj krautuvėj ra- kuriais repetuoja linksmą ko
do puikiausių prietaisų inunŠai- mediją “Žemės Rojus“, 
nui varyti. Rado dar nemažai 
ir užraugto munšaino. 
broliai tapo areštuoti.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Kas nori, tas gali daug pasi- 
Abu mokinti iš gerb. artisto gražaus 

vaidinimo. Būrelis chicagiečių 
artistų-mėgėjų su pasišventimu 
dirba, mokinasi atmintinai ro-

Atsiimk;: laiškus iš Pašto
a I I * I • * •_____  gražus, ką liudija vien prisiren- 

pasirodys ką 
iš tobuliausių 

vaidinimų. ChicagieČiai turėjo 
Dzimd^ių 
“Surprise 

progą pa- 
geriausiais

i ... •» o girnas. Artistaiš;e laiškai yra atėję iš tu- - „ Bus vienas 
ropos. Kam jie priklauso, tegu

i VJTiUuajjį |»>lt (CM „Ii
n Adams gatvių) atsiimti. Rei 
Kia klausti prie langelio, 
žadėta iškaba “Advertised Wir> 
iow” lobėj nuo Adams gat 
✓ės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laikt 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

km i^Potąšu”, Birutės
Party”; dabar turės
matyti vaidinimą su
Chicagos komikais ir dviem ga
biausiais Lietuvos teatro 
tais. —P.

artis-

504
509

541

V19

Beliunas Aliparcas 
Dorbiniukos Literaturo 
Kaspas Edvvard 
Milasencius Jonas 
Micaliane Marouc 
Raulinajtis Feliks

559 Skiksnys Juo.šapas 
565 Vides John

Lieiuviy Rateliuos.;
“Žemės Rojus

Visas Bridgeportas kalba 
apie ‘‘žemės Rojų”, kokio dar 
niekas nėra matęs. Artistas St. 
Pilka rengiasi chicagiečius nu
vesti į žemės rojų ant 18-tos 
CSPS. svetainėn 19 » rugsėjo. 
Man pasikalbėjus su gerb. art. i 
Pilka, teko 
Esą, “sukako šiais 
metų mano scenos 
1906 m. Petrapily, 
vaidinti pirmą kartą 
kame vakare“ ir nuo 
aš pamilau teatrą.

sužinoti Štai kas. 
metais 15 
darbuotės, 
man teko 

‘lietu vis
to laiko 
žiūrėsiu

26.53

Į Birutės chorą
Įtftoj usieji nariai rugsėjo 

(september) mėnešy, dar bus 
leidžiami dalyvauti koncerte 10 
spalių. Kas įstos į “Birutes“ 
chorą pradedant 2 rugsėjo, tas 
galės dalyvauti tik 5 gruodžio 
vieno veiksmo operoj “Gegužės 
Karalaitė” ir koncerte; vėliaus 
maskarade 31 gruodžio, kuris 
bus special paruoštas, kaipo į- 

I žanga į jubiliejų ir taip pat 
jubiliejui, kuris bus švenčia
mas 3 d. balandžio Lietuvių 
Auditorijoj. Tai iškilmei “Biru
tė“ statys Žemkalnio melodra
mą “Birutė”, kuriai muziką pa- 

r rašė gerb. komp. M. Petraus
kas. Žemkalnio “Birutė“ bus 
su prologu gerb. komp. J. Tal- 
lat-Kelpšos, ir “Kęstučio” ari
ją, kurią rengiasi parašyti Bi- 

‘ rutės vedėjas komp. A. Vana
gaitis.

I Chicagos jaunimas kviečia
mas įsirašyti į “Birutės” chorą 
tuojau, kad turėtumėt progos 
dalyvauti koncertuose Ir vaidi
nimuose.
\ —Birutės Choro maršalka.

Konsulas P. Žadeikis iš 
važiavo atostogoms

Konsulas P. žadeikis, p. Ka- 
. reiva ir dar vienas vyras išva
žiavo Philadelphijon, kur 
aplankys pasaulinę parodą 

| lietuvių rengiamas iškilmes.
' Po to p. žadeikis sustos kurioj 
(nors vietoj praleisti porą sa
vaičių atostogų. .

jie 
ir

Aplankė “Naujienas” 
Jonas Teleišis

Vakar atlankė “Naujienas” 
p. Jonas Teleišis (Telleysh, 
Jr.), kuris 1914 m. pasekmingai 
rinkq “N.’7 apskelbimus. Dabar 
p. Teleišis yra specialia Pru
dential Insurance kompanijos Scranton. Va.

Jo tėvas taipgi yra senąs 
naujienietis ir nuolat “Naujie
nas” skaito.

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS

Pora dienų atęal visiems Naujie
nų Spulkos nariam* tapo išsiunti
nėti pakvietimai į metinį spulkos 
narių susirinkimą, kuris jvyks Nau
jienų name, suimtoj, rugpiučio 28 
dieną, trečią vai. po pietų.

Susirinkime bus išduoti viršinin
kų raportai, perskaitytos piniginės 
atskaitos, renkami reikalingi direk- 
toriai, komisijos ir padaromi viso
kį reikalingi nutarimai. Kiekvienas 
šios spulkos narys privalo daly
vauti asmeniškai ar per įgaliojimą.

Spulkos aekretoriiiH.

Pranešimus Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp I.aflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
niinėtnme apskrityje aprūpinu lie
tuvius ‘‘Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite Že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ii 
nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
I savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
r tinti pažymėtume šone, o da neap- 
lupinami ankstyvomis •‘Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
RoidėVMnl >

REIKIA DArjiNINKĮI
MOTERŲ

REIKIA moterų, 
darbas, gera mokestis, lengva 
išmokti. , c.

PALLAiCE HAT SHOP
8 E. Randolph St. 

Roorr. ■ 1632

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo $800 vertė* gro- 

_______ jiklj pianą, su beriČjumi, kabinetas ir 
nuo štnlrn 197 roleliai už $120. Turi turėt 

" mažiausia $25 dabar, o kitus išmokė
jimais j G mėnesius.

HENRY KREISTER, 
2382 W. Madison St.

INDŲ plovėjų, $17 į savaitę. Prie 
namų apvalymo, trumpos valandos, 
$57 j mėnesj. Prie pantry merginų, 
$18 j savaitę. Antrarankių virėjų, 
$25 j savaitę. Pardavinėtojų, $20 j 
savaitę. Prie virtuvės, $17.50 į sa
vaite; j dirbtuves, $15 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
• 'AGENCY

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42ml St., 2nd fl.

KAS PIRMAS, TAS LAIMUS!

Parsiduoda grosernės ir bučernė* 
fikčeriai, 2 ice baksai, 2 scale*, re- 
gisteris ir show keistai. Taipgi viso
kį kitoki, katrie tik reikalingi prie 
huv?'i:ės biznio. Savininkas priims 
lotus j mainus,

C. P. SUROMSKIS & CO.
.3.352 So. Halsted Street 

Boulevąrd 9641

Pardavimui arba mainymui
4 FLATŲ mūrinis ruimas; randa

si prie 37 St. ir Union avė. Mainy
siu 2 flatų namą. Bizniavas namas 
su groserne, kuri randasi ant 
Town of Lake, arba mainysiu į 2 
Ifatų namą Brighton Parke.

PARDAVIMUI
2 FLATŲ mūrinis namas, 2—5 

kambarių, aržuolo irimas, augštas 
skiepas, pečiumi šildomas.

ANTON CHELEDINAS
4218 S. Albany Avė.

Tel. Lafayette 5688, 10 vai. ryto 
arba 6 vai. vakare.

2662. — Jaunai mergaitei suknelė. 
Graži iš šilko arba kokios kitos ma
terijos.
12 ir 14 metų. 8 metų panelei *reikia 
41 SOfUd)BUl hj|oo Of, hp.iBX 
% vardų skiitingos materijos apy
kaklei apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. I>aiškus reikia adresuoti!

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

Sukirptossmieros 6, 8, 10,

ir . -------------------- - • i'

Jokūbas Briedis susi-, 
laukė dukters

Teko pabirti, kad •gerai žino
mas chicagiečiams scenos my
lėtojas Jokūbas Briedis praeitą 
savaitę susilau-kė dukters.' Va
kar iš Michael Reesė ligoninės 
tapusi pargabenta Briedžio 
Žmona ir duktė.

—Senas “N.” skaitytojas.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia |dedu 15 centų ir praiau at

siųsti man pavyzdi No________
MIero*..... .......«......... per krutiną

(Vardas ir pavardil

(Adresai)

(HiMtM ir rali t.)

Įfeniyl
America’s 

k F ines t £ 
h^CandyJ^E

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Ataakym*a:' $100.00 ant ayb jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą' cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
lum tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mos greitai praleidžiame 
šįmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padfr- 
tumėt juos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulva. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painisiyk klek Jusu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia pei 20 metų?

Ateik ir pasitark «u sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jc — 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 Ho. Hul-ted 9l

KIEK

su-
jllSŲ

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

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: $(« $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Cbicagojc. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. —Į 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-Į 
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją | 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio) 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams 
gruodžio 
draugijc-.

tiktai iki gruodžio Į 
f"* I v 1 *

pasirūpinti, kad iki 
6 dienai ’’ktuinūl šios 
nariais. ū

choro dainų pamokos at-Birutės
sibus ketvirtadienį, rugpiučio 26 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Mark VVhile par
ko svetainėje. Tuo jaus užsibaigs 
laikas priėmimo naujų narių į cho
rą. Katrie manote prisidėti prie 
Birutės, galit tatai atlikti dabar, 
paskui bus pervėhi. Choro vedėjas 
A. Vanagaitis mokina naujas dai
nas ir rengia chorą prie rudeninio 
sezono, užtai visi į darbą.

Birutė.

Jaunoji Birutė pradeda sezoną
Visi nariai prašomi būtinai atsi

lankyti patys, ir atsivesti naujų ąa- 
rių. Ateinantį ketvirtadienį Mark 
\Vliite Parko svet. ' įvyksta repeti
ciją muzikos ir dainų. Atsineškite 
instrumentus.

Pirmas vakaras įvyksta Mildos 
svet. rugsėjo (sept.) 26 d. Tai bus 
didžiausis vakaras draugijėlės gy
venime, prie kurio reikia gerai pri-j 
si rengt i. Tėvai atsiveskite savo vai
kus. Atimkite vaikus nuo gatvės.

Organizatorius.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpaminčtų kolonijų lietu
viams Mūvime, “Naujienų” pavie- 
biIuIh numeriais, ati<larOme 44 Nu vi jie- 
ny“ pardavinėjimų ant sekamų kam- 
PV:

Michigan 
Michigan
Michigan 
Michigan 
Michigan

ROSELAND: 
Avė. ir 107 St. 
Avė ir 108 St. abiejų 

kampų
Avė. ir 111 St.
Avė. ir 113 St.
Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Groye Avė.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE:
Western Avė ir 71 St.
Halsted SŲ ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma,-kad rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku-'

——■. t-

ISRENOAVOJIMU1 REIKIA DARBININKŲ
RENDAI 6 ruimų flatas, vieta gė

la. 3520 So. I/iwe Avė.

RENDON 60 akrų farma, 7 kam
barių namas, furnas šildomas, dide
lė barnė, mašinerija, pusė mylios į. 
pietus nuo I>emont, prie 127 St., mo
kykla skersai kelio. Atsišaukit pas 

Z. S. MICKEVICE 
2505 W. 68rd Street

Hemlock 0800

RENDON 4 dideli, švarus, švie
sus kambariai, 2 fl. Yra gasas, elek
tra, rendos $16. 452 \V. 48rd St.

JIESKO KAMBARIŲ

VYRŲ

PAJŲ )AVI MUI grosernė, de- 
lifeatessen ir sandvičių storas, 
arba mainysiu j automobilių. 
Turi būti greitai parduota, pi
giai. Matyti galima nuo 11 iki 
1 dieną. 1717 E. 75th St.

DIDELIS bargenas, 10 kambarių 
nueini* namas, l’/i augšto, furnas 
ildomas, skiepe 3 kambariai, leng- 
ai Kalima padaryti i du flatu. Gru

dai furnifiiotas, 4 kambarių cottage 
š užpakalio, už $8350 greitam pir- 
<ėjui.

RIEGER
53.33 Emerald Avė.

DRILL'press operatorių. 50c j va
landą. Prie elevatorio, $27.50 į sa- PARDAVIMUI 2 sėdynių bar- 
vaitę. Inžinierių, $35 į savaitę._ M a-' shop Balti krėslai. Gera 

vieta, bargenas; randasi South 
Side. Kaina $350. NAUJIENŲ 
SKYRIUS, 3210 So. Halsted 
St. Box 64.

šiniRtų, 75c j vai. Pasiuntinėjimui 
vyrų, 60c j vai. Prie bačkų, 55c į vai. 
Prie namų, $100 į mėnesį. Darbinin
ku, 50c ‘j vai. Prie svarstyklių, $30 
į 'savaitę. Virėjų, $35 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St. 
Kampas 42nd St. 2nd fl.

PARDAVIMUI prie 5152 So. 
Kildare Avė., 2 flatų medinis 
namas, 5-6 kambarių ant cemen
tinių bloksų ir cementinis skie
pas, yra vana, gasas, karštas 
vanduo, tanka, $2500 cash, ren
da kaip nauja. S. Pittasi, 746 
So. Halsted St., Phone Monroe 
2826. Res. Lafayette 7358.

REIKALINGAS geras karpenterys 
prie trimavimo durų ir langų. Atei
kit pasirengę darban.

4917 W. Armitage Avė.

.......—■ ~ ■ '"t— -----------------r——
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, greitai. Biznis cash. Važiuoju j 
Lietuvą. Kreipkitės:

5752 So. Racine Avė.

PAlEšKAU kambario Rridgepor-
to apylinkėj prie mažos šeimynos, REIKIA patyrusio vyro prie bur
sų valgiu. Aš esu vaikinas gražini ner i geležies atkarpų jardą. A. Le- 
užsilaikantis.. Malonėkite pranešti į vine and Co., 1475 S. tS*nle St. ,

PARSIDUODA barbernė, dvi bal
tos kėdės, šešių mėnesių senumo.

1513 \V. Polk St.

Naujienų Skyrių,
3210 Šo. Halsted St.

F. P.

SIŪLYMAI KAMBARIU
REIKALINGAS naktinis virėjas i 

restaurantą. Atsišafikit tuojau. 3103 
S. Halsted St.

KAMBARYS dnt rendos tinkamas 
dėl ženotos poros arba nevedusių. 
Su visais parankumais. Atsišaukit. 
Joc Rusteika, 1224 S. Washtėnaw 
avė.

RENDAI 2 kambariai, vyrams; 
yra elektra, vana, telefonas: su val
giu ar be valgio: Atsišaukit į res- 
taurantą, 3827 Archer Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
— ............. i .
Tel. Yards 7282

Res. Tel, Ųemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMĄNCIONIS, Prez.

LIETUVIŲ SPAUSTUVft
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 88rd St., Chicago, iii.
Tel. Yards 6751

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. Žemos kainos.

Soatheims, 1912 So State St.

STOGDENGYSTA
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
?J?jCJ,n,<ej- Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo ištaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. Ji J. 
Dunne Roofing Co., 34H-13 Ogden 

Phore Lawndale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Vyry ir Motery Ruby 
Siuvimo Įstaiga

Siuvame naujus, išvalome ir 
rioje da'yje miesto Chicagos arba SUprosiname genus; sugadintus j i» 1 .. L.n Al l » •
nėkile apie tai pranešti “Naujienų" 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą gn-

Chicagos priemiesčiuose, malo- sutaisomo ir t t
darbas ir apsauga rūbų gva- 

lite priduoti telefonu arba laišku, rantuota.
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotj 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika- 
yngumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
'“N-nų” ęįrkuliacijos Vedėjas.

be
Seniausis,

prityręs

Frank Kuzmarskis
3404 So. Halsted St.

Chicago, III.

geriausia, savo dar- 
siuvėjas.

AUTOMOBILIAI

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685. . ......

MILDA Atlto SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Willys Knight tour- 
ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $350.

4401 So. Rockvvell Street 
Tel. Lafayette 6310

HUDSON sedan, 1925, 5 pasažie- 
rių, gerame stovyje, $535 arba už 
pasiūlymą, arba mainysiu, aplei
džiu miestą, savininkas 5667 W. 
Lake St. 1 fl.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 

Daiktai tik 8 mėnesius vartoti. 3159 
So. Halsted St. 3 lubos užpakalyje.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo gražų grojiklj 

pianą, gerame stovyje, išrodo kaip 
naujas, 78 roles, benčius, kabinetas, 
dykai dastatymas, viskas už $110. 
geriems žmonėms atiduosiu išmokė
jimais.

6512 So. Halsted Street
s 1-mos lubos

pciežasties
duosiu už cash Kerą Bellman 88 no- 
tą grojiklj pianą, su bęnčiumi, pasta
tomą liamppą, 94 roleliai už $125. 
Galėsite išmokėti per 5 sykius 
po $25.

JOHN URNICKA,
3768 Milvvaukee Avė..............

PARDAVIMUI deljkatessen ir 
groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai. •

5258 Union Avenue

PARSIDUODA piekarnė ir saldai
nių krautuvė, 4 kambarių gyvenimui. 
Priežastis pardavimo, 'savininkas tu
ri kitą biznj. Turi būt greit parduo
ta. Atsišaukite

1538 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
notion krautuvė, parduosiu labai pi
giai, vendų $20. 4465 So. Wells St.

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

PARSIDUODA labai gera 
bučernė iš priežasties ligos. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu 
į narna.

R. POLITZER
6734 So. Racine Avė.

PARSIDUODA rooming house pi
giai, kas nor gerus pinigus pada
ryti ateikit pamatyt, arba pusėj 
priimsiu. 1829 S. Indiaųa Avė. Tel. 
Caluinet 2066.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė arba išsimaino ant mažesnio 
biznio. Priežastis — nesveikata.

4201 S. Maplewood Avė.

PARSIDUODA grosernė už $150; 
3 ruimai ’ gyvenimui, renda $18 į 
mėnesį. 667 W. 1'8 St.
\ f

x PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa su namu. Gerai išdirbtas biz
nis, taipgi parduodama kendės ir 
ice cream. 2409 S. Troy St.

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė. Senai įsteigtas biznis, cash. 
Lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
apylinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2136 S. Halsted St.

BARGENAS! Pardavimui hard- 
warc ir paint storas. Senas ir 
išdirbtas biznis. Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuojaus.

3149 S. Halsted st.
Tel. Yards 7282

PARDAVIMUI grosernė pi
giai, gert įtaisymai, kavos ir 
slaising mašinos; išdirbta vieta 
Kreipkitės tuojau.

201 E. 61 St.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI per savininką 2 

flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
5932 S. I.aflin st. Mr. Gross, 2 fl.

PARDAVIMUI medinis namas ce
mentu apipiltas, yra 7 kambariai, pe
čium šildomas, yra vana, elektra, 
toiletas vidui, šandė, 2 lotai prie na
mo, medžiais apsvadinta, didelis dar
žas. Įmokėti kiek galėsi. Savininkas 
duos morgičių. Parduosiu RTftit.. Kaina $3,500. Christ Tunaitis, 11130 So. 
Sawyer Avė., Mtf Greenvvood, III

MAINYSIU 4 flatų medinį 
namą, kuris randasi 715 W. 47 
PI. į farmą, biznį arba mažesnį 
namą, šaukit po 6 valandą va
kare.
y Lafayette 5688

PARSIDUODA 2 flatu mūrinis 
namas po 5 kambarius, 2 karų ga
ražas. 7259 S. Maplewood avė.

3 aukštas

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

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius namas su beizmentu.

, 4008 So. Talman Avė.

PARSIDUODA medinė cottage 10 
kambarių. Elektra, gazas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Park. 

11841 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų me
dinis namas arba mainysiu ant 
biznio, namas geras, po 8 kam
barius, savininkas, 2 fl.

1731 E. 92 PI.

160 AKERIŲ FARMA
Randasi Michigan valstijoj, ant 

ežero kranto, su ' visais gyvuliais, 
našlnomis; parsiduoda labai pigiai. 
Savininkas mainys ant namo, pri- 
’ms lotu* arba bile kokį biznį už 
oirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

6 PAGYVENIMU namas, randasi 
ant Bridgeporto, noriu mainyti į 
biznio namą.

4 KAMBARIŲ namukas ant Brid
geporto; mainau ant 2 pagyvenimų 
namo. Atsiašukit rytmečiais iki 10 
vai. ir nuo 6 vakarais.

Tel. Lafayette 5688.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, naujos mados įtaisymai. 
Kaina $13,600. Pigiai greitam par- 
(įavimui. Savininkas 6036 S. Mason 
avė, Clearing, 1)1.
U—----- - . . ---

‘PARDAVIMUI 7 ruimų namas su 
2 lotais, tinkamas visokiąm bizniui. 
Galima ir vištų auginimo farmą 
uždėti, galima pirkti su visais ra
kandais, nes aš važiuoju i Lietuvą.

Kreipkitės:
8532 Vincenes avė.

BARGENAS. Pardavimui 0 kam
bariu ęottage, 5138 S. Emerald avė.

Pl’lKIAL’SIS bargenas Auburn 
Parke, jei pirksite šį mėnesį, 6 
apartmentų namas. Matykit savinin
ką tame pačiame name. Griffin.

7721 S. Pcoria St.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

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

Paskola suteikiama 
į vieną dipną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
■ .. —■•v.-..-......... ............ ...

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 VV. Madison Street, arba 109 S.
Wells strect. ‘ ,

. Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų 
Klesos dėl merginų jaunesnių 11 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicaao, III.

Phone Seelev 1643
M. E. HUTFILŽ, Manager


