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Rusų laivas paskendo 
200 žuvo

Žemės drebėjimas Azo 
ruošė sugriovė miestą

Neigia pranešimus apie 
sukilimą Ispanijoje \ _ _

Diktatorius Prima de Rivera 
sako, kad Ispanijoj viešpa
taująs visiškas ramumas

Diktatorius Rivera neigia ži 
nias apie sukilimą Ispanijoj

Daugiau kaip 200 rūsy 
žuvo laivo katastrofoj

Smarkus žemės drebėji 
mas Azory salose

Dauguma žuvusių buvo darbi
ninkai, grįžusieji po praleis
tos šventės Leningrade

Fajalo saloj dalis Korta mies
to sugriauta; keletas žmonių 
žuvo, daug sužeistų

KRONSTADTAS, Pasija, 
rugp. 31.^^T»arlaivio Bure
viestnik katastrofos aukų skai
čius didėja. Iš 563 to laivo pa^ 
sažierių, kiek jau dabar žino
ma, prigėrė daugiau kaip du 
šimtai asmenų. Dauguma
buvo darbininkai ir jų -šeimy 
nos, grįžusieji Kronštadto sa-’nių užmušta 
lon iš 'Leningrado, kur jie bu
vo nuvykę šventadieniui pra
leisti. x

IJ SAJŲ )N AS, Portugal i j a„
rugp. 31. — Azorų salose šian
die įvyko smarkus žemės dre
bėjimas, padaręs daug žalos. 
Skaudžiausiai nukentėjo Faja
lo sala, kur dalis Korta miesto 

jų |tapo sugriauta, šykštus prane
šimai sako, kad keletas žmo- 

ir daug sužeista.

Apleidus Leningradą garlai
vis Bureviestnik buvo ką tik 
išplaukęs iš kanalo laike tirš
tos miglos, kai staiga prieš jį 
pasirodė tamsus Vokiečių laivo 
šešėlis. Norėdamas išvengti 
kolizijos, rusų garlaivU visa 
jėga pasuko į šoną, ir trenkė į 
uodas. Susikūlęs, Bureviest
nik nė penkiolikai minučių 
nepraslinkus paskendo.

Del tirštos miglos ir tamsos 
gelbėjimo darbas buvo labai

Kantono kariuomene pa 
ėmus Hankowo miestą

Gen. /Vupe»fu trys divizijos, 
prieš pasitraukimą iš Han- 
kowo, apiplėšė miestą

NEW YORKAS, rugp. 31. 
Ispanijos premjeras Primo de 
Rivera savo pranešime As
sociated Press sako, kad Ispa
nijoj viešpataująs visiškas ra
mumas.

Del užsienio spaudoj pasiro
džiusių pranešimų, kad Ispani
joj kilę neramumų, ir kad 'pa
dėtis esanti labai rimta, As
sociated Press bevieliniu telez- 
grafu dėl informacijų kreipėsi 
tiesiog į Rivera, kurs į tą pa
klausimą atsakė:

“Ispanijoj viešpatauja visiš
kas ramumas kaip* civiliuose 
gyventojuose, taip ir kariuo
menėj. Karalius xir dauguma 
ministerių kabineto narių da
bar laiko paprastas vasaros va- 
kącijas, ir visi svetimų valsty
bių diplomatai Ispanijoj gali 
būt liudininkai, kad visoj ka
ralystėj viešpatauja visiškas 
ramumas ir tvarka.”

Graikija supurtyta.
ATĖNAI, Graikija, rugp. 31. 

— Beveik visa Graikija buvo 
supurtyta stipraus žemės dre
bėjimo. Ar žmonių kur nu
kentėjo, kol kas žinių nėra. 
Pirejuj ir Spartoj padaryta 
medžiaginės žalos.

Drebėjimas Meksikoj

[Pacific and Atlantic Photo]
P-lė Gertrudc Ederle, amerikietė vokietė, pirmoji moteris 

perplaukusi Anglijos kanalą, prie paminklo kap. Matthew Weble, 
Dover, Anglijoj, kuris pirmas perplaukė tą kanalą.

Nepaprasta padėtis Ang- Streikuojančiu medvilnės 
Ojoje dar pailginta darbininką riaušės

Japonija siunčia karo lai
vus į Hankową

Francija atmeta Ispanijos 
reikalavimą Tanžiro

Argentina gal pripažins 
sovietu Rusiją

< LONDONAS, rugp. 31. — 
Reutero agentūra praneša, kad 
praeitą ketvirtadienį kanto- 
uiečių raudonoji' armija paė
mus Vučangą, o netrukus po 
to paėmus taipjau Hankowo 
miestą.

Trys maršalo Vupeifu divizi
jos, sužinojusios, kad kanto- 
niečiai artinas į Vučangą, pa
sitraukusios iš Hankowo? Prieš 
pasišalinimą kareiviai

MEKSIKOS MIESTAS, rug
pjūčio 31. — Smarkus žemės 
drebėjimas supurtė Tehuante- 
peco miestą ir didesnę ()axa- 
cos valstijos dalį. Smulkesnių 
žinių trūksta.

Triukšmas parlamente, darbie
čių atstovas pašalintas iš po-1 
sėdžio. Angliakasių riaušės.

Jas iššaukė kompanija, pradė
jus gabentis streiklaužius 
šarvuotais automobiliais

padarę

Kova dėl Filipinų saly ne 
priklausomybės .

rugp. 
butas

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 31. — Užsienio rei
kalų ministeris Gallardo pare4 
škė, kad, grįžus namo buvu
siam užsienio fainisteriui Leb- 
retonui, kurs dabar lankosi 
Rusijoj, ir pasitarus su juo Ar-, 
gintina veikiausiai pripažin- 
sianti sovietų Rusiją.

Pirmas miegamas aero-

MANVILLE, R. L, rugp., 31. 
Nežiūrint aštrių darbiečių pro----- Vakar ir šiandie čia buvo

testų, Britų atstovų butas va-1 didelių streikuojančių Manvil- 
kar priėmė vidaus reikalų mi- le-Jenckes kompanijos medvil- 
nisterio Joynson-Hickso pasiu- nes fabrikų darbininkų riau- 
lyrną nepaprastą padėtį anglies šių. / 
kasyklų srityse, dėl angliaka
sių streiko, pailginti dar vie
nam mėnesiui.

LONDONAS, rugp. 31.

ir Londono

BERLINAS, rugp. 31. —Vo
kiečių Hansa aviacijos kompa
nija padirbdino pirmą miega
mą aeroplaną susisiekimui 

Fontaninių plunksnų gamyba !^arP tlerlino k Londono. Tasai 
I aeroplanas, aprūpintas ketu- 

31. riomis lovelėmis ir prausia- 
'muoju kambariu, vakar padarė 
pirmą kelionę iš Berlino į 
Londoną. Kelionė/ su trumpu 
sustojimu Amsterdame, truko 
devynias valandas ir keturias
dešimt tris minutes. Pasažie- 
riais buvo du Amerikos turis
tai ir du Hansa kompanijos 
direktoriai.

vV AMIIPmG IGNAS, rugp.
— Prekybos departamento pra- ■ 
nešimu per praeitus 1925 me- 
tus Jungtinėse Valstijose pa
gaminta rašomųjų fontaninių 
plunksnų vertės $24,614,105.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Popiežiaus medaliai — 
prabangos daiktai

klausi-
Pirmiau priimtas plebis- 

generalguber-

MANILA, Filipinai, 
31. — Filipinų atstovų 
vakar antrą kaitą priėmė bi- 
lių paskelbti plebiscitą (visuo
tiną žmonių balsavimą) Filipi
nų nepriklausomybės 
mu.
šito bilius buvo 
natoriaus Leonardo Woodo ve
tuotas.

Senatas tą Woodo vetuotą 
.bilių antrą kartą priėmė mė- 
nesis laiko atgal, ir dabar jis 
siunčiamas prezidentui Goolid- 
geui.

‘Prapuolė” $50,000 ver
tės alkoholio

tyrinėti,

31. 
vy- 
kuo 

Grain Pro-
Graham dis- 
prapuolė čia

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 80

BUDA PEŠT AS, Vengrija, 
rugp. 31. — Rumunijos muiti
nės valdininkai pareikalavo
300,000 lejų ($1,500) muito 
mokesnio už tris medalius, ku 
riuos popiežius suteikė trims 
rumanams. Muitų vyriausybė 
laiko popiežiaus m ėda Ii u s pra
bangos daiktais.

ROCKFOR1), 111., rugp.
— Federalinė prohibicijos 
riausybė pradėjo 
budu iš Chicagos 
ducts kompanijos 
tilerijos sandėlių
50,000 dolerių vertės alkoholio. 
Alkohohlis buvo federalinės 
valdžios nuosavybė.

Tai jau antras toks “prapuo
limas.” Praeitą liepos mėnesį 
iš tų pačių sandėlių buvo išvo
gta 100 šulių degtinės dar iš 
prieškarinių laikų.

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

Parduokit kas jums nercika 
lingas per paskelbimus Naojie-I 
nose. ?

TRAUKINIO SUSIKULIMAS

DE KALB, III., rugp. 81. —. 
Ištrukęs iš 
Vergil, III., 
traukinys, 
darbininkas

sužeisti. mašinų operuotojų.

•j

bėgių netoli nuo 
susikūlė prekių 

Vienas traukinio 
buvo užmuštas,

Išvengė filmų mašinų 
, operuotojų streiko
NEW YORKAS, rugp. 31. 

— New Yorko kintamųjų pa
veikslų mašinų operuotojų uni
ja buvo nutarus kaip šį trečia
dienį, rugsėjo s 1, paskelbti 
streiką, bet streiko išvengta: 
itSUcrutaniųjų paveikslų teat
rų atstovams ir mašinų ope
ruotojų komitetui šiandie pa
vyko susitaikyti kompromisu.

Streikas butų palietęs 1,500

ŠANIIA.IUS, Kinai, rugp.
31. —>. Japonija skubotai pa
siuntė į IIankową tris savo 
karo laivus ginti japonų inte
resams, kuriems gresia pavo
jus de\ kautynių tarp šiaurinės 
ir pietines Kinijos kariuome
nių. Jangtse upėj ir Hanko- 
wo apielinkėj Japonija turi 
dešimt karo laivų.

Ii įmano provincija dabar 
yra Kantono kariuomenės ran
kose. Kantoniečiai pranešė 
svetimų valstybių konsula
tams, kad upėj tarp Hanko\vo 
ir čangšos padėta minos.

Šilko fabrikui sugriuvus
7 asmens užmušti

PARYŽIUS, rugp. 31.
Francija savo atsakyme į Is
panijos memorandumą švel
niai, bet griežtai atmeta Mad
rido valdžios reikalavimą, kad 
internacionalinis Tanžiro kraš
tas butų prijungtas prie Ispa
nijos protektorato Morokkoj.

Atmesdama Ispanijos reika
lavimą, Franci ja savo - notoj 
primena jai, kad franeuzų ir 
ispanų kareiviai* buvę broliai, 
per daug mėnesių kandamieji 
kartu prieš bendrą priešą Rif- 
fe. Be to Francija stebis, 
kad Ispanija savo reikalavimą 
įteikus taipjau ir Italijai, kuri 
jokio intereso Morokkoj netu
rinti.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 31. — Ką tik pastatytas 
netoli nuo Budapešto naujas 
šilko fabrikas vakar sugriuvo, 
griuvėsiuose palaidodamas de
vyniolika asmenų, tarp jų ke
turias moteris. Septyni, jų 
tarpe viena moteriškė, penkių 
vaikų motina, buvo užmušti, 
dvylika kitų pavojingai sužalo
ti.

Tardymas parodė, kad fabri
ko sienos buvo visa pėda plo
nesnės, ne kad įstatymai ręi- 
kalauja.

20 darbininkų žuvo uo
loms nuo kalno 

nugriuvus

rugp. 31.
Iš Rangoono, Burmoj, praneša, 
kad ten nugriuvusi nuo kalno 
uoloms ir žemėms buvo užber
ta kelios dešimtys dirbusių 
apačioj darbininkų. Dvidešimt 
jų buvo užmušti, o dvidešimt 
keturi pavojingai sužaloti.

Ispanijos karaliunas 
pavojingai sergąs

LONDONAS, s rugp. 31. — 
Iš Hendaye praneša, kad As- 
turijos kunigaikštis, Ispanijos 
sosto įpėdinis, kritingai sergąs. 
Kadangi bijoma jo mirties; 
tapęs sušauktas Ispanijos sei
mas (cortes) sosto įpėdiniu 
paskelbti Don Juaną, trecią 
karaliaus Alfonso sūnų, nes 
antrasis karaliaus sūnūs, Don 
Jamie, yra kurčias ir nebylys.

----------------j----------  .[

Šmugelis amunicijos i 
Meksiką suimta

NOGALES, Ariz., rugp. 31. 
— Meksikos muitinės valdinin
kai uMekaikos pusėj,
suėmė automobilį, kuris slaptai 
gabeno per sieną iš Jungtinių 
Valstijų dvidešimt penkis tūk
stančius šovinių. Vežik^, var
du Orosco, suimtas ir uždary
tas kariuomenės kalėjime.

9 pasažieriai užipušti 
traukiniui užgavus 

busą
Autui iiukritus upėn ke

turi asmens prigėrė
Kompanija, mat, norėdama 

streiką suladžyti, ėmė šarvuo- 
j tais automobiliais gabentis 

pa- streiklaužius, kas labai suerzi- 
, ir jie ėmė

Svarstant nepaprastos
sumanymą no streikininkus, 

triukšmo, ir streiklaužius atakuoti.
atstovas, I Be vietos policijos ir depu- 

iš posėdžio ty sheriffų, kompanija gavo 
į dar pagalbon valstijos milici- 

angliaka- ninku kuopą.
streikinin-

, ku- 
grįžo ’

lydimi.
streikininkų 1

keletas

dėties pailginimo 
posėdy buvo daug 
vienas darbiečių 
Jack Jonės, buvo 
pašalintas.

Pontypooly įvyko 
šių riaušių, 
■kų atakavo streiklaužius 
rie, baigę dienos darbą, 
iš kasyklų, policijos 
,Tarp policijos ir 
įvyko batalija, kurioj 
įsmenų buvo sužeista.

Minia
Maskva teis 27 kontr

revoliucininkus

Ekzekttcija Kinuose
A

HANltOW, Kinai, rugp. 30. 
-— Generolo Vhpeifu įsakymu 
nukirsta galvos astuoniems ki
nų studentams, kaltinamiems 
dėl išsprogdinimo tilto.

MASKVA, rugp. 31. — Pra
neša, kad kariuomenės teismui 
atiduodama dvidešimt septyni 
asmens, tarp jų kelios mote
rys, tariamai dėl susekto Kli
me kontr-revoliucinio srmoks- 
lo prieš soVietų valdžią.

KATASTROFINGAS
RAS

GAIS-

GALESVILLE, III., rugp. 31. 
— Ištruko iš bėgių Wabash 
geležinkelio pasažierinis trauki
nys. žmonių niekas nenuken
tėjo.

31.
sunaiki

GARY, Ind., rugp. 
Praeitą naktį gaisras 
no čia vieną pigių butų trio- 
besj Jeffersono gatvėj. Ugny 
žuvo du broliai, Vincent ir 

I Alberto Billalon, 27 ir 30 me
tų amžiaus. Kiti du asmens 
buvo skaudžiai apdeginti ir da
bar guli ligoninėj.

NEWPORT, Ark., rugp. 31. 
—1 Netoli nuo čia ištrukęs iš 
kelio nukrito į White upę au
tomobilis, kuriuo važiavo de
vyni asmens, visi vienos šeimy
nos nariai. Penki jų xbuvo iš
gelbėti, bet keturi prigėrė.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Ekspresiniam traukiniui užga
vus kryžkelėj, netoli nuo Gar- 
lisle, autobusą buvo užmušti 
devyni buso pasažieriai. Tryą 
kiti pavojingai sužaloti.

PARYŽIUS, rugp. 31. —.

Sniegas Quebec’^ 
QUEBEt( Kanada, rugp. 30.

Jungtinių Valstijų iždo sekre- —šiandie čia ir apielinkei stip- 
torius Mellon vakar atvyko iš rokai nigo, bet sniegas tuoj 
Evian-les-Baihs į Paryžių. ir vėl nutirpo.

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

lietaus; mažumą šilčiau; 
tįnis, daugiausiai pietų 
vėjas.

Vakar temperatūros 
minjmum 63°, maksimum 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 6:11.

laukti 
vidu- 
rytų

Linčiavimai Amerikoj
National Association for the 

Advancement of Colored Peop- 
le 
se 
20 
ti.

pranešimu šiemet Jungtinė- 
Valstijose buvo nulinčiuota 
asmenų: 18 negrų ir 2 bal-

VVHITEFISII POINT\ Mich., 
rugp. 81. — Netoli nuo čia 
Superior ežere paskendo ak
menis gabenęs garlaivis Zillah. 

lei- Keturiolika jo įgulos žmonių

buvo
75°

džiasi 7:26 valandą. išsigelbėjo valtimis.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON ’

-U*
Naujienos ir vėl nupigino pinigų per

siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

v

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL Qiicago, 111.
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs koinai Lietuvei šeimininkei

RODYK
Virimo Receptas

&
Vienas iŠ naudingiausių vaisių na

muose per visų metų yra tai obuolys. 
Daug yra receptų kaip gaminti iš jų 
valgius, todėl būna net sunku išsi
rinkti geriausį. Jus gal bandėt viso
kių kiaušinienių (custard), bet nie
kad nedaret su obuoliais. Priekand- 
žiui prie vakarienės pasidarykit se
kant] obuolių 'receptą. Visiems jis 
patiks.

OBUOLIŲ CUSTARD '
2 puodukaiiobuolių
2 puodukai užvirinto pieno 
1 šaukštas lemono 'skystimo 
4 kiaušiniai •
l3 puoduko cukraus
34 puoduko cukraus ,
*2 šaukštuko vanilos
’a šaukštuko vanilos
Sukapok obuolius smulkiai kad bu

tų jų du puodukai. Dadėk lemono 
skystimą ir sudėk j sviestuotų stot- 
kų. Padaryk minkštą kiaušinienę pa
prastu budu, naudojant du kiaušinio 
tryniu, % puoduko cukraus, pieną Ir 
vanilą. Supilk kiaušinienę ant obuo
lių kapotinės ir padaryt putas iš 
kiaušiniu balti mo, vanilos ir cukraus.1 
Sudėk putas ant kiaušinienės ir kepk 
15 minutų vidutiniame pečiuje. \ Kai 
atvėsta apmargink viršų su morkų 
košele.

Virtuvės Reikaluose

Lfi No. 47
Naminiai Pasigelbėjimai

Nuvalymui misinginių lovų trink 
metalo pavirš] su supuvusiu akmeniu 
padažytu saldžiame (sweet) aliejuje, 
paskui nušluostyk šmoteliu vatinio 
flanelio. Per šveisk metalų trinant 
šmotu Chamois odos.

Apdegusius' alumino indus galima 
nuvalyt trinant plieno vilnomis. Nu
mazgok apdegusias dalis karštomis 
muilo putomis ir paskui nušluostyk 
su smyrio (emery) milteliais ir bis- 
kiu terputino. Paskui nušveisk su bi- 
skeliu kreidos miltų ant minkšto 
skarulio.

Ypatingiausias būdas laikymui len
gvų paveikslų ant sienos yra naudo
jant labai dideles adatas. Jos nesu- 
gądys sieninių popierių.

Jeigu turit laikrodį kuris reikalau
ja allejavimo, pamirkit šmotų vatos 
k o rosi ne ir palikit vHduje laikrodžio. 
Kerosjnas prisigaruosi j laikrodžio 
mašineriją.

Grožės Patarimai
Kaip patapti riebiu yra klausimas 

kurio daug žmonių nežino kaip apei
ti. Reikia reguliuot maistų taip kad 
valgytum tik tokius valgius, kurte 
didina svarumų. Valgis turi susidėti 
iš sekančių dalykų: Pusryčiams vai
sių, porcija grūdinių valgių su grie
tine ir cukrum, kepti kiaušiniai, duo
na*, pienas. Pietums, grietinės zupės, 
salFnv su aliejaus uždaru, gerai svie
stuota duona, pudingas su grietinės

Mirė “Moterų Dievaitis”
Pagarsėjęs krutant ų jif • pa

veikslų aktorius, Rudolph Va- 
leiitino, pasimirė po operacijos 
Polyclinic ligoninėj New Yor- 
ke. Kada jis buvo gyvas ir jo 
įlošti paveikslai buvo rodomi 
teatruose, nė vienas anglų laik
raštis netalpino tokių sensaci
jų, kokias jie dabar diena iš 
dienos deda. Anglų laikraščiai 
užpildyti žiniomis apie Valenti-
no mirtj, bet tos žinios labai 
skystos. Nieko daugiau jose 
nėra kaip tiktai pranešimai 
kaip žmonės laužiasi j grabo- 
riaus koplyčią pasižiūrėti mi
rusio aktorio ir, žinoma, aps
čiai talpina įvairių atvaizdų 
aktorio Volėse.

Gal tai\12)del taip susirūpino 
amerikiečiai Valentino mirČia, 
kad mirė jj« jaunas ir netikė
tai. Gal butų buvę galima iš 
jo tikėtis ateity dar didesnio 
pasižymėjimo krutumuose zpa
veiksluose. Visgi yra įdomu 
tai, kad prieš 13 metų Valenti
no atvyko Amerikon vos tiktai 
18 metų teturėdamas vaikėzas, 
kaip ir paprastai tais laikais 
atvykdavo daugelis imigrantų 
sau darbo ieškoti,. ir greit pa
siekė garbės ir turto.

Tikra jo pavarde yra Gug- 
lielmi, o ne Valentino. Jo tėvas 
buvo veterinarijos daktaras 
mažame Italijos miestely. Pats 
Rudolph Valentino yra baigęs

KIMBAL d

Grojikliai Pianai

Palik pečiuje duris atdaras pabai
gus kepti kad jis galėtų visai iš
džiūti ir išvėdinti. Jei paliksi pečių 
uždarytų drėgnas oras viduje bus 
rūdijimo priežasčia.

Duonos dėžį reik valyt nors syki 
savaitėje. Išimk viską ir išmazgok 
su vandeniu ir soda. Išdžiovink visiš
kai. Dėžė neturės (>elėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių dalykų vir
tuvėje yra tai žirklės. Geriausios yru 
vidutiniško didumo žirklės.

Nuvalymui elektriško džiovintuvo 
(toaster) naudok minkštų maliavoji- 
mo šepetį. Pamatysit ''kad taip gali
ma nuvalyti kuogeriausia. • *

Numazgojus žuvį reikia nudžiovint 
popieriniu rankšluosčiu.\Lengviau tą 
paskui numesti negu laikyti stuboj 
audeklinį rankšluostį kuru; atsiduoda 
žuvimi. » ' .

sosu, du stiklai pieno. Vakarienei, 
riebi mėsa su tirštu sosu, morkos, 
kručkai arba kalafijoral, kvietinė 
duona, storai sviestu tepta, šokolado 
pudingas, aiskrymas arba kiaušinie
ne, stiklas pieno.

Ypatiška Sveikata
Žmonės atvykę ?š kitų šalių prade

da gyvenimų visai skirtingų daugeliu 
atžvilgių. Iš visų paskiausia pakei
čiama maistas, šeimynos apsigyvena 
srityse, kur yra jų draugai ir ten pa
prastai būna krautuvės, kurios turi 
jiems prigimtų valgių. Toks valgis ne 
visada tinka naujam kurnate ir nau
jam darbe. Permaina iš lauko į vidų 
tankiai buria užkietėjimo priežasti
mi. Tą padėtį reikia pergalėti su 
maistu, o ne su pilemis. Neleisk pri
prasti naudot pilės — tas apsilpnina 
žarnas ir dar blogiau padaro. Valgyt 
virškomus valgius.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kuomet jums reikia pieno daiy- ted Pienų, nes jis yra geriausias pa

ntui pudingų, zupių, pyragu, ir tt., vaduotojas reguliariam pienui ar 
būtinai naudokite Borden’s, Evapora- grietinei.

kolegiją ir net gavęs agronomo 
laipsnį. Amerikoj, kaip jis ra
šo savo autobiografijoj, norėjęs 
užsiimti ūkininkavimu, bet ap^ 
linkybės nulėmė kitaip. Jisai 
čia- mokinosi šokimo. Turėda- 

imas gražią išvaizdą, nesunku 
|jam buvo sueiti į pažintį su 
. teatrų šokėjais, ypač moteri- 
:mis. Jisai uždarbiavo šokda- 
į mas įvairiuose kabaretuose, 
kur lankosi teatrų savininkai, 
aktoriai ir šiaip buržuazinio 
luomo žmonės. Tas jam ir pa
gelbėjo sueiti į pažintį su kru
tamu j U paveikslų produceriais, 
kur pradžiai jis gavo vaidinti 
UŽ $5 į dieną kaipo “ekstra” 

I (nežymioj rolėj). Vėliau jam 
buvo leista vaidinti vadovauja
mą rolą viename veikale. Tas 
veikalas neapsimokėto nė už 
sugadintas filmas ir-laiką. Bet

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia dėl jūsų pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinote, kad 
•yra daugelis skirtingų rųšių pieno. Geriau- 
sis pienas yra iš švarių karvių ir švarių pieni- 
nyČių, jis vadinasi Borden’s Evaporated Pie
nas. a Borden’s Evaporated Pienas yra žino
mas visame pasaulyje savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau Smetonos 
negu paprastos rųšies pienas kurį galbūt jus dabar 
vartojat. Jus galit vartoti Borden’s dėl padarymo 
visų jūsų receptų. Vartokit jį dėl sriubų, pajų, 
smetoninių sosų, keksų, pudingų, salad košelių. 
Bandykit jį dėl whipped Smetonos. Borden’s Eva
porated Pienas suteiks jūsų receptui skonį, kuris 
bus skirtingas. Jis padarys daug gardesnę kavą.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas farmų pie
nas su palikta/jame Smetona ir atskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’g, jus tuojau pa
matysite, kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos į visus jūsų receptus. 
Visuomet laikykit keną savo aisbaksy dėl greito 
vartojimo. »

BALTAS SOSAS
% nuo<*eiko Borden’s Eva

porated Pieno
% puoduko vandens

1 i/u Ktalavo šaukšto Kviesto ar
ba jo pavaduotojo

1*4, ntalavo Šaukšto miltų 
pūko arbatinio šaukštelio drua-

koK. Binkį pipirų ir pap
rika

Ištirpjkit Kviestų arba jo pa
vaduotojų ant mažos nkaura- 
dos, Kupilkit pipirus ir drus
kų, Hiitna.ftykit su miltaiH ir 
maišykit kol gerai išnlmaišys. 
Paiikiau pamažu Hiipilkit pienų 
ir vandeni, patartina vartoti 
dratinf koštuvų ir žiūrėti, kad 
nkistymas gerai sutirštėtų kol 
naujo dapitsite. Biakut| pavi
rinkit, paskiau dadėkit daržo
ves ir tegul pastovi ant karš
to vandens per dėŠimtj minu
tų, kad viskas gerai apšiltų. 
Paduokit su asparagais, string 
benns, žirninis, brusscls sprouts 
arba bulvėmis — su bilė kokia 
žuvimi.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS
* 1922-32 So. Halsted-Street 

4177-83 Archer Avenue

Mažas 
Kenas 
6 unc.

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip ~ 
pasidaryti tuos (vairius rccep- 
tus su Borden’s išpildykit ku
ponų pažymėdamas kokių re
ceptų jums reikia, ir prisius- 
kit mums.

Didelis
Kenas

16 unc.

/ KUPONAS
Duona
Saldainiai
žuvis

Mėsa
Košelės
Pajai

‘Pudingai
Sosai 
Sriubos

Vardas' .... ....................  8

Adresas . ........ . . Lithuanian

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

Didelis kenas
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno
UNSWEETENEO 

evaporated

vienas direktorių nužiūrėjo, 
kad Valentino tipas bus labai 
tinkamas rengiamam vaidinti 
•veikalui “Four Jlorsemen of 
Appocalipse”. Jis vaidino. Tai 
pirmas jo veikalas, kurs pra
skynė jam kelią į krutamuo- 
sius paveikslus. Tas veikalas 
davė pelno virš šešių milionų 
dolerių. .

Paskui Jau nesunku jam bu
vo gauti kontraktą. Jįsai gavo 
nuo kiekvieno vaidinto veikalo 
po $200,000. 1925 metais jisai 
uždirbo jau $1,000,000, kūrinęs 
ir praleido.

Valentino pasižymėjo meiliš
kose rolėse. Savo vaidinimuose 
jis turėjo kiek ir originalumo: 
mokėjo išreikšti ’ meilišką sen
timentą, kas labiausia mote
rims patiko. Kada moterys

... ii.. - . . ............................. . i ,

turėjo pamėgimą ne kaipo “ge
ro aktoriaus”, bet kaipo as
mens, tas daug prisidėjo prie 
jo karieros išvystymo. Visos 
filmos turėjo didelį biznišką pa
sisekimą. Paveikslų produce- 
riams to tiktai ir reikia.

Reikia pasakyti, kad Valenti
no buvo gabus ir savotišku 
charakteriu skyrėsi nuo kitų 
krutamu jų paveiksiu aktorių, 
kas jį ir padarė garsiu. Po jo 
mirties ne viena moteris apal
po ir kitos net galą pasidarė, 
laikraščiai dėjo žinias aprašy
dami visą jo gyvenimą. Laik
raščiai darė gerą biznį, nes 
žmones paskutinį kartą norėjo 
sužinoti apie Valentino mirtį. 
Norėjo sužinoti ir tie, kurie 
apie jį mažai težinojo ir įdo-. 
mavosi. »

SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą.

Atsilankykit į
Didžiausi Naują South Water Market 

14th PI. ir 15th St.
Tarpe Racine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti didžiausj pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainoųiis.

.............. .............................................................

1) . “Oremus garsi gyduolė, 
kuri greitai ir pasekmingai 
?ydo visokį galvos skaudėji
mą, kuris pasitaiko nuo don
gą pagavimo ir nuo Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsn 
stos skausmai į 10 minutų. 
Dėžutė su prisiuntimu 45c.

2) . “Oremus” garsi gyduo
le, kuri greitai ir pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: gydo Reumatizmą, praša
lina šaltį iš žmogaus kūno, 
prakaituoti verčia ir gydo in- 
fluenzą. Dėžutė su prisiunti- 
mu 45c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose. _____ _ __ '

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

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų firiuLų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Dcutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

NEW Y(,R- 
/Ii iko iki kau* L V U NO IR ATGAL

Plūs ’jJ. S. Revenue taksai

’jarsinkities “Naujienose”

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

Hamburg American line
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė.

• Chicago, III.

Filmų prodneoriai ir teatrai 
nustojo vieno stambaus akto
rio, kuris darė jiems gerą biz
nį, turėdamas publiką užinte- 
resuotą.
^ Valentino gerai uždirbo, l^et 
mirė “biednas” būdamas. Jis 
paliko tik ką užbaigtus namus 
statyti vertės $300,000, paliko 
daugelį arklių, automobilių, 
geriausių rusiškų šunų ir kito
kio turto, siekiančio arti milio- 
no dolerių. Jo gyvastis buvo 
apdrausta ant vieno miliono 
dolerių.

Tai matote, kaip “grinorius” 
greit patapo milionierium.

— Don Pilotas.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Nauja Mady Knyga

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

1
Niekad n.ęsuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip
originalia Baumo Bengue.

4 Jos prašalina skausmui 
taip greit kaip uždėsite. 

Gaukite Originales
Prancūziškas

BAUME BENGUE
( ANALGJČSIUVli )

Kaina 25 centai — gaunamas 
Naujienose

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

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

J)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

3)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

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

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

Rašykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Užšokimams.

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus. i

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

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

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avc.
('hicągo, III.

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

Tei. Boti! e va r d 8763
< —



Trečiadienis, Rūgs. 1, 1926

Amerikos lietuvių gydyto
jų susivažiavimas*

“Draugo” No. 198 tapo aikš
tėn iškelta labai sveika ir įdo
mi, itin Amerikos lietuviams 
gydytojams, mintis, būtent, 
kad ir Amerikos lietuviai gy 
dytojai, kaip ir kitų tautų, tu
rėtų kasmetinius susivažiavi
mus (kongresus). Tokia min
tis, reikia tiesa sakyti, turėtų 
kiekviename lietuvy.) gydyto
joje šilumos surasti.
<Ar daug naudos iš to butų?

Nauda, šiaip ar taip, butų la 
*bai didele, štai: —

l ----------

(1) Suvažiavus butų galima 
stipri ir pastovi Amerikos Lie 
tuvių Gydytojų Draugija su
tverti. O tatai, žinoma, lietu
vius gydytojus >eresnėn pažin- 
tin suvestų, draugingumo ry
šiais sumegstų — taip, kad jie 
paskui sunertinėmis jėgomis 
galėtų tiksliai ir našiai žmonių 
gydymo ir aplamai visuomenės 
kultūrinimo darbu dirbti.

€

(2) Tokiuose kongresuose, 
kurie, tikrai sakant, turėtų 
įvykti kas metas, lietuviai gy
dytojai galėtų su rimtomis*, 
mokslinėmis paskaitomis išeiti, 
žinoma, aikštėn iškeliant me
dicinos mokslo padarytą per 
metus pasaulyje progresą. Po

NAUJIENOS, Chicago, III.

Commonwealth Edison Company 
Chicago, Illinois

Gerbiamieji: —
Mums yra labai malonu pranešti, 

kad musų elektrine iškaba suteikė 
mums pelno, bet ne išlaidų, nes ji 
pranešė greit žmonėms musų dirbtu
vės kainomis išpardavimą ir didelį 
sutaupymą žmonėms, kuriems reikia 
t ii dalykų nusipirkti.

Su pagarba jūsų,
THE I.ENZ FURN1TURE SKOPS 

(Pasirašo) A. J. Lenz

UŽDEKIT IŠKABĄ 
KURI KALBA

riminkit kiekvienam praeiviui

tam šitokias paskaita* reikėtų 
laikraščiuose išspausdinti, o di
desnes- ir svarbesnes net ir 
brošiūrose. Svarbios ir naudin- 

• gos mokslinės žinios, tokiu bil

du, plačiąsias lietuvių minias 
pasiektų. Žmonės ne tiktai gau
tų progos svarbiais ir naudin
gais mokslo dalykais savo « ži- 
nuotę praplėsti, bet tuo pat 
kartu ir geresnių pažiūrų link 
lietuvių gydytojų išsidirbti. Juk 
jie ryškiai pamatytų, kad lietu
viai gydytojai savo profesijoj 
nuo visame pasaulyj padaryto 
progreso, taip sakant, nebeatsi- 
lieka, bet žingsnis žingsniu 
drauge eina.

(3) Kadangi beveik visų kul
tūringų tautų gydytojai tokius 
kongresus turi, tai žinomas 
daiktas, jog ir lietuviai gydy
tojai, šituo žvilgsniu, nuo kitų 
tautų jau nebeatsiliktų.

(1) O kaip jau spėtų Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Draugi
ja (rodos, ir šiandie yra kokia 
tai draugija, tik, deja, niekur 
jos nebegirdėti, nors pirmiau ir 
būdavo nors jos susirinkimai 
kartas nuo karto laikraščiuose 
pranešanti) sustiprėti, tai, sa
kykime, tokioj Chicagoj, kur 
daugiausiai lietuvių gydytojų 
randas, ir kur, iš tiesų, ir pat
sai centras turėtų būti, galima 
busų koncertus ir piknikus 
rengti, o uždirbtais pinigais irta- 
tinkamą literatūrą leisti ir šiaip 
jau labdaringus darbus pa 
remti. Nors žinotų tada žmo
nės, kad ir lietuviai gydytojai 
gražų kultūros ir labdarybės 
darbą dirba. Ir iš tiesų butų 
kuomi ir vieniems- (visuomenei) 
ir kitiems (daktarams) pasige
rėti. '

Taigi, labai gera butų lietu
viams gydytojams, da geriau 
visuomenei, jeigu į “Draugo” 
redaktoriaus aikštėn iškeltą 
sveiką mintį ir kili gydytojai 
atsilieptų ir viešai savo nuo
monę pareikštų.

Rodos, kad jau tikrai atėjo 
laikas, kad ir mes, lietuviai gy
dytojai, į platesnes gyvenimo 
vėžes įžengtume ir pa s i rody tu
me visuomenei kuomi esą, ką 
galį ir ką bgveikią. -

Dr. Margelis,
3327 S. I lalsted st., Chicago.

TASTELESS CASTOR OIL
I>abai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekoriuc.

Tel. Lnfayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu' veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).
4120 So. Richmond Street

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Ganai 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.

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 V i eta
3323 South Halsted St. 

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

- ------- - --------- ---------------------- ---

Tel. Dearbdm 9057

Ar A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

(Cor. VVashington & Clark

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S t.,, kampas 31 gat.

Dr. Anelia Kaushillas

sustoti ir nusipirkti — ir veik
ti tuoj. Aiškinkit savo pasaką 
nuolat ir įtikinančiai. Tegul jū
sų pelnas auga, padidinkit išpar
davimą, atgabenki! pirkėjus. 
Elektrinis Apsiskelbimas yra 
pigiausis būdas nuolatinio apsi- 
skelbimo. #

Dykai Apskaitliavimas
Patelefonuokit dėl apskaitlioto- 
jo kuris suteiks skaitlines dėl 
elektrinės iškabos dėl jūsų krau
tuvės — be atsakomybės. Pa
matysit kaip pigiai mes jums

Namų Tel.: Hyde Pąrk 8395 
i

. ■■ , ............. .........

išrenduosim arba parduosim ge
rą iškabą.

’Phone Randolph 1280—Local 182

COMMONWEALTH
Edison Company

Sign Division ? 72 West Adams Street

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS

Su Budweiser Tikrų Apynių Sa- | 
lyklos Syropu jums krautuvnin- 
kas duoda vienatinės rųšies 
dovanų, vertų gauti. Jis duoda 
kitus viršijantį produktų! Tai 
yra 100% grynų ekstraktų pa
rinktų žieminių miežių — ku
riuose absoliutiškai nėra jokių 
priemaišų, šiukšlių, ar pridėčkų! 
Jo skonj sudaro geras mišinys 
Saazer importuotų ir parinktų 
vietos apynių h Pilni 3 svarų • 
kenai!

Pirkite nuo 
savo groser- 
ninko ar kai
myno pirklio

ANHEUSER-BUSCH
ST.LOUIS

Weatern,SalesTCorporation’T
!WDittributori jįMBT Chic.go, III.]

(5) Netenka abejoti, jog bu
tų galima ir puikus medikali- 
nis žurnalas leisti. •

(6) Pagalios, gražų ir naudin
gą darbą bedirbant, gal būt, 
kad nekanta ir pavydas, — kas 
šiandie lietuviuose gydytojuo
se taip baisiai vyrauja, — žy
miai sumažėtų arba ir visai iš
nyktų. Tai viena, o. antra, tai 
labai galimas daiktas, jog ir 
lietuviai gydytojai išmoktų ir 
įprastų žiūrėti į sav6 kolegas 
daugiausiai kaipo į gydytojus, 
o ne kaipo “klerikalus”, “bol
ševikus”, “tautininkus”, “socia
listus” ar tam panašiai. Vadi
nasi, profesijos nemaišytų su 
religija, patrijotizmu arba ir 
politika. Tada butų galima su
nertomis jėgomis mokslo dar
bas dirbti, o ne prasivardžiuoti, 
da daugiau, — daugiau dirban
tiems ir koją kaišioti, kad tik 
jie sukluptų! šiandie taip da
roma, vadinas, nežiūrima, ką 
gydytojas rašo arba kalba, bet 
kur jis rašo ir kur kalba. Jei
gu tik ji® rašo, — nors tai iš
imtinai savo profesijos srityj,

ne tame laikraštyje, arba 
jis kalba ne tokios draugijos 
parengime, kad visiems gydy
tojams patiktų, tai, žiūrėk, jau 
piavardžiuojama jį “klerikalu”, 
“bolševiku”, “tautininku”, “so
cialistu”; tarsi, kad jis šitas 
idėjas, o ne medicinos mokslą 
aikštėn keltų.
Taip, suvažiavimas geras daik

tas, bet ar tai galimas?
Jeigu pirmiau ir buvo šioks 

toks pagrindas abejoti apie to
kio susivažiavimo naudą, tai 
dabar, dalykus ryškiai nušvie
tus, ir tas pats iš po kojų iš
slydo. Taigi svarbiausia dabar, 
ar gali tokis susivažiavimas gy
vu kunu stotis? Žinant iš pra
eities, koks pakrikimas lietu
viuose gydytojuose viešpatavo 
ir dar tebeviešpatauja, iš tiesų, 
noroms nenoroms paabejoti rei
kia. Mat, kurie net ii’ nosies 
į visuomenės darbuotę neiški- 
ša, pamatę kitus dirbant, šiaip 
ar taip, tuoj aštresnių pavydo 
simptomų pasigaus, o tada jau 
šoks prieš tuos, kurie dirbo ir 
dirba. Vis dėlto, tokių veikiau
siais rasis labai maža, ir dide 
liam, kiltam darbui vargu jie 
beišgalės kelią pastoti,. Taip 
kad be abejonės galima sakyti, 
jog veiklesniemsiems krūvon 
susibarus, paseks juos ir tie, 
kurie mokslo ir kultūros darbe \ L
jokio smagumo dar negali pa
justi*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

I ■ I ■ ..... » . I-H I —

■ ■■■— '  — R

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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 
b , , — i,  ............................. i. .

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

TeL Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 
Tel. Yards 4681

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

A. A. OLIS
Advokatas

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

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

PStnyčios.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Naujienų Spaustuvė • 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į minėsi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyk ėmis: . . ;

Vienas skaityto f*7 skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.Jjtu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponabturi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- 
Imami, Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

....................   Atklrp čia
Data: Rugsėjis 1 d., 1926

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, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu< 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE
Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus) išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapijų, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- • 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Suimtomis 
nuo 2 p<f pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventądieniais pagal sutartį.

DR. HERIMAN «
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

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:

Z 1 ■■■ "....... ................................. . .........
Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

x Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

> .ii— i..i. /

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. _____

LIETUVIAI DAKTARAI
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 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 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 Ąve.
Tel. Kenwood 5107

nuo 9 ikt II vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare ■■■■■■■■■■■■m

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

Namų telefonas Spauldlng .8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

...  _ -- 4 .... .  ......_ ■! ■—»■■■■■■■■■ r

Valandos

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland TeL Boalevard 
7820. Ree^ 6641 S. Albany Avė. 
Tėl. Proapact 198t. 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

CH1CAGU
L------------- --------- --------- ■ —

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

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 Chirargag 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858 1

mini m 1 11 m n 1 j v 1 ui t 1 
Gydytoju Kabinetas

DR. S. LINECKI, 
D. C. D. O.

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų)/ Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee AveM 2 fl.

Tel. Hvmboldt 8878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
• Vyrai ir moterys: jums nereikia 
būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
ipo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

K ■ - — ........................... - - -----------
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NAUJIENOS
I hč J2thu*'uian Daily Naivi

Publiahod Daily Except Stnday 
by the Lithuanian Daily Nawa PuA

Sditor P. «HIOAITIS
, 17M Sovtte Halated Street 

Chiceco, I1L 
Telephone Rooeevelt MOg

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per yaar outaide of Cbicaco. 
$8.0* per. year in Chicago.

3c. per copy.
Entered ae Second Claee Matter 

March 7th, 1914, et the Poet Office 
of Chicago, 111., under the act of 
Maroh 8rd 1879.

1.M 
.7b

Naujienos eina kasdien, iiskiriaat 
•ekmadeiniu*. Leidtia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted SU, Chicago, 
1U. — Telefonai i Booaevelt I50B.

Chicagoje — paltu:
Metams ...............   $8.00

Uiaimokljimo kainai
Pusei meti------------------------- - 4.01
Trim# mloiMBianui .. 
Dviem miaeaiama  
Vienam mlnetiui

Chicagoje per nelietojuai
Viena kopija  ___________ _ 8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mineliui  7ic

Suvelnytose Valatijoae, ne Chicagoje, 
peštu;

Metama __ __________________ $7.00
Pujsei metų__ 8.50
Trinia raineaiama............. .......  1.75
Dviem minesiam_____________ 1.26
Vienam mlneaiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur nialeniuoeei 
(Atpiginta)

Metanui -----------  $8.01
Pusei metų---------------------------- 4.00
Trim* mėnesiam*-------------------2.00
Piniguą reikia aiąati palto Moaey

orderiu kartu *u uiaakymu.

SOVIETAI RENGIASI PANAIKINTI UŽSIENIŲ 
PREKYBOS MONOPOLI

TAI NAUJAS STAMBUS ŽINKSNIS 1 
KAPITALIZMĄ

PRIVATINIO KAPITALO STIPRĖJIMAS RUSIJOJE

SUSISIEKIMAS TARP RUSIJOS IR KITŲ ŠALIŲ

, Rusijos sovietų valdžia rengiasi panaikinti prekybos 
su užsieniu monopolį. Jau tapo sudaryta komisija, kuri ši
tą klausimą studijuoja. Ateinančiam bolševikų partijos 
suvažiavimui, kuris įvyks spalių mėnesį, veikiausia bus 
pateikta minėto^ komisijos pagamintas planas legalizavi
mui privatinės prekybos tarp Rusijos ir kitų šalių.

Kadartgi už šitą sumanymą stoja komisaras Stali
nas, tai vargiai gali būt abejonės, kad jisai bus patvirtin
tas. O kuomet privatinę prekybą su užsieniu nutars lega
lizuoti bolševikų partijos suvažiavimas, fai sovietų val
džia ims šitą reformą vykinti gyvenime, nelaukdama, kol 
apie tai pasakys savo nuomonę sovietų kongresas, nes tik
roji valdžia Rusijoje yra ne sovietai, bet komunistų par
tijos centras. >•’

Atgaivinimas privatinės prekybos su užsieniu reikš 
dar vieną stambų žinksnį sovietų Rusijos evoliucijoje j 
kapitalizmo sistemą. Šiton pusėn bolševikų valdomas kra
štas ėjo visą laiką nuo 1921 m. pradžios, kuomet buvo (po 
Kronštadto jurininkų sukilimo) paskelbta “naujoji eko
nominė politika“, atgaivinusi privatinę prekybą Rusijos 
viduje.

Musų skaitytojai atsimena, kad kaip tik tapo įvesta 
sovietų .krašte “prekybos laisvė“, tai “Naujienos“ išreiš
kė nuomonę, jogei toliaus gyvenimas privers bolševikus 
panaikinti prekybos suvaržymus ir su užsieniu. Taip, iš 
tiesų, ir dedasi. Privatinė prekyba, iškovojusi sau laisvę 
Rusijos viduje, per šiuos penkerius su viršum metus įsi
galėjo tenai vis labiaus ir dabar jau yra pasidarius taip 
stipri, kad valdžia turi atidaryti jai kelią ir i užsie- 
nius- •• . '

Nėra reikalo nė įrodinėti, kad prekybos su užsieniu 
paliuosavimas sustiprins privatinį kapitalu Rusijoje dar 
labiaus. Nuo 1921 m. iki dabar jisai augo gana sparčiai; 
smulkiojoje prekyboje, kuri aprūpina tiesiog vartotojus, 
jisai jau yra užkariavęs apie du trečdaliu dirvos. Bet pil
no išsiplėtojimo privatinis kapitalas negalėjo iki šiol pa
siekti dėl to, kad jisai buvo atkirstas nuo privatinio kapi
talo užsienyje. Dabar, kai šis suvaržymas bus panaikin
tas, privatinis kapitalas netruks pavirsti Rusijoje vieš
pataujančia ekonomine pajėga. O su ekonomine pajėga,

Komunistai, kurie beveik per dešimtį metų deklama
vo apie “pasaulio kapitalizmo nuvertimą”, neužilgio krap
štysią akis, negalėdami atsistebėti, kaip pati jų palaimin
toji “komunizmo tėvynė” pateko į kapitalistinio velnio 
nasrus!

Bet nereikia manyti, kad kapitalizmo įsigalėjimas 
Rusijoje neša jai vien tiktai blogą. Privatinės prekybos 
atgaivinimas tarp sovietų krašto ir užsienio turės ir la
bai stambią teigiamą pusę: per ją atsinaujins Rusijos su
sisiekimas su kitomis šalimis. z ,

Dabar Rusijos žmonės yra, lyg kokia Kinų siena, 
atskirti nuo viso pasaulio. Svetimos šalys nežino lemtai, 
kas dedasi Rusijoje, o Rusijos žmonės dar mažiaus žino, 
kas dedasi pasaulyje. Bolševikų spauda (o kitokios spau
dos Rusijoje nėra) praneša Rusijos gyventojams tiktai 
tokias žinias, kokios tinka valdžiai, ir dažnai net pasa
koja jiems apie užsienį nebučiausius dalykus. Šitokiose 
apystovose yra beveik’ negalimas daiktas, kad rusai su
gebėtų vesti sėkmingą kovą prieš netikusią savo valdžios 
politiką. Ypatingai tenka tatai pasakyti apie Rusijos dar
bininkų judėjimą. Kol Rusijos darbininkai neturi tiesio
ginio susisiekimo su, kitų šalių darbininkais, tol jiems yra 
sunku ginti savo reikalus ir dar sunkiau — pąsiliuosuot/ 
nuo bolševizmo įtakos tarptautinėje politikoje.

Bet besiplėtojant biznio santykiams tarp Rusijos ir 
kitų šalių, turės prasidėti ir tiesioginis Rusijos gyvento
jų susižinojimas su užsienio gyventojais. Tai pažadins iš 
letargo Rusijos darbininkų klasę.

Petras Vileišis
Netekome Petro, to Lietuvos 

milžino... Jo gyvybes liepsna 
užgeso 1926 m. rugpiučio 12 d. 
Ar mes, gyvieji Lietuvos žmo
nes, išmanome ir mokame įver
tinti, kuo Petras Vileišis yra 
buvęs lietuvių tautai? Kas ži
no?!

Norint Petrų Vileišį apibu
dinti ir įvertinti, reikia prisi
minti visi tautos vargai, skim 
das ir nykumas, patižimas iiyrff- 
sųmonė, įmigis ir beviltč, ku
rioje lietuviai gyveno 50 metų 
atgalios. Jokių idealų, jokių 
bendrų pastangų iš klampynės 
išbristi, j kurių buvo Lietuvą 
nuskandinę vadovaują luomai. 
Naktis aplinkui, vilkai tik šo
kauja ir staugia; ir visas pra
garas despotijoj džiūgauja, kad 
štai viena seniausiųjų tautų 
parblokšta, mindžiojama, panie- 

nėra kas 
pajudinti,

padarius! 
tais lam-

kinta, dergiama, o 
bent pirštu drįstų 
kad gyvybės kvapą 
baisiajai nakčiai galą

Petras stojo darban
sybės ir merdėjimo laikais. Ne 
tiek jis ėmėsi purtyti sumigusia 
tautą, kiek jis kreipėsi į despo
tus malonių ieškodamas: grą
žinkite spaudą! Spauda bus 
toji Vaivorykštė, kuri sužadins 
sustingusių, merdinčių tautos 
kamieno, ūkininkų dvasią!

Pavyko jam nuo Miliutino iš- 
vylioti leidimas, ir štai 1876 m. 
išeina knygelė “Naudingos šne
kos apie iškalas”, o 1877 m. 
“Jonąs ir Antutė”, “Jurgis Ste- 
fensonas” bei “Pas mus ir ki
tus”. Tas mažmožis lyg žaibas 
nušvietė naktį. Vaikai mokyk
lose ėmė. busti iš tautiško įmi- 
gio, o migdytojus šiurpuliai su
krėtė.

Petras ėjo savo keliu, jam 
rūpėjo per knygą ir raštų iš
blaškyti tamsų ir blaivinti varg
dienių protus. Jis ne smurto 
žmogus I Ir pylėsi iš po jo 
plunksnos lyg iš rago gausy-

miego pra- 
ne laikraš-

turto nesi-

tas iš Lietuvos praeities.... Jis’
stengėsi pačios tautos kankin
tojus įkinkyti į savo vežimą ir 
sumanė Maskvoje įsteigti “Lie
tuviškąją philologijos draugi
ją” 1880 m. (man ir Spuduliui 
padedant). Petrapilio ministe
rijos ramybės negavo: pro vie
nas duris išvytas Petras — ėjo 
per kitas, nuolatos įrodinėda
mas, kad lietuvių tauta turi at
gauti spausdinto žodžio teisę! 
Jis subruzdino taipgi daugelį 
kitų, ir didžius ir prasčiokus, 
ir štai iš visur ėmė piltis rašy
mai, gabaus reikalavimai, — 
nes ir iš užsienio jau ėmusi re
voliucinė literatūra plisti žmo
nėse

Galiaus despotai suguro: lie
tuvių spaudos uždraudimas ta
po prašalintas! Bet lietuviai su
skurdę, vos akis iš 
trynę, neturi jėgų 
čiui pradėti, ir štai 
sumanymui įgyto
gaili: deda 50,000 rublių “Vil
niaus Žinių” dienraščiui įsteig
ti ir kviečia ' nuskurėlius dar
ban. ..

Laikas 
limentai” 
įsikuria, 
draugijų; knygos ir brošiūros, 
kaip Rusijos “įnamių”, taip ir 
iš svetur tik švaistosi po Lietu
vą, net “Lietuvių Mokslo Drau
gija” išdygsta. O Petras* eina 
senyn, dar prieš didįjį karą jam 
koja paslysta, suvargsta jis 
pats, kuris daugelį praturtino, 
o ūkininkams bent puskapį pa 
rašęs atspausdino reikalingiau
sių veikaliukų apie gyvulių au
ginimą, namų statymą, javų ir 
pievų gerinimą, net nuo ligų 
apsiginimų - 
apie fizikų ar tautos praeitį ir 
t. t. — ligos vis ir vis labiau 
spaudžiamas, be to dar bai
siems karo metams užėjus ne
betenka (obių ir ,turtų, ir štai 
galop savo ilgoko/amžiaus^.atsi
duria vargo padėty.‘ Nepriklau
somoje Lietuvoje rods sykį tam
pa susisiekimo ministeriu, bet 
jo teisėtumo ir darbingumo pa
stangos neranda įvertinimo, ir 
jis pasitraukia šalin bei galu-,

bėga. Lietuvos “inte- 
šiaip taip įsigyvena, 
daugiau laikraščių),

nešnekant jau

Feljetonas

tinai suvargsta.
Žmogui, kuris savo milžiniš

ka energija atkovojo spaudą 
Lietuvai, kuris vienas te
įstengė leisti pirmąjį Lietuvos 
dienraštį, kuris patiekė dide- 
Jiausią ūkio literatūrą, ir kuris 
ne vieną savo bendradarbių ir 
mokinių iš skurdo ištraukė, o 
kada pats ligon ir skurdai) bei 
vargau pateko, Lietuva — iš 
gerokos dalies Petro Vileišio 
darbų dėka — nepriklausoma 
demokratine respublika virtu
si lyg pasijuto esanti skolinga, 
ir gabaus valdžia nutarė pasal
dinti jam paskutines gyveninio 
dienas, paskirdama — tik pra
šau, skaitytojau, nesusigrau
dinti —*• mėnesinės pensijos 400 
litų!

Jeigu Lietuva turėtų kaip ki
tos šalys savo panteonų, ar kas 
abejotų, kad Petrui Vileišiui ten 
vieta priklauso?

Kaip seniau esu rašęs “Liet. 
Raštuose ir „ Raštininkuose”, 
Petras buvo “žmogus labai ga- 

• bus, liksmo pobūdžio t ir dailaus 
I apsiėjimo”, l ai buvo “gentle- 
man”, kokių pas mus mažai te
rastom. Kaip seniau pažymėjęs 
buvau, taip dabar paantrinu, 
kad Petras vengė raštu ar žo
džiu kritikuoti Rusų valdžią, 
jis nedalyvavo slaptose draugi
jose, jis buvo legalis vyras, ir 
rūpinosi įstatymų ribose kelti 
lietuvių tautą iš miego ir var
go. Tuo atžvilgiu jis neiškrypo 
iš nustatytų vėžių, smurtas ne
kvaršino jam galvos.

Petro Vileišio nuopelnai Lie
tuvai yra įhilžiniški ir neklysiu 
pasakydamas, kad jis yra Lie
tuvos atgimimo tėvas. Jo dar
bų ir jo pasišventimo pėdsakai 
neišdils ligi lietuvių tauta gyva 
bus.*

Garbė jo atminimui!
Dr. J. šliupas.

Petro Vileišio atmini
mui, aš proponuoju įsteigti nuo
latinę stipendiją jo mylimoms 
žemės ūkio ar inžinerijos ša
koms, kuriai lėtai visuomenei, 
vyriausybei ir universitetui pri
sidedant galėtų susidėti atatin
kama suma.

To dalyko pradžiai skiriu 100 
litų. —Dr. J. š. [“LŽ”]

Archeologinis radinys
LYDAVfcNAI, (Tauragės 

ap.). 1924 m. spalių mėn. pil.
Zemeckis Milžinkapiuose bekas- 
damas bulvarusį iškasė 13 cm. 
ilgio, 3,J cm. diametro, vienu 
plokštu, o antru kiauru galu 
nulaužtų durklų. Milžinkapiai 
netoli juros upės ir apie 3 ktm. 
nuo Pagramančio bažnytkaimio. 
Minėtas durklas pasiųstas Kau
no miesto muziejui.

[Pacific and Atlantic Photo]
Mirė žydų Rašytojas. Išra

di Ząngwill, garsus žydų rašyto
jas ir ' kąrštas sionistas,- pasimi
rė rugp. 1 d., Anglijoj.' IJisigL 
mė Londone, 1864 f!m.
garsėjo savo apysakomis iš žydų 
gyvenimo, taipjau organizavimu 
žydų kolonijų įvairiose šalyse, 
kas betgi visai nedavė jokių pa

Jis pa-

T aupy moologija
Rašo A. Vanagaitis

Ne vienas, perskaitęs tų nau- ir tų patį miesto gyvenimą, 
jai nukaltą žodį, pamaskatuosi Kur link mes einame? Juk iš- 
kairiųją smagenyno dalį ir už-’laidumui ribų nesimato. Ar 

įvertina *kas nors taupumą? 
Abejoju. Jei kas iš prigimimo 
skupūs, tas gamybai atiduoda 
pagarbą, bet kuris išlaidus, 

^apsaugok, Viešpatie, koks jis..,, 
“sičius palaidūnas”! Jis jokios 
pagarbos neteikia ne tik ki
tiems, bet ir sau. Užsidirbęs ke
letu centų, nusipirks skilviui 
maisto ir, jei ant karto nesu
valgė, išmeta gurbai) — šašla- 
vynan. Rašant šiuos žodžius, 
rodos, ir matau duonos, mėsos 
ir kitus valgomus dalykus be- 
rugstančius Sąšlavų puode, ku- 

Irostaf moksli i ,rie "eka,tai kJeP1čia tas puvimo 
j kančias vien dėka taupymoolo- 

. Kada bile 
daiktas, kurį pats žmogus pasi
gamina sau, būna neįvertintas, 
nepagerbtas, netaupomas, tada 
jis nustoja gerbęs žmogų ir, 
ilgainiui, tampa jo priešu. I

Jeigu mes nuo pietų likusį 
valgį metame šašlavynan, nepa
likdami jį vakarienei ąrba ry
tojui, reiškia, mes neįvertina
me patys savęs. Mums gamy
bos procesas nėra svarbus. Mes 
patys save metame šašlavynan. 
Jokio taupymo, jokios pagar
bos sau. Mes šiais laikais tru
putį perdaug išdykaujame. Vis
ko pertekę, jaučiamės tinginiais 
— storžieviais, kuriems taupu
mas smagenyno nekutena. Iš
dykumu apsamanojus' sąžinė 
neatlieka savo pareigų.

Na, jeigu mes be saiko gy
ventume, aikvotume viską, ne
gerbtume tų, kuris- mums vis
ką “su saiku' mieruoja”, tai 
kasgi iX musų ateity pasidžiaug
tų. Mai\ rodos, kad trupinėliai 
susiburs, it tie bolševikai, ar- 
mijon ir sukėlę revoliucijų, iš
žudytų mus — tinginius, bur
žujus, apsileidėlius. Juokai ša
lin! Juk revoliucijos amžius!

Vyrai, ' moterys, augę, seni, 
jauni, maži, kam rupi gyvybės 
gyvata amžinybėj, susispieskime 
į taupymoologijos draugiją, ku
rios tikslas — auklėti žmonėse 
pagarbos ir taupymo jausmų. 
Pagerbimas ir taupymas, maž
daug tas pats reikšmingumas, 
kuriam žmonija galvų lenkia. 
Būti žmogum pilnoj to žodžio 
prasmėj, reiškia, būti taupymo- 
olifgijos Karalium. Kas mokos 
taupyti trupinėlius, tas jmokės 
gyventi civilizuotai. Trupinė
lis' laukta pagarbos, bes žmo
gus jį gerbdamas deda pama
tus taupymoologijai. Ir taip: 

Nevalgyk perdaug — pagerbk 
skilvį.

Negerk perdaug — gailėkis 
pūslės bei smagepų. . i

Ncsirėdyk perpuošniai — 
pagerbk, nedatekliuojantį.

Nemyluok visų — užjausk 
vienai.

Nevažiuok greitai — pagai
lėk savęs ir “tajerio”.

Nesikoliok biauriai — tau
pyk keiksmažodžius.

Nemiegok ilgai — taupyk 
trumpą amžių.

Nepirk munšainą — pagerbk 
tikrąjį snapsą.

Nedegink šviesos bereikalini 
gai — pagerbk tamsą.

Nevažiuok Lietuvon — tau
pyk dolerius...

Nepirk namų — gyvenk ant 
burdo.

Nevesk pačios — taupyk svei
katą.

Nevažiuok automobiliu — pa
gerbk “strytkarį”.

Neskąįtyk laikraščių —\ pa
gerbsi kvailumų. \

Nepriklausyk draugi jon — 
gerbk asilizm^.

Nerašyk nesąmonių — , tau
pyk sąmonę.

Nešok “džiazą” — pagerbk 
suktinį.' \

Neik į teatrų — taupyk 75c.

kinus savęs: ką reiškia ta są
moninga nesąmonė. Ar ne taip? 
Visgi toks žodis dar pirmų kar
tų spaudoje, išskaitomas. “Olo- 
gijų”, taip sakant, mes žinome 
gana apščiai. Imsime štai, pa
vyzdžiui : zoologija, biologija, 
astrologiją, panteologija, minc- 
raologija, fiziologija, psicholo
gija, antropologija, sociologija, 
vištaologija, metereologija, pro- 
bibišeologija, pokeriologija, 
munšainoologija ir daugybė ki
tų “ologijų”. .

Taupymoologiją bene bus 
paskiausiai i 
kuris turi daug bendro su žmo-i .. . , . . —.
niJU9 civilizaciaologija. Kaip| 
kam gal atrodys nesąmoningai 
sąmonė, bet aš pripažįstu savo 
mokslą sąmoninga nesąmone. 
Dalykas yra labai paprastas. 
Jeigu šioą gadynės* nedamoky- 
tas žmogus nor būt “mokyti!”, 
tuomet jisai paleidžia smageny- 
no mašineriją sugalvojimui nau
jo termino. Tas, žinoma, nevi- 
suomet pasiseka, bet nenuilsta
mas darbuotojas visados atsie
kia tikslą.

Tas atsitiko ir su mano iš
gverusiu pakaušiu. Daug me
tų aš galvojau, kaip sugelbėti 
vargstančiam žmogui, kuris 
nevisados kramto pilna burna 
skilvio malimo gyvybės pradus. 
Juk daug žmonelių neranda ga
limybes pilnai užganėdinti skil
vį. Karo metu daug teko prisi
žiūrėti Lietuvoj panašių vargs
tančių, kurie beprotiškai ne- 
dapenčdavo 
materijos, « 
vadinąjnos. 
it kempės, 
uoliai ieškodami giltinės pėd
sako.

Nedainuok — pagerbsi ramu
mą.

- Nevęrk
Nesijuok — pagerbsi raukš

les. '
Nemirk — pagerbsi gyvastį.
Taip toliau ir taip toliau. Ga

lima daugelį dalykų pagerbti 
ir sutaupyti. Svarbu, kad jus 
perskaitįu šiluos žodžius pastu- 
dijuotumėt taupymoologiją ir 
pradėtumėt smagenyną vartoti 
:iu pagarba ir taupumu. .Jeigu 
tas, nebus “ant naudos”, pasi- 
stengkite nepykti, nes tuoini 
pagerbsite savo gerumą, kurį 
turime branginti ir taupyti.

sutaupysi ašaras.

KARTENA (Kretingos apsk.). 
Rugpiučio 1 d. čia įvyko So
cialdemokratų Seimo frakcijos 
atstovo Jakubausko pranešimas 
apie Seimo ir vyriausybės dar
bus ir kitus gyvenimo klausi
mus.

Tų pačių dienų įsikūrė L. S. 
1). P. organizacija. Pažymėti
na, kad iki šioliai Kartenoj ne
buvo buvę viešo socialdemokra
tų mitingo. —A,

savo išdžiuvusios 
taip sakant, mėsa 
Išblyškę, sudžiūvę, 
vaikščiodavo žino

Toks nedateklius apsilankė 
po visus pasaulio kraštus. Ir 
turtingoji Amerika karo metu 
pradėjo taupymoologijos dės
nius pritaikinti savo gyvento
jams. O ką jau bekalbėti apie 
Europą ?! Europa ncdatekliau- 
ja ir po šiai dienai. Taupymoo- 
logija šiandien užima pirma 
vietą. Delko? Dėlto, kad prieš 
karą niekas netaupė. Niekas ne
sirūpino rytojum ir švaistė vi
sur viską ne po truputį, bet be
saikiai. Kiek pirmiau buvo per
tekliaus, tiek dabar ncdątek- 
liaus. Ką prieš karą laukan 
mesdavo, tų karo metu klup- 
čiomis ieškojo, bet nerado. Vi
si buvo pertekę įvairiais gyve
nimo smagumynaisi ir nežino
jo, kas tai yra taupymas — 
taupymoologija. Reiškia, su gy
venimo patiektomis gerybėmis 
apsieidavo storžieviškiausiai. 
Jokio pagarbos jausmo gamy
bai ! Žmoniškumas nusiciviliza- 
vo taip žemai, kad žmogus pra
dėjo pats savęs negerbti. Visa, 
ką mums gamta tiekdavo, ne
buvo tinkamai įvertinta.

Kiekvienas žinome, ką reiš
kia trupinėlis duonos. Jeigu 
mes pradėsime aprašinėti jo at
siradimą, tai mums priseis daug 
laiko pašvęsti. Nemažiau, kaip 
jam iš diegę tapti trupinėliu. 
Kad praskiesti musų smageny- 
nų, aš pradėjau trupinėliu ir 
juo baigsiu. Taupymoologiją 
tai ir yra to trupinėlio tinka
mas įvertinimas, nes nemokė
dami įvertinti trupinėlio, mes 
nemokėsime 
juoba, kad 
trupinėliai.

Kaip gali
jei žmogus jo negerbia. Paims 
sauja grudų, nubers ant nualin
tos žemės gabalo ir laukia gau
singo derliaus, tuo tarpu kada 
jis ne tik grūdo neaprupino 
tinkamu patalu, bet ir žemę vos 
noragu pakrapštė. Taųpymųolo- 
gija kaip tik čia ateina pagal-

savęs įvertinti; 
mes patys esam

but grūdas našus,

sileidęs, tai buk taupus — kuo- 
ma^iausiai aikvok tinginumo ir 
apsileidimo!

Šiandien mes paimkime kad

Nebučiuok svetimos moters 
pagerbk meilužę.

Netyliužnyk — sutaupysi rim
tumą.. .

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazite.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 73c. per 
paštų tiesiai iš laboratorijos.

F. AP. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Ruffles ir 
“Charlestono' 
šokis.
Rok ir »trepsčk ir gaiva kraipyki 
Bet saugoki# neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Htikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Tiesiog j Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsejo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalj arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš Nęw Yorko tiesiai j 
Klaipėdą. •

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą.

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

Baltijos Amerikos Linija

J'ra tai vienatinė linija, kuri dabar 
eidžia laivus iŠ New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai f Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

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

Tu ris t. 3 kliasa $117. I abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. Į abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00.

“llevenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivus “LITUANIA” Spalio
Laivas “ESTONIA” Lapkr.

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BĄLTIC AMERICA LINE, 
120 Nori.li La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

12
2

Tel. Lafayette 4223
PJlimbipg, Jleating Į

Kaipo lietuvis, lietuviams visados i 
patarnauju kuopei iau si ai.

M. Yuška, ’
3228 W. 381b Street, ('kiceno. III. !
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Uždraudžia jaunuo
liams naktimis tran

kytis gatvėmis
Policijos viršininkas Coli i na 

paskelbė, kad Chicagoje įveda
ma “curfevv”, kada po tam 
tikros valandos nakties tam 
tikro amžiaus jaunuoliai nega
li rodytis gatvėse. Chicagoje 
jaunuoliams ir jaunuolėms, 
jaunesniems 16 metų uždrau
džiama. rodj’tis gatvėse po 10 
vai. vakaro iki 6 vai. ryto. 
Tokie jaunuoliai galės rodytis 
gatvėse tik su tėvais, arba 
su suaugusiais globėjais ir vie
ni tik labai svarbiame atsiti
kime. Tą patvarkymą turėą 
vykinti policija ir sutiktus po 
10 vai. jaunuolius turės siųs

ki namo.
Policijos viršininkas sako, 

kad tas patvarkymas nėra iš
leistas jo valia, bet kad tokis 
yjįa miesto patvarkymas jau 
nuo 1922 m., tik tas patvarky
mas dar niekad nebuvęs vykin
tas. Dabar jis nusitaręs tą 
patvarkymą vykinti, kad ap
saugojus jaunas • mergaites 
nuo užpuolimų, kurių pasta
ruoju laiku labai daug pasi
taiko. Tie užpuolimai pasi
taiko daugiausia dėlto, kad 
jaunoms mergaitėms. tėvai 
leidžia naktimis po kabaretus 
ir miškus trankytis, ar auto
mobiliais lakstyti, ir tik kada 

-jau įvyksta nelaimė, tai tėvai 
pradeda verkti ir gailėtis, kad 
vaikų nežiūrėjo.

Policijos viršininko įsakymu, 
visi jaunuoliai, kuriuos poli- 
cistai ras gatvėje po 10 vai. 
vakaro, turės pasisakyti savo 
vardą, pavardę, amžių ir adre
są. Jei jie gatvėje bus be 
svarbios priežasties, jie bus 
pasiųsti namo ir apie tai bus 
pranešta jų tėvams. Jei jau
nuolis ir antru kartu bus * su
gautas naktį gatvėje, tada tė
vai. bus pašaukti teisman ir 
galės būti nubausti nuo $5 iki 
$10. Jaunuolius galės kaman
tinėti tik uniformuoti policis- 
tai, kad išvengus atsitikimų, 
kur detektivais gali pasivadinti 
kokie patvirkėliai, »kurie pas
kui galėtų ant mergaičių už
pulti.

šis patvarkymas veiks ne 
vien Chicagoje, bet ir visame 
C.ook paviete. Šerifas Iloff- 
man išleido panašų patvarky
mą prieš kelias dienas ir jis 
yra vykdomas visuose pavieto 
miesteliuose ir taipjau ant 
visų kelių. Jau šimtai jau
nuolių tapo pasiųsti namo, ku
rie buvo sustoję kur šalykelė- 
se pasini y luoti su jaunomis 
mergaitėmis.

Lieiuvių Rateliuose
Bridgeportas

-r
šiandie SLA. 36 kp. susirinki* 

mus.,

svetainėj, bus 
susirinkimas.

*• šiandie vakare, Liet. Audito
rijos mažojoj 
SLA. 36 kp.
Bolševikai prie jo labai stro
piai rengiasi, nes mat jų komi
sija' bus atsinešus atsakymą 
neva į neteisingą koresponden
ciją “Tėvynė ji’ 
“darbavimosi“
įdomu bus pasiklausyti 
bolševikai bažisis ir visų 
darbų užsigins.

Visiems svarbu $iame 
rinkime dalyvauti.

apie bolševikų
šioj kuopoj.

kaip
savo

Nelaimė.

susi-

žinomų vietos darbuotojų 
p. p. Valančių šeimyną ištiko^ 
skaudi nelaimė. Jų sunui, Iš
darant automobilių, priverta 
pirštus ir du pirštelius veik 

Delei greitai 
medikai i nes

Ipagelbos, gal ir pasiseks ne- 
įlaimingo vaikučio piršteli tuųiš- 
gelbėti. — D. I).

visai nukirsta, 
suteiktos gabios

North Side
Smagus Iii t m etinės žvaigždės 

kliubo išvažiavimas

Nedėlioj, rugpiučio 29 d., 
Rytmetinės žvaigždės Pasi
linksminimo ir Pašelpos kliu- 
bas buvo surengęs smagų iš
važiavimą į Jeffersono ygirias. 
Tai, rodos, bene trečią paren
gimą šiame sezone kliubas da
vė. Kaip kiekvienas kliubo pa
rengimas esti sėkmingas, tad 
ir šis parengimas buvo gana 
sėkmingas. Kadangi diena bu
vo gana graži, tai ir publikos 

lsusirinko gana apsčiai ir visi 
smagjei praleido , laiką (prie 
dainų, žaismių ir šokių, nes 
kliubas buvo parūpinęs gerą 

i muzikantą, kuris beveik be 
|sustojimo grajino iki sutemos, 

linksmai skirstėsi

J. čekanavičius turė
siąs “busy” sezoną

Aną dieną susitikęs gatvėj 
niagiką J. čekanavičių užklau
siau kada jis duos magijos va
karą Chicagos lietuviams ir ar 
mano ateinančią žiemiu pasiekti 
ir kitas Amerikos lietuvių ko
lonijas. J. čekanavičius į tai se
kamai atsake:

—Ištikrųjų dabar dar nega
liu pasakyti kaip plačiai pasiek
siu kitas lietuvių kolonijas ir 
kiek jų spėsiu atlankyti, nes 
jau esu susitaikęs duoti 40 per
statymų svetimtaučiams Chica
goj ir apielinkėj, iš jų lenkams 
23 perstatymus Chicagoj ir 
Milvvaukee, sloviakams 7 per
statymus, vokiečiams
6 perstatymus Chicagos teat-

ruošė. Todėl tai ir negaliu pa
skirti laiką ir vietas perstaty
mams kitose lietuvių kolonijo
se, nes teks ilgai darbuotis tarp 
svetimtaučių. Bet kiek suspė
siu, tai bandysiu nors didžią
sias lietuvių kolonijas aplanky
ti ir tada atsisveikinsiu su vi
sais, nes sulaukęs pavasario iš
važiuosiu j Europą. Ten pirmiau

vyksiu į Vokietiją.
Kaslink vakarų Chicagoj, tai 

magikas J. čekanavičius pareiš- 
sulauksime

oro, tai duos didelį

4 ir

kė, kadf kaip tik 
vėsesnio
magijos vakarą Lietuvių Audi
torijoje. Teir-jis parodysiąs di
delius magijos stebuklus su 
“mirties baksu” ir Izral ste
buklą, kur mergina pakila į 
orą. Prie šių stebuklų dalyvaus

ir pagarsėjusi gražuolė lietu 
vailė Joyce Hawley (Daugeliu 
te), kuri vyne maudėsi pas 
New Yorko milidnierius.

Reporteris.

'Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Pašalink Kosulį, Salti, 'Gal- 
vagčle, Ramatizma ir Vitas 

Gyląs ir Skausmus

NISeM
P

Geresnis nei Mustard Plaster.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STAtE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 1J. Nedė- 
lloj nuo 2.80 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL S464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

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

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
rirengia teisingai akinius. Visuo- 
c atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku?. Vai.: 10 
Iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

*1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS Garsinkitės Naujienose a+

r

Svarbus Pranešimas

TOLIMESNIŲ PASAUKIMŲ 
TELEFONŲ PATARNAVIMŲ 

PERMAINOS
(*Liečia tiktai pašaukimus už rubežių Illinois valstijos)

ĄNIELĖ PETRA1TIENĖ

/\ Po tėvais Mačiuliukė

Mirė rugpiučio 14, 1926, Chi- 
cago Heigjits, UI. Paėjo iš Lie
tuvos, Pakalpokų kaimo, Tau
ragės apskričio. Paliko vyrą 
Juozą, sūnų ir dukterį, ^seserį 
Agotą Gustienę ir brolį Joną 
Mačiulį,. Canton, III.

-M

A + A
JUOZAPAS KOSA1TIS

Pcrsi.skyfe su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 30 dieną, 1:30 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
19 metų amžiaus. A. A. Juoza
pas gimęs Glassgow Scotland, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo motiną Uršulę, tėvą 
Jurgi, seserį Oną ir broli Pra
ną. Tėvai paeina iš Suvalkų rė- 
dyboj, Lukšių parapijos, šakių 
apskričio, Boliškių kaimo. Kū
nas pašarvotas, randasi 710 E. 
92nd St., Burnside, 111.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 2 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų Į šv. Jokimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Kosaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo, Brolis ir Giminės ,

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

| Paskui visi 
i į namus.

Taipgi tą 
maskviečių 
gijelės išvažiavimas, 
mizeriigs. — keletą: 
keletas tavorščių. 
gresiscių inspektorius Andriu
lis slankiojo aplinkui nosį ( 
nuleidęs. Bet šį sykį pasirodei 
ir tavorščiai džentelmenais —' 
jau nebekėlė triukšmo tarp 
rimtų žmonių, nors ir turėjo 
savo neva programą, bet visai 
nevykusį ir trumpai kalbėjo 
buk kokis tai moksleivis, ale 
vargiai kas suprato ką jis no
rėjo pasakyti. Kalbėjo visai 
trumpai, net nebuvo klausy
tojų, mat publika norėjo pa
siklausyt/! ’klilubieoių muzikos 
ir pasišokti.

Taipgi buvo ir parapijonų 
kokios t^ii draugystės išva
žiavimas. Jie turėjo sau pie
tus ir žaismes. Pažymėtinas 
dalykas, kad visokių minčių 
lietuviai buvo susirinkę ir vi
si gražiai sutinka. Kaip nebu
vo siundytoji), tai ir sutiki- 
mas buvo. Taigi ir patartina, 
kad lietuviai pradėtų draugiš
kiau gyventi, nežiūrint 
įsitikinimų, tai daug ko 

(tų nuveikti dėl lietuvių.
Kaip girdėti, ateinantį ne- 

dėldienį, 5 d. rugsėjo, Pirmyn 
Mišrus choras rengia savo iš
važiavimą į Jefferson girias. 
Lauksime jo ir patys busime 
jame. —Jeffei’son Eigulis.

dieną 
kokios

buvo ir 
tai drau- 
bet visai 

j vaiki j 
Pats pro-

savo

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

FUT
% AtW.UA.FAT. OFr.

Išnaikina
Muses, Uodus,

Tarakonus,
I Blakes
.TANDARD OU.CO.I NKW IKAJURf)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pradės Veikti Spalio 1, 1926

ILLINOIS BELL

*) Aplikacija yra paduota kompanijos pas Illinois Commerce 
Commission, kad padarius tokias permainas tarpe Illinois valsti
jos vietų, žinia bus suteikta per Kompaniją vartotojams kuomet 
tokios kainos jeis į galę.

Numažintos Kainos Už Tolimesniuš'Pašaukimus
Iki vietų 150 mylių ai* daugiau tolumo kainos bus la
bai numažintos. Juo toliau, tuo kainos bus mažesnės. 
Pavyzdžiui iš Chicagos iki Detroit paprastai stotįs- 
nuo stoties pašaukimo kainos bus $1.35, vietoje $1.60; 
iki St. Louis, $1.45, vietoje $1.70; iki Pittsburghp, 
$2.10, vietoje $2.70; iki New York, $3.40, vietoje $4.65; 
iki San Francisco, $8*25, vietoje $11.90. Keletas kai- 
nų tarpe 24 ir 110 mylių bus sulygintos, bet tokiose 
atsitikimuose paprastos padidintos kaiAos stotis- 
nuo-stoties pašaukimų bus tiktai penki centai.

Reversed Kainos Už Stoties-nuo-stoties Pašaukimų
Todėl taip vadinamos reversai kainos tik galės būti 
ypatos prie ypatos pašaukimu. Kaipo tolimesnių pa- 
rankumų dėl publikos, ši privilegija bus pritaikinta - 
prie Stoties-nuo-stoties pašaukimu, kur kąinos yra 
tik 25c arba daugiau.

Ilgesnis Nužemintu Kaihų Periodas Už 
Stoties-nuo-stoties Pašaukimų

Nužemintų kainų valandos už Stoties-nuo-stoties 
pašaukimų prasidės 7 vai. vakare, vietoje 8:30 vai. 
vakare, abelnas nupiginimas bus apie 25 nuošimčius, 
negu dieniniai stoties-nuo-stoties pašaukimai; ntię 
8:30 vakaro iki 4:30 ryto numažinimas bus apie 50 
nuošimčių pigiau negu dieninių pašaukimų kaįnos. 
Šitie nupiginimai bus ten kur dieniniai stotįes-nuo- 
stoties pašaukimai yra 40c. arba daugiau, minimum 
nužemintos kainos 35 centų. Iš priežasties neužga
nėdintų patarnavimų aplinkybių kurios yra, esantis 
vidurnakčio nupiginimas bus sulaikytas,

Pasekmės tų permainytų kainų bus sutaupymas telefonų vartotojams Jung
tinėse Valstijose apie $3,000,000 į metus. Patarnavimo permainos yra padary
tos publikos parankumui, kad palengvinus dabartinio pasidauginusio biznio 
naktinio patarnavimo ir suteikus dar didesnio patogumo tolimesnio patarna
vimo.

TELEPHONE COMPANY

A 4» A j
KAZIMIERAS VITKAUSKAS

Persiskyrė su ŠiUtT' pasauliu I 
Rugpiučio 30 (/ieną, 1:30 \alan- 1 
dą po pietų,'1926 m., sulaukęs 
46 metų amžiaus; gimęs Vil
niaus rėdybos, Švenčionių ap
skričio, Caikino parapijos, kai
mo Didžioji Sala. Amerikoj iš
gyveno 14 metų. Paliko dide
liame nuliūdima moterį Kazi
mierą, brolį Adomą Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį Liudviką ir 3 
seseris": Rozaliją, Juozefą ir 
Teofilę ’. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4833 So. Honore St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 2 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš 'namų j šv. Kryžiaus 
parapijos' bažnyčią, kurtoje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bute nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Ktazimiero Vitkau
sko giminės, draugai ir paž;-„ 
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. K

Nuliūdę liekame, "
Moteris, Broliai ir Seservs
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741. 
_____

Buulevard 4189

' A, MASALSKIS '
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

V—i . . . .

Phone Roulovard 5208 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktoriaa 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St^ Chicaga

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

GraboriuA Chicagoje 
t Laidotuvėse patar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stis.

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

SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. į 
Tel. Blvd. 4063 |
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Lieiuviiį Haieiiuose.
Ciiicagos “Birutė”

Rašo Al. Micevičius

18—1919 metai

Birutė k oru p. Stasio Šimkaus 
laikais

'l ai buvo sausio mėnuo, 1917 
metais, kuomet mes gavome te
legramą, kad atvažiuoja Chica- 
gon Stasys Šimkus. Tad mes 
sulipę į du automobilius, su di
deliu fasonu, labai turtingai at- 
rodklatpi, nupiškėjome . j stoti 
pasilikti savo ateities vedėją, 
štai ii stoty. Už keleto minu
čių iš dulkėto traukinio išlipa 
vv'l tikas galvą labai aukštai pa
kėlęs, plačiais žingsniais ženg
damas, eina, tarytum žinoda
mas, musų link,' ir priėjęs sa
ko: “Aha, tai čia birutiečiai”, 
ir pradėjo sveikintis su mumis, 
tarytum visus buvo matęs ir 
pažinęs. Nuėjom visi papietau
ti, o kadangi tai butą ketver
to — musų nuolatinių pamokų 
dienos, tad ir atvažiavom tie
siai į dabartinę Mark \Vhite 
parko svetainę.

įėjęs Šimkus apsidairė ir tuoj 
prie piano atsisėdo; piratais 
žaibo greitumu perbėgo per vi
są kleveturą ir malonus 
muzikos akordai pasigirdo. Ir

visai nežiūrėdamas j mus im
provizavo, kad priėjo prie gra
žios liaudies, melodijos, kurią 
jis pats suharmonizavo ir visi 
ją dar ir dabar dainuojam, tai 
“Važiavau dieną, važiavau nak
tį”. Tada tarytum iš dausų pa
budęs sako: “Na, dainuokit!” 
Ir tik tuomet pasijuto, kad jis 
su birutiečiais Chicagoje, o ir 
mes pirmą kartą užgirdom jo 
kalbą, nes prieš tai į susirinku
sius nebuvo taręs nė vieno žo
džio. Stebėjosi, kad taip mažai 
musų yra; pamėgino sopranus 
— silpni, altai da silpnesni, o 
tenorai tu dievulėliau mano; 
nudžiugo iš basų stiprumo, kuo- 
Riet jiems davė dainuoti įsto
jimą — “Ir privažiavau žalią 
pievelę”. Pasikalbėjo su mu
mis, pasitarė ir aš parsivedžiau 
musų vedėją į

Man teko su 
lovoje miegoti, 
mokintis, tai
kaip mes plenavom Birutės la
bui ir kaip per bėdą ir vargus 
tuos pienus įvykdydavom.

savo lovų gulti. 
Šimkum vienoje 
daug kalbėtis ir 
aš ir parašysiu,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

KIEKVIENAS RERNIUKAS 
IR MERGAITE ŽINO TAI į

(Kai kurie tėvai nežino)

Jaunimas nori ką nors
veikti.

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII^
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Apsistojo p. Šimkus pas ,p. Pagryžnu ii 
šuolius, kur ir aš gyvenau, 
musų miegamojo kambario lan
gas buvo kaip tik priešais šv. 
Jurgio bažnyčios didžiąsias du
ris. Ir visuomet Šimkus gėrė
davosi varpais, kurie be pasi
gailėjimo skambino kas 15 mi- 
nb^ių ir be galo ilgai šeštą va
landą ryte. Bet stačiai iš proto 
varydavo, kuomet už numirusį 
neiitmiškai ir Migai skambin
davo. Šimkus mėgo varpus, bet 
neapkentė špitolninko, kurį no
rėjo išmokinti xgražiai ritmiškai 
varpais skambinti. Tuojaus ten 
Šimkus atidarė savo pirmą mu
zikos studiją. Birutėje pradėjo 
kilti lipus, kuris palietė ir vi
sus chicagiečius. Visi buvo pasi
ilgę muzikos ir naujos kūry
bos. Kaip minėjau, p. Petraus
ko operietės nubodo, o ir dai
nos vis tos pačios buvo karto
jamos. Šimkus gi atnešė, taip 
sakant, naujo muziko? peno, o 
Birutė rengėsi duoti pirmą kon
certą, kuris ir įvyko “Unity 
Club Hous-e”. Prie choro suėjo 
visi geri dainininkai, kurie dėl 
įvairių priežasčių buvo apleidę, 
choras pasidarė didžiulis ir 
Šimkus nors ir į trumpą laiką, 
bet gerai sumokino.

Atėjo diena koncerto. Publi
kos prisirinko labai daug. En
tuziazmo netruko, Šimkų gi vi
si ant rankų nešioja. Progra- 
me dalyvavo I)r. Kasputis,‘ku
ris su p-le Rakauskaite daina
vo keletu duetų, merginų kvar
tetas, merginų chorus, o labiau
sia visus sužavėjo M. Rakaus- 
kaifės sudaftiavimas “Kur bakū
žė samanota”. Jis pats daini
ninkę prirengė dainuoti taip, 
kaip ta daina ištikrųjų turėjo 
būt dainuojama ir visi suža
vėti M. Rakauskaitės dainavi
mu dabar laukė choro užbaig
ti koncertą. Pirma daina buvo 
“Važiavau dieną”,, antra “Vie
nas žodis nešneka”, trečia “0- 
želis” ir užbaigom triukšmin
gai su “Lietuviais esame mes 
gimę”. Publika mus nepaleido, 
reikėjo net da du kartu dainuo
ti, o ūpą sunku dabar ir apra
šyti. Baigėm, kaip paprastai, 
šokiais ir visi s k irstėmės namo.

aš su .Šimkum ir 
arbatą begerda- 
dalinomės iki

surengtas pir- 
davė pusėtinai, 

iš to mažai kas

O su p. šuoliais, 
mi įspūdžiais 
gaidžių.

Pelno musų 
mas koncertas 
tečiaus Šimkui
liko. Mat musų butą gerų biz
nierių. Šimkui mes Štai kokias 
išilgas davėm, ant kurių jis su
tiko, tik pažiūrėkit: $50 į mė
nesį ir 25 nuoš. nuo gryno pel
no. Sunkus materialis padėji
mas labai trugdė jo darbui ir

kud reikėjo rūpintis ką ryto, 
valgysi. Apmokėję truputį sko
las, sukom galvi* kaip page
rinti finansinį slovį. štai puolė 
mums j mintį pienas: gauti rė
mėjų. Sumanyta padaryta. Iš
renka Lidiją Žilvičiutę ir mane 
eiti per biznierius ir prirašyti 
juos prie Birutes kaipo narius 
rėmėjus, duodant jiems po du 
įžangos bilietus j visus Birutės 
parengimus ir da skelbti var
dus programe ir tik už $10 į 
metus. Ištiesų jie ne nariai rė
mėjai, o tik žmonės, kurie nu
siperka bilietus iškalno, o jiems 
palaikoma rezervuotas vielas. 
Taigi mudu su Lilija pradedam 
darbą.

s (Bus dauginti)

Pranešimai
Pranešimas Town of Lake lie- 
vianis, kurie gyvena tarp I.aflin.

tuvius “Naujienomis”, pertai 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.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wal!ace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
i savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (TęJ. 
Boulevard 9663).

4

2502

* -

2502. — Jaunai mergaitei suknele 
su plačiu sejonu, lyginai suaugusiai 
poniai. Esu tikra, kad jaunoms pa
nelėms ji labai patiks. Sukirptos mie
los 6, 8, 10 metų. 8 metų panelei 
reikia 2 yardų 86 colių materijos.

Norint gauti vieną ar danginu viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Oia įdedu 15 centų ir praBiu at

siųsti man pavyzdi No..............
Mieros .... ........  .. per krutiną

(Vardan Ir pavardi)

(Adresai)

.... .

PRANEŠIMAI; , Į REIKIAJARBININKŲ
j S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks Seredoj, Rugpiučio 1 die
ną, 7:30 vai. vakare, Chicagos Lie- 

! tuvių Auditorijoj. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti prie S. L. A. 
86 kp.

A. Marcijonaitė, Sekr.
Susivienijimas Lietuvių Namų Sa

vininku ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą trečiadie
ny, rugsėjo 1 d., Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted si. Susirinki
mas prasidės kaip 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku, nes randasi dimjL reiaklų dėl 
apsvarstymo. —I). Gulmnas, rašt.

Rosrland. — SLA 135) kuopos jau
nuolių tėvų ir globėjų Ktfsirinkima 
įvyks seredoj, rugsėjo I d., 7:3(1 v 
vakare, Aušros kambariuose. Susi 
rinkimas yra šaukiamas tuo tikslu 
kad su įvėrus SLA jaunuolių kuopą

Valdyba.

North Sldėn Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus seredoj, sugsėjo 1 d., 8 vai. va
karo pas p. Smalelį, 2047 Oaklev 
avė. Visi delegatai malonėkit pf- 
buti laiku. —Valdyba.

jieSko partneriu .
PAIEŠKAI! į minkštų gėrimų 

biznj moters pusininkės — geriau
sia biznio vieta visoje Blue Island 
— piniginis įnešimas garnį mažas. 
Arba man reikia seąyvos moteries 
už gaspadinę. Atsišaukite.

Kanstancija Vilienė,
189 Westei'n avė., Blue Island, III. 

Tel. Blue Island 2118

SIŪLYMAI KAMBARIO
PASIRENDAVOJA 4 furnišuoti 

kambariai dėl vaikinų, merginų ar- 
l»ix «l,-l vedliniu živoniij. K rci |>k i t ės 
bile ka<la. 4550 So. Turncr uvv.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 7 ruimu flatas, su vi 

sais įtaisymais. Gera vieta gyven: 
mui, Brighton Park.

4104 So. Campbell Avė.

6 RUIMŲ flatas vendai.
3520 So. Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELRIMAI

MOTERŲ
Indų ^plovėjų, $17 j savaitę; Prie 

apvalymo, trumpos valandos, $57 j 
mėnesį. Prie laundrės $18 į savaite. 
Prie namų darbo, $15 į savaitę. Vi
rėjų, $25 j savaitę. I dirbtuves $18 į 
savaitę. Pardavinėtojų, $20 j savaitę. 
Prie virtuvės pagelbininkų, $17.50 į 
sav. Veiterkų, $18 k savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

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

MOTERIMS'darbas nuo šluki) na-' 
mie. lengva išmokti, gera mokes
tis. 8 E. Randolph st. Room 1632.

1 REIKALINGA moterų indų plo
vėjų. Ncdėldieniais nėra darbo. 4169 
S. Halsted st. 'lel Yards 0346.

REIKALINGA mergina prie ahel- 
no namų darbo, Virti valgyti nerei
kės. S. Herron, 924 So. Ashland Blvd. 
Tel. West 6069.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

DABAR YRA LABAI GERŲ 
DARBŲ

Pasiuntinėjimu'i vyrų, 60c. j vai. 
Mašinistų, 75c j vai. Inžinierių $35 
į sav. Prie elevatorių, $27.50 į sav. 
Drill press operatorių 50c j vai. Prie 
bačkų, 75c j vai. House man, $100 j 
mėnesj. Darbininkų, 50c į vai. Prie 
svarstyklių, $30 į savaitę. Virėjų, 
$35 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted St. 
Kumpus 42nd St., 2 fl

REIKALINGAS pusamžis žmo
gus prižiūrėjimui anglių jardų, 
šitas yra prakilnus darbas dėl 
nuolatinio ir atsakomingo žmo- 
irnus. Turi kalbėti anj>liskr 
gyventi ant vietos, nes 

duodam 4 garu apšildomus 
venimui kambarius.

RFJNEK COAL CO.
1804 W. 59th St.

REIKALINGAS bučeris, nevedęs, 
mokantis darbą. 634 W. 35th St.

REIKALINGAS gerai patyręs bu
čeris. 2209 W. Lake St., Melrose Park 
III.

PARDAVIMUI I NAMAI-ŽEME
GROJIKUS pianas, 88 notų, 

gerame stovyje, kaip naujas, 
atiduosiu už $100, 70 rolių ir 
benčius, $25 įmokėti ir po $10 
j mėnesi. 6512 S., Halsted st. 1 
floor.

PARDAVIMUI 2 4 kamba
rių namas ir lotas, lietuvių apy
linkėj. Atiduosiu už teisingą 
pasiūlymą, rendos $40 į mėnesj. 
A. W. Niedzielski, 2338 W. 
23 Place.

PARSIDUODA Lunch Ruimis, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio loto arba galima rendavoti su 
visais įrankiais, kam reikalinga toks 
biznis.

669 W. 14th Street

$50 VACUUM Cleaner, kai|r nau
jas, $20. šauk Vincennes 2324,

PARSIDUODA 26 metus išlaiky
tas biznis. Didelis knygynas ir 
spaustuvė, Lietuviška Aptieka, Agen
tūra lietuviškų laikraščių ir rašo
mų įrankiu. Norint galit dadėti par
davimo tabako ir minkštų gėrimų.

Parsiduos už pamestinus pinigus. 
Norėdamas 
įdėk paštos 
atsakymo.

M. 
1028 

PHILADELPIIIA, PA.

dauaiaus ką sužinoti, 
nevartotą ženklėlį (lel

PARDUOS ARBA MAINYS

Murink; nama«, štoras ir 3 
pagyvenimai, elektra, vanos, ar- 
žuoliniai trimingai, vėliausios 
mados įtaisymai, ant didelės 
bizniavos gatvės ir karų lainės, 
1 blokas nuo didelio teatro, >/2 
bloko nuo bankos, gera vieta 
dėl biznio. Parduos pigiai, arba 
mainys ant kitos prapertės.

CHAS ZEKAS
4454 So. Western avė.

A. IGNOTAS 
So. 2nd Street

NAUJAS bungalow 6 kambarių, 
šalę lotas, galima nupirkti su ma
žais pinigais. 3258 XV. Ulth St.

$700 grojiklis pianas, gerame sto
vyje, išrodo kaip naujas, taipgi ben
čius, stiklinis kabinetas ir 140 ro
lių. viskas už $135, reikia $20 cash, 
o kitus išmokėjimais j 6 mėnesius. 
Oscar Renault, 2332 XV. Madison st.

Iš PRIEŽASTIES išsikraustymo 
parduosiu gerą Bellman, 88 notų 
grojiklį pianą, su 87 rolėm, benčius 
ir kabinetas už $125, j 6 mėnesius 
išmokėjimais. John Renebart, 3968 
Milvvaukee avė.

PARDAVIMUI Storas cigarų, ta
bako ir taip visokių daiktų, pigi. 
Rendon 4 ruimai. 153 E. 107th St. 
Tel. Pullman 9028.

NAUDOKITĖS mano nelaime. Par
siduoda ice cream parlor, laikoma 
mokyklos reikmenis ir kitokius da
lykus, tarp dviejų mokyklų. 4 kam
bariai pragyvenimui. Pardavimo prie
žastis liga šeimynoje.

3329 So. Auburn Avė.
Phone Yards 2296

MAINYMUI ant farmos. Turiu du 
namu, Mainysiu ant kokio norėsi na
mo. Farma turi būti arti Chicagos 
ir arti gero kelio. Savininkas ant 
pirmų lubų iš fronto.

1520 So. 50th Ct. 
Cicero, III,

PARDAVIMUI per savininką, 6641
S. Washtenaw avė., 2 flatų 
5—5 kambarių, stikliniai 
lile vana, beržo ir aržuolo 
$14,500, cash $3,000.

Šaukit telefonu
Vincennes 6020.

ŠERAI—BONAI

namas, 
porčitd, 
trinias,

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Cbicagos. Mokėsime gerą kainų.

šaukit: Central 8715

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- 
šelpoš: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį ‘įstojęs į šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašclpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. 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. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai ’’ktumėt šios 
draugijcr nariais.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI moo.or?

Atsakymas: $100.00 ir
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
l< rio, mes greitai praleidžiame šimtą ir išsiunčiame savo centus dirbti <lel kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
t u m ė t juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted St. x

Cicero, — Lietuvių Namų Savi
ninkų Kliubo mėnesinis susirinki
mas jvyks šiandie vakare, 7:30 vai., 
Lukšto svetainėj, 150 So. 49 avė. 
Malonėkit visi kliubiečiai atsilan
kyti. —A. Tumavich, rašt,

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas jvyks rugsėjo 1 d., Mark 
VVhite Square svetainėje( Library 
Koom), 29 ir Halsted gatvių. Jau
nuoliai ir jų tėvai visi atvykite, nes 
jūsų atvykimas j musų susirinkimą 
yra reikalingas. Mitingas prasidės 
8:30 vai. vakaro. —Rašt. Al. Schultz

20th Ward Lithuanian Political 
and Benefit Club of Chicago, III. 
susirinkimas atsibus seredoj, rug
sėjo 1 d.. 7:30 vai. vakaro, parapi
jos svetainėj, Union avė. ir 18-tos 
"atvės. Visi kliubo nariai bukite 
laiku, nes turime daug reikalų at
likti. —Kliubo Valdyba,

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm majevą, popierą, 

stiklui ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKALINGAS pavienis bučeris, 
patyręs bučerib darbų. Valgis, 
barys; alga pagal sutarties, 
ja vieta; prašome atsilankyti 
tarimui.

• A. SIRATAVICH,
2553 XV. 69 st., Chicago, III.

Tel. Prospect 9415

PARDAVIMUI gera vieta, aplin
kui geležinkeliai. Grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių, sandvičių, karšta 
kava, užkandžiai ir visoki minkšti gė
rimai. 1261 So. State St.

MORTGECIAI-PASKOLŪS
kam- 
Nau- 
pasi-

REIKALINGAS geras barberys; 
darbas ant visados. Atsišaukit tuo
jau. 3346 S. Halsted SI.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi.' J. J. 
Dųnne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawndale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
GroBernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

pecialumas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sostheima, 1912 So State St.

FHANK’S BARBER SHOP 
Frank A. I>ruktainis savin.

ŽINOVAS BARBERYS
irSpecialistas plaukų kirpime 

patrbmpinime į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykj pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie 
So. yVestern avė. Chicago, III. Siaur- 
rytifiės kertės.

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

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

Phone Boulevard 0527

' pranešimas; moterims
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 Va c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrami, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny] po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W* 33rd St., prie Nprnial Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

i

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI VELIE tauring, 
vėliausio modelio, išrodo ir bėga 
kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerui. Pigiai greitam pirkėjui, $350.

4401 So. Rockwell Street 
Tel. Lafayette 6310

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir delika

tesų krautuvė, 3 kambariai pagyve
nimui ir vana. Turiu parduoti greit 
ir todėl leisiu pigiai.’

7008 Paulina St. F

BAiRGENAS! Pardavimui hard- 
ware ir paint štoras. Senas *ir 
išdirbtas biznis. Kaina nebran
gi- Kreipkitės tuojaus. 

3149 S. Halsted st.
Tel. Yards 7282

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
biznis gerai išdirbtas, yra 4 kamba
riai gyvenimui, rendos $30. Lysas 
2 metam. Pardavimo priežastis — 
pabėgo moteris. 1707 W. 45th St. 
Atsišaukit pas CHESNA> 4501 So. 
Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 
ssen ir sandvičių Storas, arti byčiaus, 
arba mainysiu j automobilių. Turi 
būti greitai parduota, pigiaį. 1717 E. 
75t|X St. Tel. Fairfax 0035.

PARDAVIMUI gera didelė groser- 
nė, pigiai, arba mainysiu j lotą arba 
automobilių. Kreipkitės:

201 E. 61st St. -

PARDAVIMUI kriaučių šapa pi
giai, transferinis kampas; apleidžiu 
miestą. 3048 Wallace St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, A a uja krautuvė, daromas ge
ras biznis, geroje vietoje, Portage 
Park distrikte. Phone Poliside 2876.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Senai įsteigta^ biznis, cash 
Lietuvių ir kilu tautų apgyventoj 
apielinkčj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2136 S. Halsted st.

PARSIDUODA saldainiu, cigarų, 
cigaretu ir kitų mažų daiktų krau
tuvė. Vieta išdirbta 
tų, renda nebrangi, 
dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
1437 S. 49th Ct„

per daug ine-
4 kambariai

Cicero, III.

PARSIDUODA biznis Soft Drink, 
6 ruimai gyvenimui, 1 mašinai gara- 
džius, standa ice cream, kendžių, san- 
vičių, gasolino stotis. Gali pirkti vie
ną biznj arba su namu, arba mainy
siu ant 2 flatų gerą namą. Randasi 
Justice Park, Keane Avė., prie Tau
tiškų kapinių.

Tel. Willow Spring 44

PARSIDUODA naujas gražus plu- 
šinis parlor setas, taipgi rekenče- 
rius. karpetas, kėdė ir floor liampa. 
Parduosiu viską gana pigiai iš prie
žasties svarbaus atsitikimo. Visi 
daiktai nauji. Kreipkitės šiuo adre
su: Kanstancija Vilienė, 189 Western 
Avė., Blue Island, III. Tel. Blue 
Island 2118.

% garadžiaus biznio parduosiu pi
giai arba ir narna sykiu.

4642 So. Westem Avė.

PARSIDUODA cigarų krautuvė ir 
Pool ruimis ir geri pagyvenimo kam
bariai. 3637 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEMĖ
NAUJAS moderniškas mūrinis na

mas, geriausios konstrukcijos, tinka 
mas dėl biznio namų, 1 krautuvė ir 
5 kambarių flatas augštai, 2 ofisai 
ir palaukimui kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, 22 y 70 pėdų, 1 
krautuvė su flatu augštai, užpaka
ly 2 ofisai ir' palaukimui kamba
rys, karštu vandeniu šildomas.

2 FEATU mūrinis namas, su skiepu, 4—4 kambarių ir 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas.

GRAŽUS mur|nis bungalow ir 
čottages, gerose apylinkėse, kainos 
visai nebrangios.

H. KOPLEWSKI
3992 Archer avė. \ 

Lafayette 9305 and Republic 8915

BARGENAS
NAUJAS 4 flatų mūrinis namas 

prie 6321—23 S. XVhipple St. Visas 
aržuolo užbaigimas, Įplaukų $300 j 
mėnesį. Parduosiu labai pigiai.

Tek Republic 4732

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGlClAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
> .... i i i ■ i

. MOKYKLOS
---------- ------------------ ----------------

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

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

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

1507
AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
W. Madison Street

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 

.. ______ _ gramatikos, sintaksės aritmetikos,
toj biznis išdirbtas ne* ilgus laikus, knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

‘ mokslo ,šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose znokslo Šakose ap- 

. sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

įsupu um »■><>,! J, P. OLEKAS, Mokytojas 
bloko į šiaurę. I 3106 S. Halsted St., Chicago, III*

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namas su bizniu 

arba be biznio, draupanų krautuvė, 
vvhj, moterų ir vaikų. Geroj vie- 
t : * '
Priežastį pardavimo patirsi! ant 
vietos. Tiiri būt parduotas greitu 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Halsted st. Tel. Boulevard 2781

GERIAUSIA proga. Du namai, 
vienas 2, o kitas 3 kambarių. Ant 
šešiasdešimties pėdų pločio loto. 
Labai pigiai ant gerų išlygų. Par
siduoda iš priežasties ligos, 
džiu atsišaukti ,5229 So. Oak 

Chicago, III. Davažiuoti 
Įima Archer avė gatvekariais.

Mel- 
Park 

avė., Chicago, 111. Davažiuoti ga
lima Archer avė gatvekariais. Pas
kui imti Argo karą ir išlipti ant So.! 
Oak Park ir eiti 2X6 I


