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SSSR siūlos pripažint 
skolą Amerikai

Vyčiai nebereikalauja 
intervencijos Meksikoj

Taiso kelią naujam kara- Žydą rašytojai Palestinoj 
liui Vengrijoj / įtūžę ant sovietų

Lygos komisija atmetė Ispanijos 
reikalavimą kėdės taryboj

SSSR pasiruošus pripa
žint skolas Amerikai

Maskva nestatanti tam dagi 
Rusijos pripažinimo nė nau
jos paskolos sąlygų

MASKVA, rūgs. 1. — Vie
nas aukštas sovietų užsienio 
departamento valdininkas pa
sikalbėjime su užsienio spau-* 
dos atstovais pareiškė, kad 
SSSR esanti pasiruošus daryti 
pirmą žingsnį tartis de4 at- 
mokėjimo Rusijoj skoŲ Jum 
tinėms Valstijoms, bet neno
rinti daryti to, nebūdama tik
ra, Kad Amerika sutiksianti 
priimti SSSR skolų fundavimo 
komisiją.

“Amerikos valdžia”, sakė so
vietų valdininkas, ' “atsisakė 
turėti reikalo su mumis, kol
mes ne atsiteisime su Rąsų
skolomis Amerikai. Mes- gi
norime tatai padaryti, idant 
prekybos santykius tarp tų
dviejų kraštų pastačius ant 
tvirtų kojų. Mes buvom įgalio
ję tam tikrus amerikiečius pa- 
informuofi apie tai savo val
džią,— kodėl gi Amerikos val
džia nesako, kad ji nori pri
imti musų komisiją?

“Deryboms ddl skolų pradė
ti mes nestatome politinio pri
pažinimo nė naujos mums A- 
merikos paskolos sąlygų. Mes 
esame labai aiškiai pareiškę, 
kad mes pasirengę mokėti tiek, 
kiek tik mes pajėgiame. Ko
dėl gi Amerika nenori mus iš- 
khiiisyti ?”

Klausiamas sovietu valdiniu-v

kas atsakė, kad, \ girdi, nesą 
pamato, kodėl pripažįstant 
Kerenskio skolas turėtų būt 
išviso pripažintos ir kitokios 
skolos. Bet kuri skola galinti 
būt pripažinta skyrium, ne
maišant su kitomis obligacijo
mis.

M A N AGI’A, N ikaragua, rug
sėjo 1. — Po devynių va- 
andų kovos revoliucininkai pa
ėmė Puerto Cabezas miestą.F

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujieną 
skaitytojų ieško bargeną Nau- 
jirnosp ir skaito klasifikuotą- 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite* į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenųpa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kolumbo Vyčiai neprašo 
intervencijos Meksikoj

Nori tik, kad Jungtinės Valsti
jos pavartotą savo geros į- 
takos į Meksikos valdžią

PAUL SM1TIL N. Y., rūgs. 
1. — Prezidentas Colidge šian
die priėmė audiencijon katali
kų organizacijos Knights of 
Columbus (Kolumbo Vyčių) 
vyriausi generolą James A. 
Flaherty.

Nežiūrint, kad nesenai laiky
tame Philadelphi joj suvažiavi
me Kolumbo Vyčiai priėmė 
rezoliuciją, kad Jungtinės Val
stijos įsimaišytų į Meksikos 
dalykus ryšy su dabartine ten 
kova tarp valstybės ir. katali
kų kunigijos, Flaherty, lydi
mas kitų vyčių viršilų, vis tik 
dabar nedrįso prašyti prezi
dentą, kad Amerika įsiniaišy- 
tų į Meksiką, neprašė dagi, 
kad butų nuimtas1 embargo 
ginklams į Meksiką gabenti. 
Visa, ką vyčių generolas pra
šė, tai kad Jungtinės Valstijos 
pavartotų savo geros įtakos, 
kiek tatai leidžia tarptautinės 
teisės, pagerinti drfykams 
Meksikoje, kame eina konflik
tas tarp katalikų bažnyčios ir 
prezidento Calleso valdžios.

Meksika neturi nieko ben
dra su T. Sąjunga

Taip atsakė Calleso valdžia 
Genevai dėl jos protesto ir 
Nikataguos skundų

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
1. — Nikaraguos vyriausybei 
pasiskundus Tautų Sąjungai, 
kad busią Meksika padedanti 
Nikaraguos revoliuciniinkamu, 
Tautų Sąjunga atsiuntė Meksi
kos valdžiai aštrų dėl to pro
testą.

Meksikos valdžia jau pir
miau buvo pareiškus, kad ji 
nesikišanti į Nikaraguos daly 
kus ir nieku budu jos revoliu- 
cininkams nepadedanti. Del 
Tautų Sąjungos gi protesto ji 
dabar oficialiai atsakė Sir 
Eric I)rummoi|dui, Sąjungos 
generaliniam sekretoriui, kad 
Meksika nieko bendra neturin
ti su Tautų Sąjunga, o Tautų 
Sąjunga nieko bendra neturin
ti su Meksika.
Meksikos kongresas susirinko

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
1. — šiandie atsidarė Meksi
kos kongreso sesija, kurioj 
bds svarstoma, be kita, padė
tis, susidariusi dėl katalikų 
dvasiškijos atsisakymo klausy
ti krašto įstatymų.

Mirė bitės įgiltas

ORTING, Wash., rūgs. I. — 
Bitės į smakrą įgiltas lauke, 
nė penkioms minutėms nepra
slinkus miri darbinink? U? 
car Arndt, 27 metų.

Atmetė Ispanijos reikala
vimą vietos taryboj

GENEVA, švęieanja, rūgs. 
1. — Komisija, taisanti pla
nus Tautų Sąjungos tarybai 
ffeorganizuoti, šiandie atmetė 
Ispanijos reikalavimą, kad, jai 
butų suteikta taryboj nudlati-1 
ne vieta.

Vokietijos ir Lenkijos dele
gatai nebalsavo.

Rusų bedarbiy neramumai 
ir demonstracijos Kijeve

Skundžiasi, kad sovietai šelpia 
Anglijos bedarbius, o s'aviš 
kiams leidžia tik skandintis

BERLINAS, rūgs. 1. — Iš 
Kijevo gauta žinių, kad ten 
šiomis dienomis įvykę bedar
bių neramumai ir demonstraci
jos. Tūkstančiai bedarbių buvo 
susirinkę ties vietos adminis
tracijos įstaiga, reikalaudami 
darbo arba pašalpos. Kijevo 
sovieto pirmininkas prižadėjo 
rupi utis pagerinti bedarbių pa
dėtį, bet kai jis savo prižadė
jimo nepildė ir nieko nedarė, 
tai kelioms dienoms praslinkus 
įvyko dar didesnės bedarbių 
demonstracijos ir riaušės. De
monstrantai pagaliau buvo mi
licijos išvaikyti ir keletas kal
bėtojų areštuota.

Bedarbių žudymosi
Ypač sunki yra padėtis be

darbių Leningrade, kur, laik
raščių pranešimais, bedarbių 
tarpe atsitinka kasdien nuo 15 
iki 20 nusižudymų. Bedarbiuo
se girdėt protesto balsų, kad 
bolševikų vyriausybė renkanti 
pinigus svetimų kraštų, kaip 
Anglijos, bedarbiams 'šelpti, o 
saviesiems bedarbiams padėti 
nieko nedaranti. Rusų bedar
biams paliekama laisvė tik 
skandintis Nevoj.

Odesoj buvo neramumų
Nežiūrint, kad sovietų agen

tūros nuneigė pranešimus 
apie neramumus Odesoj, iš pil
nai ištikimų šaltinių dabar su
žinota, kad tie pranešimai bu
vo ne visai iš piršto išlaužti. 
Sovietų laivyno jūreiviuose O- 
desoje buvo iš tikro neramu
mų. Jūreiviai laikė mitingus, 
kuriuose jie pateikė vyriausy
bei reikalavimus pagerinti jų 
padėtį ir, priešingam atve
jį, grūmojo streiku.

Sovietai steigsią stiprią 
tvirtovių sistemą

■ T----------—

ELSINKIA1, Suomija, rūgs. 
1. — Vienas ką tik pabėgęs iš 
Rusijos sovietų karininkas sa
ko, kad sovietų valdžia supla
navus stipriai fortifikuoti Le
ningradą ir įsteigti milžinišką 
fortifikacijų sistemą Rusijos 
žiemių * vakaruose. Planuose
esą numatyta/ modernizuoti 
dabartines tvirtoves ir įsteigti 
didelius laivyno ir . aviacijos 
postus, pastaruosius su han- 
garais penkiems šimtams aero
planų.

BUVO SULTONO PATI, DA
BAR ELGETA. BANDĖ 

NUSIŽUDYTI

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 1.
Nilo upėj vakar bandė pa

siskandinti viena moteriškė, 
kuri betgi buvo išgelbėta. Pa
sirodė, kad tai viena buvusio 
Turkų sultano pačių, dabar ta
pus visiška elgeta, ir de'l var-
go norėjus sau galą pasidaryti, džiasi 7:24 valandą. lą dėl išsiskyrimo.

Lfacitic and Atlantic Phatoj

Ederle kelias. — Juodas ruožas rodo kelią, kuriuo Gertrude 
Ederle plaukė per Anglijos kanalą. Tą nepaprastai sunkų žygį 
ji atliko į 14% valandų, daug greičiau, negu kuris vyrų yra per
plaukęs tą patį kanalą. Iš moterų gi ji yra pirmoji,, kuri tą ka
nalą perplaukė. . r

Sovietai įsakė Karachanui 
grįžti j Maskvą

Ambasadorius Pekinui šaukia
mas namo duoti raportui 
apie dalykų padėti Kinuose

MASKVA, rūgs. 1. — Mas
kva įsakė savo ambasadoriui 
Pekine, Karachanui, grįžti na
mo ir duoti valdžiai pranešimą 
apie padėtį Kinuose.

Sovietų užsienio departa
mento atstovas, kalbėdamas 
apie Rusijos santykius su Ki
nais, prisipažino, kad Pekino 
valdžia reikalavus Karachąno 
atšaukimo, bet Rusija atsisa
kius tatai padaryti. Ir dabar 
Karachanas esąs šaukiamas 
namo ne dėl to,- kad Pekinas 
reikalaująs, bet kad visas 
santykių su Kinais klausimas 
butų su juo išdiskusuotas.

300 rusą prigėrė Bure- 
viestniko nelaimėj

MASKVA, rūgs. 1. — Pa
skiausiais garlaivių kompani
jos apskaičiavimais, katastro
foj garlaivio Bureviestnik, 
kurs praeito sekmadienio nak
tį plaukdamas iš Leningrado j 
Kronštadtą paskendo susikūlęs 
į uoląs; prigėrė arti trijų šim
tų žmonių. Kompanija sako, 
kad buvę parduota 583 pasa- 
žierių biletai, tuo tarpu tų pa- 
sažierių, daugiausiai darbinin
kų, neišgęlbėta nė 300.

*
POLITIKIERIŲ KAUTYNĖS

BOSTON, Mass., rūgs. 1. — 
Viename politiniame mitinge 
East Bostone praeitą naktį ki
lo kautynės tarp priešingų 
fakcijų. Penki asmens buvo 
pavojingai ir keletas lengviau 
sužeisti.

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

Nehusistojęs oras; iš ryto 
gali būt lietaus; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš- kad Woods nušovė savo žmo- 
kai siekė 75° F., ną, paskui pats galą pasidarė.

Šiandie saulė teka 6:15, lei- žmona nesenai buvo įnešus by-

Katastrof ingas žemės 
drebėjimas Azoruose

Aštuoni žmonės užmušti, 200 
sužeistų; Flamengas lųieste- 
ly 400 namų sugriauta

LJSABONAS, Portugalija, 
rūgs. 1. — Hortos apskrities 
gubernatorius praneša, kad 
vakar įvykusiame žemės dre
bėjime Azorų salose, Fa j a to 
saloj buvo aštuoni žmonės už
mušti ir 200 sužeisti. Hortos 
mieste daug namų sugriauta, 
o Flamengas miestely, tikriau 
sakant dideliame kaime, kur 
vien darbo žmonės gyvena, 
sugriauta arti 400 namų.

Nedaug žmonių žuvo tik dėl 
to, kad drebėjimas įvyko prieš 
pietus, kai dauguma gyventojų 
dirbp laukuose, arba buvo iš
vykę į jomarką.

Kartas nuo karto lengvi že
mės supurtymai ir dabar dar 
atsikartoja.

Nikaraguos revoliuči- 
ninkai skaudžiai 

, sumušti
MANAGUA, Nikaragua, 

rūgs. 1. — Praneša, kad val
džios kariuomenė skaudžiai su
mušus a-evoliucininkų jėgas 
ties Coseguina, netoli nuo Fon- 
seca įlankos. Kova trukus aš- 
tuonias vaflandas. Valdžios ka
riuomenės nuostoliai — 60 
užmuštų, revoliucininkų — 40. 
Skaičius sužeistų nepaduoda
ma.

Meksika uždarė savo 
konsulatą Managuoj

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
1. — Užsienio departamento 
pranešimu, Meksikos konsula
tas Managuoj, Nikaraguoj, ta
po uždarytas. Diplomatiniai 
Meksikos santykiai buvo nu
traukti prieš keletą mėnesių, 
nors konsulatas buvo iki šiol 
laikomas Managuoj.

»ŠEIMYNOS TRAGEDIJA

FLINT, Mich., rūgs. 1. — 
Darthmoutho kely, netoli nuo 
miestelio, rado negyvus vietos 
piliečio Chris Woods ir' jo 
žmonos kunus. Iš viso matyt,

Regentas Horthy laukiąs pro
gos sostan pasodinti ex-cie- 
sorienės Zitos sūnų Ottoną.

v '

VIENNA Austrija, rūgs. 1. 
— Pranešimai iš Budapešto 
sako, 0kad admirolas Horthy, 
Vengrijos regentas, šį rudenį 
rezignuosiąs, regepto vietą už
leisdamas erc-hercogui Juoza
pui, tuo supratimu, kad atsiti
kus patogiai progai Vengrijos 
sostan butų pasodintas princas 
Ottonas, buvusios Austrijos 
Vengrijos ciesorienės Zitos vy
riausias sūnūs.

Dvylika žmonių žuvo 
per audrą

BARCELONA, Ispanija, 
lugs. 1. —x Siautifsi šiandie 
smarki audra San Andrės mie
stely sugriovė du namus, ku
rių griuvėsiuose žuvo septini 
asmens. Arroyo Pramo mieste
ly buvo sugriauti aštuoni na
mai ir penki asmens buvo už
mušti. •

Sovietų červoncas nu
kritęs 27 nuoš. T

. RYGA, Latvija, rūgs. 1. — 
Gautais čia pranešimais so
vietuos červonco vei»tė Mask
vos biržoj nukritus 27 nuoš. 
Normalinė červonco vertė yra 
$5.,

MOTERIŠKĖS ŠIRDIS VIS
, MlNKšJ!>Af. i

AUSTIN, Tex., rūgs. 1. — 
“Mama” Fergusonienė, Tekąs 
valstijos gubernatorius, per 
dvidešimt mėnesių ^avo guber- 
natoriavimo, dovanojo bausmę 
2,333 kaliniams, kurie ir tapo 
paleisti iš kalėjimų.

POTVYNIS ILLINOIS
GALĖSBURG, III., rūgs. 1.

Potvynis, kurį pagimdė ne
paprastai smarkus lietus, ne
maža žalos padarė čia kaip 
biznio įstaigoms, taip ir priva- 
čiams gyventojams. Susisieki
mas sutrukdytas.

EAU CLAIRE, Wis., rūgs. 
1. — Pasažieriniam trauki
niui užgavus netoli nuo Fair- 
child automobilį buvo užmušti 
W. Gootbvin ir jo žmona, iš 
Minneapolio.

NUPIGINTAS PINIGŲ /
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
' kąstų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 

pristatyti i nurodytą adrese miestą.
Tik pamislykit, už patarnavimą ir 

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL Chicago, DI.
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/ JERUZOLIMAS, Palestjbuų 
rūgs. 1. — žydų Rašytojų 
Draugija Palestinoj labai užsi
gavus tuo, kad sovietų val
džia užgynė hebrajų kaibą ir 
kultūrą Rusijoj. Draugija at
sišaukė į universitetus ir aka- 
demijas, prašydama prisidėti 
prie jos protesto, kurį ji pa
siuntė sovietų švietimo komi
sariatui, ir ragina Nacionalinį 
žydų Knygyną Jeruzolime su
grąžinti Maskvai visas rusu 
knygas už tai, kad Maskvos 
knygynas atmetė visas hebrajų 
kalba knygas, kurios jam bu
vo pasiųstos.

Ugniakalnis Bali saloj 
sunaikino 500 namų
HA AG A, rūgs. 1. — Oficia- 

linis pranešimas sako, kad per 
pastarąjį Baturo ugniakalnio 
išsiveržimą Baii saloj, Olandų 
Vakarų Induose, penki šimtai 
namų buvo sunaikinta. Pada
ryti nuostoliai siekią daugiau 
kaip 100 tūkstančių dolerių.

j Korikų Turkija dykų 
nelaiko

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs. 1. — Angoroj pa
smerkta pakarti dar vienas 
tariamas sąmokslininkas prieš 
prezidentą Kemalį Pašą, bū
tent Abdulas Kadir, buvęs An- 
goros gubernatorius.

f __ _ .

Aukso laukai Naujojoj Gvi- 
I nėjoj
I *

SYDNEY, Australija, rūgs.
1. — Praneša, kad Naujojoj 

(Gvinėjoj, Edie upės apięlin- 
kėj, surasta turtingi auksu 
laukai. Praplovimas pusantro 
kubinio jardo žemių duodąs iki 
275 uncijų aukso. I/aukai esą 
kalnuos, apie 7,000 pėdų auk
štumoj.

&ANIIAJUS, Kinai, rūgs.
1. — Praneša, kad mūšy su 

i kantoniečiais maršalas Vupei- 
fu tapęs sužalotas.

J _ ,

j JANESBORO, ArkC rugp. 
31. — {griuvus kasamo gele
žinkelio tunelio viršui trys 
darbininkai buvo užmušti, du 
pavojingai sužeisti.
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lleluviii Rateliuose
Chicagos “Birutė”

Baso Al. Micevičius
17—18—1919 metui .

Pirmi rėmėjai
Sutarėm su Idilija vieną 

kaią pereiti per garsaus Brid- 
geporto' biznierius. Nė vienas, 
nė k’i

va-

nebuvome buvę savo 
gyvenilne agentais ir, taip sa
kant, laktų mums sunku ir lo
tą viduryje “leikos” parduoti. 
Bet buvo mums įdomu ir bui- 
niės neturėjom, nes musų min
ty stovėjo idealis darbas. Kaip 
tyčia pasitaiko oras baisus, ly
ja su sniegu, tokis oras, apie 
kurį yra sakoma, kad nė šunį

neiŠvytum laukan. Lilija atėjo1 turėjau drąsos prakalbėti, nes 
visa sulyta. Patariu atidėti k i- gerai juodu pažinau. “Good”, 
tam vakarui mirų maršrutą,1 sako Ihf. Nnikelis.. Pasakęs ke- 
bet Lilija sako: “Gerai, kad lotą žemaitiškų šposų, D r. Zį- 
lokis oras, visi biznieriai tu-j mantas taip pat pagyrė mu'sų 
pės prie desRų ir kostumerių 
nebus, tai mes turėsim progos 
pasikalbėti”. Einam ir abudu 
įpuolam į Dr. Karaliaus ofisą. 
“Na, jus prakeikti biruliečiai, 
kas jus čia atnešė?” tarė su 
šypsą ant veido daktaras. Lili
ja nusijuokė, tą padariau ir aš 
ir tik prasižiojau sakyti, bet 
daktaras perkerta ir stačiai 
klausia: “Kiek jūsų liga man 
kainuos?” “10 dolerių”, greit 
atkirto Lilija. “Na, tai ne taip 
da blogai”, atsake ir padavęs 
pinigus palinkėjo nuims gerų 
pasekmių. Taip lengvai laimė
ję pirmoj vietoj, nudilinom jau 
pas du daktarus, būtent Dr.

Ir pikta ir nemalonu 
rei

Ii

Dalykai Kurių Kunigai 
NESAKO

Ar tamsta kada nors nepagalvojai, kodėl pa
saulyje yra tiek daug sumišimo, neramumo, sielvar
to ir vargo? Kas prašalins visas Šiaą nelaimes ir 
įsteigs ant žemės laimę, laisvę, gerovę, sveikatą ir 
kas pailgins žmogaus gyvenimo dienas?

Ar tamstos širdis netroško kada nors gauti 
tikrą, protingą ir pamatuotą tų dalykų -išaiškinimą? 
Tamsta patėmyjai, kad žmonija ilgai buvo prislėg
ta, pavergta išnaudotojams, ligoms ir mirčiai. Ar 
neverta pamąstyti apie tuos dalykus ir pasistengti 
surasti tikrus ir teisingus atsakymus.

Biblija arba Šventasis Raštas parodo, kad Die
vas turi tokį puikų planą, kuriuo einant jis išgelbės 
ir palaimins' visa žmoniją. Šioje temoje bus laiko
mos PASKAITOS

Ketverge, Riigsėjo-Sept. 2,1926
GUNSAULUS SCHOOL SVETAINĖJE

Prie 44-tos ir Uhipple gat., Chicago, III. '
Pradžia 7:45 vai. vakare

Kalbės J. R. MUZIKANTAS iš New Yorko 
Garsus Biblijos žinovas

{žengimas Dykai • ‘ Rankiaus Nebus
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

ddrbą. Na ir kadangi taip mums 
gerai sekasi, tai mes nuėjom 
pas visų biznierių “tėvą” p. A. 
Ališauską ir rimtai pareiškėm 
savo kelionės tikslą. Jis atsilo
šęs, savo cigarą berūkydamas, 
išklausęs atsikosėjo ir atsake, 
kad Birutę, privalo remti kiek
vienas lietuvis ir ypatingai biz
nieriai, nes tai draugija, kuri 

palaiko lietuvybę ateivi joje ir 
parašo čekį. Reiškia, mums se
kasi. Ir taip mes tą vakarą su
rinkom suvirs $200 ir į trum
pą laiką jau turėjom apie 50 
narių rėmėjų. Dabar jau, taip 
sakauI, atsistojom ant kojų.

• * ’ t * * I♦

Choro organizavimas ‘
Šųnkus rašė veikalą ir muzi

ką “Čigonai”. Mes gi tuo tarpu 
didinom •Chorą. t Mums y buvo 
svarbu pritraukti vietinis jau
nimas, nes nelaimingas karas 
pagrobė j savo nasrus visus vy-

Ar Nori. Gauti 
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 

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

; čiaus.
Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 

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

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

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

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

acijos ir manė, kad aš sau už 
didelę garbę laikau būti tokiu 
artistu.
bet nieko nt\ 
kalas. Savo keliu vakaras pra
ėjo sklandžiai; paliko gero įs
pūdžio ir pelno, pridavė noro 
birtitiečiams ir Šimkui su mu
mis darbuotis. Visi mus kvie
tė ir visur dainavom. Šimkus 
gi rašo kitą veikalą — “Išei
vis”.

Būdamas Šimkus Chicagoj e, 
nors ir prie blogiausių materia
lių sąlygų, visgi pas jį nesima
tė trukumo energijos; jis pa
rašė daug gerų kurinių, o cho
ras dainavo suvirs 40 dainų. 
Chorą Šimkus buvo sumokinęs 
taip, kaip iki lo laiko nė vienas 
Gedėjas nebuvo sumokinęs ir 
choras visuomet padarydavo į 
klausytojus žavėjau tį įspūdį. Ir 
taip mes triumfavome Chica
goj, o-ir provinciją kaip kada 
atlankydavom. Pirmininku ‘ vė
liaus buvo p. Uktveris,, kuris 
nelabai sutiko «u Šimkum ir jo 
vieton tapo išrinktas geros sie
los vyrukas p. B. Digus. Ir štai 
1919 metais Šimkus stato savo 
veikalą “Išeivis”. Jo pastaty
mas daug kalbų sukėlė, mat 
veikalas- neatlaikė kritikos, ne
paisant to, kad publiką užka
riavo. Po perstatymui to vei
kalo pasipylė s neprielanki 
ka ir atėmė Šimkui visą 
darbuotis ir jis energijos 
teko visiškai. Nežiūrint, 
jau jo gražų veikalą
nuus” Birutė buvo pusėtinai 
pramokusi ir jau už keletos 
mėnesių turėjo būti statomas 
Aryan Grotto Temple, bet mu
sų Šimkus užsispyrė namo gryž-

ti ir jau jo negalima buvo su
laikyti. Taigi Birutė nutarė 
rengti jam išleistuvių koncer
tą, kuris kaip materialiu, 
ir dailės žvilgsniu nusiseki 
rai ir tą patį vakarą mijs 
biruliečiai išlydėjom savo 
dovą.

Išvažiavimą Šimkaus tuoj vf- 
sa Chicaga pajuto, birutlečiai 
gi ir-vėl pradėjo klaidžioti be 
vedėjo, o vrildyba ir vėl priėjo 
prie to paties klausimo: 
gauti sau vedėją. Apie tai 
ir pakalbėsiu kitu atveju.

taip 
ge- 
visi
va-

(Bų» (langiau)
-

kur
i aš

kriti- 
norą 

nebe- 
kad

“Pagire-

Mat visgi aš ger- 
bet tikrus^; žinau, 
turi turėti ne tik 
ir gerai Išlavintą 

kūną, kad

Šimkus asmeniniai matėsi su 
tėvais ir kalbino, kad leistų sa
vo vaikus dainuoti; mes nuo 
valdybos rašėm straipsnius 
“Lietuvoje” ir “Naujienose”, o 
kadangi “Draugą” redagavo 
plačiai protaujantis velionis 
kun. Kaupas, tai visuomet tal
pindavo Birutės straipsnius ir 
ant pirmo puslapio dėdavo pa
raginimus lankyti Birutėj va
karus. Taigi choras didėjo. Mes 
turėjom savo susirinkimams ir 
repeticijoms nuosavą gražią 
svetainę Tananevičiaus name. 
Vieną dieną, per repeticijas, žiu- 
rįu, du vaikinukai nedrąsiai 
Įėjo ir stovi, nežino — eit ar 

■eit toliau. Abudu gražiai pasi
rėdę, a Įrodo amerikoniukai. 
Priėjęs ir paklausiau, ar jie no
ri dainuoti. “Tai gal”, pirmas 
rimtai sako; antras kiek smar
kiau sako: “Tai, žinai pamėgin
siu.” Tie vaikinukai, dabar jau 
pilnoj to žodžio prasmėj vyrai, 
kurie daug pasidarbavo Biru
tei. Tai gerai mums žinomi A. 
Olis ir Mikas Jozavitas. Ir taip 
Birute kilo ir bujojo.

štai Šimkus stato savo pirmą 
veikalą “Čigonai”. Vadovaujan
čias roles užima p-lė M. Bu
kauskaitė ir Stogis; ir, ar jus 
tikėsit, ar ne, ar tai ant lai
mės, bet greičiausia mano ne
laimei, tenka man rolė heroje, 
kunigaikščio’ ir vien tik dėlto, 
kad nebuvo geresnio “artisto”. 
Pykausi su Šimkum veik kiek
vieną dieną, 
biu artistus, 
kad žmogus 
talentą, bet
savo gremėzdišką 
jis galętų vaidinti ir duoti šio
kį tokį tipą; reikia dar suprasti 
plastiką, Intonaciją. Viso (lo 
pas mane nebuvo ir aš tą žino
jau. Kad bučiau nežinojęs, tai 
gal butų lengvinus pergyventi. 
Bet ką daryti, reikalas. Apart 
to, mano balso nėr, o kokis 
yra ir tas betvarkėje. Ką dary
ti? Nieko niekam nesakęs imu 
dešimtį dainavimo -lekcijų pas 
I>-ią Pocienę balsą pralavinti.- 
Žmona mane rėkdė tiek ir tiek, 
lx‘t aš nesijaučiu, kad galiu 
liuosai kvėpuoti, o čia trage
diją -r reik lošti ir dainuoti, 
štai atėjo ir diena to nelaimin
go vaidinimo, o mano vargo, 
kurio aš niekuomet nepamiršiu. 
Svetainė kupina žmonių, štai 
ir mano išėjimas artinasi. Visi 
pasitraukė nuo scenos, palieka 
man net ir perdaug vietos. Vi
sas choras traukdamasis gra
žiai dainuoja “Gana girioj šioj 
nakvoti”. Čia ir aš pasirodžiau 
su visais ^avo trukumais ir nu
vargau kaip tikras artistas. 
Vaidinimas perėjo, publika plo
ja, sveikina visus, sveikina ir 
mane. Pirmutinį susitikau K. 
Augustą, kuris ir sako: “Na, 
artist progorelavo teatra” — 
ir juokėsi. Antra tai buvo mums 
gerai žinoma, suprantanti te
atrą ponia, kuri į Šalį mane 
nusivedusi sako: “Klausyk, p. 
Micevičius, tamsta esi nieko 
sau vyrukas, man jūsų gaila 
nelošk tamsta daugiau.” Tai 
Buvo Murinti" ' .1 urgeliKniene. 
Žinoma, jie visi nežinojo situ-

Tel. Brunsvvick 9398

KAROLIS 
NORKAITIS

Vicnintėlis lietuvis Auksorius North 
Stelėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė.. Chicago, UI-

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

I J ė 4
Taupyk Pinigus ' Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, f urnas arba boilerį 

Nebūtinas.reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerį, kuo-, 
mot dalis.išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visds Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei ndgalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Horthwestern Stove 
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Strąet

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
r Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted'
2355 Milwaukec Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe California & Westem Avė. South Chicago

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
' THE PEOPLES 

FURNITURE CO.
Visuomet šiose Krautuvėse esti pla

tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kaiųps prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
7X0 ĮkopĮesĮmaifare (Įajmnj

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

U <J ''
-KUR MOKINTIES MUZIKOS?

Beethoveno Konservatorijoje geriausi mokytojai duoda: piano, dainavimo, 
smuikavimo, teorijos, banjo, mandalinos, guitaros ir ukelele lekcijas. Moki
niai dalyvauja: koncertuose, orkestroje, chore; baigusieji gauna diplomus. 
Painokos dienomis ir vakarais, {stoti reikia dabar. i. I J r

BEETHOVEN CONSERVATORY OF MUSIC, INC 
3259 So. Halsted S|., Chicago, III. Tel. Boulevard 9244

Cicero Skyrius: 4847 W. 14th Street, Cicero, III.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

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

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

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

CHtWINOSWtl

Vardas

Adresas

Miestas

Išpildyt ir siŲHk Naujienoms
State

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

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

Daro doviernastis^ ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados, kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public I

3311 So. Halsted Street 
Tol. Yards 6062 

Chicago, III.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Garsinkites Naujienose
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

August 19, 1926 Eilinis No. 175

LJS.S. Pildomasis Komitetas

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, H).

st.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 8959 Archer 
Avė., Chicago, 111.

Finansų Sekretorius — G. Mankai, 
Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N, West- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama- 
rakas. ' •

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimorc, Md.

Binghamton, N. Y
Antras Socialistų Piknikas.

C -arSekmadienyje, rugpiučio 15 
d., Pj/rlėkšto giraitėje buvo su
rengtas L. S.S. 33'kuopos pikui-

tariu nuoširdų ačiū, kaip dar
buotojams, taip ir rėmėjams.

Gerai butų, kad Binghamto- 
niečiai daugiaus susiinduomau- 
tų L. S. S-ga ir kuriam aplinky
bės leidžia, pasistengtų prisidėti 
prie kuopos.

— P. B. Balčikonis.

yra gera, kadangi senosios par- koje 2 doleriu metams. A(fre- 
tijos diskreditavo save įvairiais sas: Kaunas, Kęstučio g-ve 40. 
skandalais ir nebeturi pasitikė
jimo masėse. Valdžia iki šiol 
tečiaus visuomet žiauriausiu 
budu slopindavo kiekvieną sava
rankišką darbininkų judėjimą, 
šito likimo gal neišvengs ir 
darbininkų bei ūkininkų partija.

RATIFIKAVO 8 VAI 
DARBO DIENĄ.

Butų labai gerai, kad ameri
kiečiai tą žurnalą užrašytų ir 
savo draugams Lietuvoje, nes 
Lietuvoje, kaip žinoma, dauge
liui norinčių skaityt trūksta litų 
užsimokėt už laikraštį. ‘‘Naujo
sios Gadynės” kaina Lietuvoje; 
10 litų, metams, 6 litai pusei me
tų.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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 sutartj).

4120 So. Richmond Street

Belgijos senatas 103 balsais 
prieš 16, vienuolikai susilaikius 
nuo balsavimo, patvirtino Wash- 
ingtono aštuonių valandų dar
bo dienos sutartį. Tame reiš
kiasi didelė socialistų įtaka Bel
gijoje.

Kadangi 8 vai. darbo dienos 
sutartis jau seninus buvo rati
fikuota Belgijos, atstovų bute, 
tai reikia manyti, jogei tas įsta
tymas neužilgio įeis į galią.

LENKIJOS SOCIALISTAI REI
KALAUJA NAUJŲ RINKIMŲ.

PRIIMNUS NUO KOSULIO

Tūkstančiai lįgonip jauny ir 
seny prityrė vertę

Severą’s 
Cough Balsam

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suviršum 46 metus.

Kaina 26 ir 50 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
' W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10WA Į

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OI’TOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Dienų pasitaikė daili, tad ir 
publikos prisirinko gana daug. 
Visi buvo linksmi, šoko jauni ir 
seni iki vėlai vakaro.

Žmonių pritarimas sacialistų 
' parengimams yra didelis. Kiti 

buvo pasirengę tą dieną išva
žiuoti į kitus artimas miestus, 
bet išgirdę apie L. S 
pikniką susilaikė nuo 
ir paliko vietoje, kad 
musų piknike.

Tad ačiū tokiam 
Binghamtono lietuvių
mui linkui socialistų parengimų. 
Pasekmės finansišku atžvilgiu 
buvo geros. Pelno liko apie $50.

Taipgi reikia pasakyti, kao 
labai daug prisidėjo prie pikni
ko pasekmingumo dd. Cižauskai, 
Kaminskas ir kiti.

Todėl varde L. S. S. 33 kuopos 
-------- -- , ---- ----- |
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LSS. PILDOMOJO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

Ateinantį sekmadienį, 
jo 5 d., 10 vai. ryto

važiavimo 
dalyvavus

dideliam 
palanku-

rugsė- 
įvyks 

“Naujienų” name L: S. S, Pildo
mojo Komiteto posėdis. Yra 
svarbių reikalų apsvarstymui, 
todėl visi komiteto nariai kvie? 
čiami ateiti laiku.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
JAPONIJOJE.

Lenkijos i socialistų partija 
kartu su žydų ir vokiečių sočia-

K.“S’ Lietuviai Advokatai 
mas ir paskirti \jauji rinkimai.
Tuo tikslu yra šaukiami visam 
krašte vieši susirinkimai, kurie 
pritraukia skaitlingą publiką.

KOVA PRIEŠ INFLIACIJĄ.

Francijos darbininkų profesi
nių sąjungų centras išleido pro
klamacijų, kurioje nurodoma, 
kad organizuotieji to krašto 
darbininkai jau senai kovoja 
prieš finansinę valdžios politiką, 

į valiutos infliaciją. 
Darbininkų ir Profesinės sąjungos sako, kad

Pereitą kovo mėnesį Tokyo ■ vedančią į
mieste įsikūrė P
Ūkininkų partija — Kodo No- yra ne kartą, jspėjusios valdžią 
min To. Jos programas reika-'ir 
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TX Nelaikyk Pinigų 
be Naudos

Pastatyk reikalavimą patsai sau, jog nuo šian
die jūsų pinigai privalo nešti jums devynis nuošim
čius į metus. Padavęs pats sau tą reikalavimą, pri
versk save išpildyti ji.

/

Tai yra visai lengva. Visa kas jums reikia, nu
eiti į artimiausį paštą ar banką, išpirkti čekį ar 
Money Orderį ir prisiųsti Naujienų Bendrovei; ar
ba ateiti čią asmeniškai ir sumokėti pinigus. Nau
jienų Bendrovė gavusi pinigus telegramų praneš 
Koperacijos Bankui ir už trijų ar penkių dienų jū
sų pinigai pradės nešti jums 9%. v

9% yra geriau negu šeši, ir daug geriau negu 
trys. Indėlis yra daug patogesnis negu investmen- 
tas ant morgičių ar bonų.

Liudymą už indėlius ir nuošimčius g 
peracijos Banko, per Naujienų BendroS

Saugumas pilnai užtikrintas

visuomenę dėl grasinančių 
ūkio ir pramonės ( Francijos ūkini pavojų.’ Bet 

teisėtomis sąjungų įspėjimų nebuvo boja- 
ma, kadangi valdžia stengėsi 
neužgauti turtingųjų klasių in
teresų. Proklamacijoje dar 
krašto reikalus tai — stabili- 
budas sutvarkyti ekftnominius 
krašto reikalus tai — stabali- 
zuoti valiutą, kaip galint grei
čiaus. Ji baigiasi tokiais žo
džiais:

‘‘Darbininkai! Valdančių
jų klaąių drąsa auga diena iš 
dienos. Jos pasitiki jūsų ne
veiklumu. Bet jeigu jus paro
dysite, kad jus priešinatės 
joms, tai visos reakcinės 
jėgos negalės nieko įums 
daryti.”

pa-
pa-

tuo 
to,

iš Ko-

A į¥.W-:

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

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

NAUJIENŲ BENDROJ
1739 So. Halsted St. Chic Illinois

Franko kurso smukimas 
tarpu nesustoja, nežiūrint 
kad visos buržuazinės partijos 
sudarė koalicinę “nacionalinę 
vyriausybę” ir pastatė jos prie
šakyje p. Poincąrė. Juo franko 
vertė darosi mažesnė, tup la- 
biaus auga gyvenimo brangeny
bė ir masių padėtis eina sunkyn 
ir sunkyn.

IŠSIRAŠYKITE “NAUJĄJĄ 
GADYNĘ”.

Lietuvos socialdemokratų 
partija tik-ką pradėjo leisti mė
nesinį žurnalą “Naujoji Gady
nė”. Tai vienintelis socialistų 
teorijos laikraštis lietuvių kal
ba, todėl kiekvienus socialistas 
turėtų j j užsiprenumeruoti.

Prenumeratas kaina Ameri-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 2300

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patamauju kuogeriausiai.

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St. 

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

K. JURGELIONIS
A D V O K AT A S 

Miesto ofiąas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:00 iki 8:Q0 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatast

L 2221 W. 22 St.
arti Leavitt St.

Telefonai Canal 2552

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V H 1c 111*3,151

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

Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8396

JOHN B. RORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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 St., Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
, Advokatas

5349 So. Hermitage Arena© 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

ti. arba savo ižneSiotojui syki i mėnesi ir bus apmainyta j tikruM 
United I’rofit Sharing kuponus, sekamomin txxi«y kleiniM: y

Vienas skaitytoj;', t'r skaitytoja turi teisę gauti tik vieną .kuponą 
kas dieną ir ne dąu per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti natomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
iiuaml. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai uavardl ir adresas įkaitytojo. <

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo tekamai:

Ui metus—150, už pusę motų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

...........................................  Atkirp čia .---------------- ———
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=. vtfo* CORPORATION'7,71 
Bk V> / PRESENT FOR R£J}įWWlp’5
W UNITED PRO F IT-:

SENOJ*.*.
fON

E PAIO TO Z&l

voRINGC°RPORATI0N

rtfw v<Jhh.^ 1
!jO

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIŪIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.-
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, < 1 a i i i K f W
kitosiuosc rei- 
kainose mote- 
rims ir merftj >,

kropki || 

geibų. M
V a 1 a n < I < i s ' > u o K f ‘

S ryto iki 2 I"; 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare. .. ' * <

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOK 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 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvėrgais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatoinis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartj.

DR. HERZMAN-ra
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-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 ▼. ▼.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 

. DR. A. J. BERTASH 
3454 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street i

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz i ji nu° 9 ikt l| vai. ryte; 
K alandos į nuo 5 j y g vai. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Teir-Lafayette 5830
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po plotų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL * 
GYDYTOJAS LU CU1RORGAB 

4601 S. Ashland 
7820. 
Tel. Proapect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Tel. Bouievard
Rea^ 6641 Sx. Alhany Avė.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
UMcagcs III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti -r- 
nusipirk typewriterj.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

'Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Optametriat
.^■H^Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland A v. 
Kampas 47-tos 

ant 2 lub 
--------- i

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų ’Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bląe 
Island. Ofiso valandoi nuo 2 ild 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Faixfax 6358

Gydytoju Kabinetas 
DR. & LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo budai tiktai na- 
tur&lis (be žyduoliu ir b« operaci
jų). Pa-sekDiingai reu
matizmų, paralyžių, chroniiką ka
tarą, nerviškumų, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipęi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai Švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
.................. - - t
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yra gera, kadangi senosios pa r- koje 2 doleriu nfetams. Aifre- 
tijos diskreditavo save įvairiais sas: Kaunas, Kęstučio g-ve 40. 
skandalais ir nebeturi pasitikė
jimo masėse. Valdžia iki šiol 
tečiaus visuomet žiauriausiu 
budu slopindavo kiekvienų sava
rankišką darbininkų judėjimą, 
šito likimo gal neišvengs ir

LJS.S. Pildomasis Komitetas L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Avė., Chicago, 111.
Finansų Sekretorius — G. Mankus, 

Chicago, 111.
Kasierius — A. Lekavičių, 2404 W. 

Division St.
Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 

em Avė.
Nariai — Ona Banienė ir F. Skaina- 

rakus. •

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., j Sekretorius —Ą. Jusas, 3959 Archer
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Bingtiamlon, N. Y.
Antras Socialistų Piknikas.

Sekmadienyje, rugpiučio 15 
d., p. Plėkšto giraitėje buvo su-

kas.
Dieną pasitaikė daili, tad ir 

publikos prisirinko gana daug. 
Visi buvo linksmi, šoko jauni ir 
seni iki vėlai vakaro.

žmonių pritarimas sacialistų 
' parengimams yra didelis. Kiti 

buvo pasirengę tą dieną išva
žiuoti į kitus artimus miestus, 
bet išgirdę apie L. S. S. 33 kp. 
pikniką susilaikė nuo važiavimo 
ir paliko vietoje, kad dalyvavus 
musų piknike.

Tad ačiū tokiam dideliam 
Binghamtono lietuvių palanku
mui linkui socialistų parengimų. 
Pasekmės finansišku atžvilgiu 
buvo geros. Pelno liko apie $50.

Taipgi reikia pasakyti, kao 
lal/ai daug prisidėjo prie pikni
ko pasekmingumo dd. čižauskai, 
Kaminskas ir kiti.

Todėl varde L. S. S. 33 kuopos 
-------- ~ . ----------------

tariu nuoširdų ačiū, kaip dar
buotojams, taip ir rėmėjams.

Gerai butų, kad Binghamto- 
niečiai daugiaus susiinduomau- 
tų L. S. S-ga ir kuriam aplinky
bės leidžia, pasistengtų prisidėti 
prie kuopos.

— P. B. Balčikonis.

LSS. PILDOMOJO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

Ateinantį sekmadienį, 
jo 5 d., 10 vai. ryto

rugsč- 
įvyks 

“Naujienų” name L.'S. S, Pildo
mojo Komiteto posėdis. Yra 
svarbių reikalų apsvarstymui, 
todėl visi komiteto nariai kvie
čiami ateiti laiku.

Butų labai gerai, kad ameri
kiečiai tą žurnalą užrašytų ir 
savo draugams Lietuvoje, nes 
Lietuvoje, kaip žinoma, dauge
liui norinčių skaityt trūksta litų 
užsimoket už laikraštį. “Naujo- ( 

darbininkų bei ūkininkų partija. | sios Gadynės” kaina Lietuvoje;
10 litų, metams, 6 litai pusei me
tų.RATIFIKAVO 8 VAL. 

DARBO DIENĄ.

Tel. Lafayette 0094

L. 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

B*************************
Belgijos senatas 103 balsais 

prieš 16, vienuolikai susilaikius 
nuo balsavimo, patvirtino Wash- 
ingtono aštuonių valandų dar
bo dienos sutartį. Tame reiš
kiasi didelė socialistų įtaka Bel
gijoje.

Kadangi 8 vai. darbo dienos 
sutartis jau seniaus buvo rati
fikuota Belgijos. atstovų bute, 
tai reikia manyti, jogei tas įsta
tymas neužilgio įeis į galia.

LENKIJOS SOCIALISTAI REI
KALAUJA NAUJŲ RINKIMŲ.

PRIIMNUS NUO KOSULIO

Tūkstančiai iįgonip jauny ir 
seny prityrė vertę

Severa’s
Cough Balsam

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 

vaistas per suviršum 46 metus.

Kaina 26 ir 60 centai.
*

Pirkite pas aptiekorius. -
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, I0WA

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-toa Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat.
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 ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa
geli)!};

Valandos nuo 
9 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

«■ DR. HERZMAN™

Lenkijos | socialistų partija 
kartu su žydų ir vokiečių socia- 

leistas dabartinis Lenkijos ^Lietuviai Advokatai 
mas ir paskirti \?auji rinkimai. 
Tuo tikslu yra šaukiami visam 
<rašte vieši susirinkimai, kurie 
pritraukia skaitlingą publiką.

KOVA PRIEŠ INFLIACIJĄ.

Francijos darbininkų profesi
nių sąjungų centras išleido pro
klamaciją, kurioje nurodoma, 
kad organizuotieji to krašto 
darbininkai jau senai kovoja 
prieš finansinę Raidžios politiką, 

Pereitą kovo mėnesį Tokyo j vedančią į valiutos infliaciją, 
mieste įsikūrė Darbininkų ir Profesinės sąjungos sako, 
Ūkininkų partija — F 
min To. Jos programas reika-’
lauja žemės ūkio ir pramonės Į Francijos ūkini pavojų. ’ Bet 
sistemos pakeitimo teisėtomis sąjungų įspėjimų nebuvo boja- 
priemonėmis.

Naujosios partijos padėtis

DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
JAPONIJOJE.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central. 4411.
Valandos: nuo 9 ryto *ki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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-Ray 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. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

kad 
Kodo No-!yra ne kartą, jspėjusios valdžią 
įas reika- ir visuomenę dėl grasinančių

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Nelaikyk Pinigų 
be Naudos
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Pastatyk reikalavimą patsai sau, jog nuo šian
die jūsų pinigai privalo nešti jums devynis nuošim
čius į metus. Padavęs pats sau tą reikalavimą, pri
versk save išpildyti jj.

/

Tai yra visai lengva. Visa kas jums reikia, nu
eiti į artimiausį paštą ar banką, išpirkti čekį ar 
Money Orderį ir prisiųsti Naujienų Bendrovei; ar
ba ateiti čia asmeniškai ir sumokėti pinigus. Nau
jienų Bendrovė gavusi pinigus telegramų praneš 
Koperacijos Bankui ir už trijų ar penkių dienų jū
sų pinigai pradės nešti jums 9%. v

9% yra geriau negu šeši, ir daug geriau negu 
trys. Indėlis yra daug patogesnis negu investmen- 
tas ant morgičių ar bonų.

Liudymą už indėlius ir nuošimčius gausit iš Ko- 
peracijoj^Fanko, per Naujienų Bendrovę.

Saugumas pilnai užtikrintas
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LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

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

! NAUJIENŲ BENDROVĘ
h 1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois
xx x xx ixxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxjaxxxxxxxxxxxxx
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Dr. Anelia Kaushillas 
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau jvairias ligas 
o labiausiai uzsi- 
senčjusias vyry, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus) išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tol. Vardo 4951

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

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-roa lubos

ma, kadangi valdžia stengėsi 
neužgauti turtingųjų klasių in
teresų. \ Proklamacijoje dar 
krašto reikalus tai — stabili- 
budas sutvarkyti ekdnominius 
krašto reikalus tai — stabali- 
zuoti valiutą, kaip galint grei
čiaus. Ji baigiasi tokiais žo
džiais:

“Darbininkai! Valdančių
jų klasių drąsa auga diena iš 
dienos. Jos pasitiki jūsų ne
veiklumu. Bet jeigu jus paro
dysite, kad jus priešinatės 
joms, tai visos reakcinės 
jėgos negalės nieko jums 
daryti.”
Franko kurso smukimas 

tarpu nesustoja, nežiūrint
kad visos buržuazinės partijos 
sudarė koalicinę “nacionalinę 
vyriausybę” ir pastatė jos prie
šakyje p. Poincąrė. Juo franko 
vertė darosi mažesnė, tup la
binus auga gyvenimo brangeny
bė ir masių padėtis eina sunkyn 
ir sunkyn.

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.

Fo pietų nuo 3:00 iki 8:Q0 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel,. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojirnai. — Pas- 
kbla pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunus Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 326-1

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

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. Midtfay 2880

pa- 
pa-

tuo 
to,

išsirašykite; “naująją
GADYNĘ”.

Lietuvos socialdemokratų 
partija tik-ką pradėjo leisti mė
nesinį žurnalų “Naujoji Gady
nė”. Tai vienintelis socialistų 
teorijos laikraštis lietuvių kal
ba, todėl kiekvienas socialistas 
turėtų jį užsiprenumeruoti.

Prenumeratas kaina Ameri-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
f

1 2221 W, 22 St.
arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

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

Tek Pullman 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

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

rz i j J nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
V alandos i nuo f, jy g vai. vakare

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4900

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakar aks

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

Pėtnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
, Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.» _ i_________________
------------------------------- ——---- /-------

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

'Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

Ofiso TelT'Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

I

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

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

Namų telefonas Spauldlng 8688 
Ultravioletinė iviesa ir diathermia

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

yra Unijinė Spaustuvė.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Faixfax 6858

DR. MARGĖMS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street

TeL Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būda* 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, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok | Naujienų ofisą ar f sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikruš 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis: <

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

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

Uš metus—150, už pusę metų—76, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo

.....................................   Atkirp čia .
Data: Rugsėjis 2 d., 1926

Tel. Boulevard 
Rea., 6641 S) Alhany Avė.

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300
-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland

Tel. Proapect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
__________ i----------------------------------- -

Office Boulevard 7042
Dr. C." Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Odcatfo, 111.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti -f* 
nusipirk typewriterj.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl
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TEMPIA {STATYMUS ANT SAVO KURPALIO

ATLYGINIMAS Už NUSAVINAMAS ŽEMES

BAJORŲ DVARAI NUSAVINAMI BE ATLYGINIMO

NEPAMATUOTOS KUNIGŲ PRETENZIJOS

Chicagos Marijonų organas nori įrodyti, kad “Nau
jienos” klaidinančios savo skaitytojus, nes Lietuvos St. 
Seimas nenutaręs nusavinti bajorijos žemes be atlygini
mo. St. Seimo išleistas įstatymas sakąs: “Už paimtas ei
nant §2 iš privatinių savininkų žemes, atlyginama atatin
kamomis 1910-1914 metų vidutinėmis kainomis....”

Tečiaus tas laikraštis, kritikuodamas^ “Naujienas”, 
pasirinko tiktai tą vieną įstatymo paragrafą, kuris jam 
tinka, o pro kitus paragrafus praėjo tylpmi# Šitoks kri
tikos būdas yra neteisingas. ’ * M t

Įstatymo paragrafas, kurį cituoja Marijonų laikraš
tis, kalba he apie bajorijos žemes, bet bendrai apie priva
tinių savininkų žemes. Į tų savininkų skaičių įeina viso
kie žmonės, kurie valdo daugiau per 80 hektarų žemės. 
Tarpe jų randasi, be abejonės, daug turtingų ūkininkų ir 
šiaip žmonių, įgijusių nuosavybę- pirkimu, paveldėjimu 
ir t. t.

Šitų savininkų žemes, kas viršaus 80 hektarų, St. Sei
mas irgi nutarė paimti valstybės žinion, duodant savinin
kams tam tikrą atlyginimą. “Naujienos” šito fakto nie
kuomet neketino užginčyti.

Bet pirmoje vietoje Lietuvos žemės reforma mini ne 
tas žemes, kurias nurodo Marijonų laikraštis. Ji mini 
dvarus, kurie yra tekę bajorams “majoratų ir lėnų teisė
mis” ; taip pat dvarus, kuriuos Rusijos caro valdžia buvo 
dovanojusi įvairiems ponams Lietuvoje; ir pagaliau, vi
sus tuos dvarus, kurie buvo įgyti, naudojantis rusų val
džios duotomis privilegijomis.

Visas šitas nuosavybes smulkiai aprašo “žemės re
formos įvedamasai įstatymas” ir apie jas mes tena; skai
tome, kad još yra skelbiamos “Lietuvos Respublikos nuo
savybe ir buvusieji jų valdytojai jokio atlyginimo negau
na”. A A m;ii

Tą “Žemės reformos įvedamojo įstatymo” patvarky
mą paskui patvirtino ir “žemės reformos įstatymas”, šis 
įstatyrtias, be to, pirmam savo paragrafe pridėjo dar ir 
visą eilę kitų žemės rųšių, kurios turi būt nusavintos be 
atlyginimo. u

Labai keista, kad broliukų laikraštis, ėmęsis “aiškin
ti” St. Seimo išleistą žemės reformos įstatymą, praleido 
kaip tik pačią svarbiausiąją jo dalį. Jeigu jisai butų į ją 
įsigilinęs, tai jisai butų pamatęs, kad St. Seimas daro 
griežtą skirtumą tarpe žemių, skiriamų nusavinimui. Vie
nas žemes jisai laiko esant įgytas neteisėtu budu, kitas 
— teisėtu, ir už pirmosios rųšies žemes jisai nepripažįsta 
jų valdytojams jokio atlyginimo.

Kas gi yra tie valdytojai, kuriems St. Seimas nutarė 
neduoti atlyginimo? Tai yra tie asmens, kurie įgijo dva
rus dėl to, kad jie priklausė tam tikram privilegijuotam 
luomui, arba dėl to, kad jie naudojosi ypatinga Rusijos 
caromylista. , , a A * ii

Taigi nėra jokios abejonės, kad Lietuvos respublika 
yra priėmusi tokį nusistatymą, jogei bajorijos nuosavy
bė kilusi iš privilegijuotos to luomo padėties, turi būt pa
naikinta. Šitam nusistatymui pritarė ir Lietuvos kunigi
ja, todėl ji šiandie elgiasi visai nelogiškai, kuomet ji sten
giasi gauti iš valstybės ^atlyginimą už nusavintuosius 
bažnyčios turtus. Nes tie turtai irgi buvo įgyti panašiu 
budu, kaip bajorijos dvarai — kunigaikščių dovanomis, 
baudžiauninkų išnaudojimu ir t. t.

Jeigu šiandie Lietuvos valstybė pripažįsta, kad tur
tai, kuriuos karaliai su bajorais buvo išplėšę ir išvilioję 
žmonėms, turi būt sugrąžinti liaudžiai, tai juo labiaus 
privalo atsižadėti savo senovės turtų liaudies naudai baž
nyčia. Bažnyčios uždavinys juk yra ne lobius krauti “šio
je ašarų pakalnėje”, o tiktai rengti tikinčiųjų sielas gy
venimui “anam pasaulyje!”

Ar kunigai Marijonai nė šitos tiesos nežino?

mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr Į 
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Apie Įvairius Dalykus. j
Naujas Mesijošius angelai. Tos esybės nuolat to

bulėjančios, kol jos pasida
rančios tiek tobulos, jog ga
li šalę Pasaulio Valdytojo sėdėti.

'Teosofų centras randasi Olan
dijos mieste Ommen. šią vasa
rą (liepos mėnesyj) ten įvyko 
didžiausios iškilmės. Olandų 
baronas Philip van Pallandt pa
dovanojo jiems savo palocių 
•Eerde. Krishnamirti nuolat 
gyvensiąs tame palociuj.

Taigi į Ommen susirinko apie 
2,000 pilgrimų uš įvairiausių ša
lių. Kas dieną Besant ii 
Krishnamurti sakė jiems pa
mokslus. Amerikos žurnalistas 
John E. Mitchell, kuriam pasi
sekė dalyvauti teosofų susirin
kime ir asmeniškai kalbėtis su 
naujuoju pranašu, sarkastiškai 

“Billy” Sunday taip “ištlumoči- kalba apie naujos religijos išpa- 
jo” bibliją, jog padoresnieji jo 
pasekėjai net pasipiktino. • Ir 
šiaip jis nelabai betraukia pub
liką. Jo bezdžioniavimas pra
deda nebepatikti žmonėms. '* k * 1 *’ * I

Fundamentalistų viltis, Dr. J.
Frank Norris, neužilgo bus tei
siamas kaipo paprastas krimina- * | I 11 M
listas už žmogaus nužudymą. 
Tas smarkusis dvasiškis, kuris 
siuntė perkūnus ant visų bedie
vių ir beždžionės vaikų — evo
liucijos išpažintojų, pasirodė 
esąs geresnis “strieičius”, negu 
mūsiškis Dagilius. Jis savo 
bažnyčioj (Texas valstijoj) ant 
vietos nušovė žmogų, kuris už
protestavo • prieš dvasiškio lei
džiamus ŠmėTžtus apie miesto 
majorą. /

Visokie spriritualistai, krikš
čioniški mokslininkai, mormoni- 
stai, transcendentalistai, univer- 
salistai ir kitokie “istai” jau pa
sirodė amerikiečiams nebe nau- 
janybė. Reikėjo tad 
naujo duoti žmonėms, 
tai žmonės mėgsta 
Toks jau jų natūras. 

Amerikonų spaudai dabar at
siveria plati dirva rašyti apie 
naują pranašą, kuris yra pasiry
žęs pasaulį ant teisingo kelio 
išvesti. Rudolph Valentino 
mirtis sujudino sensacijų mėgė
jus. Bet visą laiką apie jį juk 
nerašysi. O Polos Negri verki
mu ir ašaromis publika, matyti, 
perdaug neįdomauja. Kas kita 
Krislinamurti. Jis vien jau 
įdomus tuo, kad jame karts nuo 
karto įsikūnija “Pasaulio Mo
kytojas” ir per jį skelbia savo 
mokslą. Ot, čia tai ir bus geros 
medžiagos laikraščiams. 

4 * 
Tačiau pradėsim nuo pradžios. 

Rugp. 29 d.fChicagoj prasidėjo 
teosofų konvencija. Toj koiv 
vencijoj dalyvauja teosofų lyde
ris Annie Besant ir jųjų nauja
sis mesijošius Jiddu Krishna
murti.

Krishnamurti ir kiti pranašai.
— Teosofų konvencija. — Vy
dūno teorija. — Teosofų bu
veinė. — Įsikūnijimas. — 
Krishnamurti ir “pasaulio 
mokytojas“. — Mistikų šalis.

Laimingi chicagiečiai. Jie tu
ri visokių progų savo dūšias iš
ganyti. Nesenai įvyko eucha
ristinis kongresas. Tad katali
kams buvo progos visokių myli- 
stų dastoti. Dabar atvyko net 
pats Mesijošius induso Krishna
murti asmenyj.

Amerikoniški “bunkšuteriai” 
ar tai pradeda žmonėms įgristi, 
ar visai susikompromitavo.

ką nors 
Papras- 

įvairumą.

Vydūno asmenyj

žintojus. Girdi, tedsofai iš pa
viršiaus atrodo lyginai taip pat, 
kaip ir kiti žmones. Skirtumas 
pasireiškia tik tada, kai pradedi 
kalbėtis su jaiš. Pasirodo, kad 
jie mato visokias dvasias, kurios 
šokinėja po medžių šakas. O 
prašmatnesnieji įš jų kuriam 
laikui galį net pasiųsti savo sie
las į okultinį pasaulį, kur jos 
kalbančios su angelais ir prana
šais.

Mitchell labai apgailestauja, 
kad jam jokių dvasių neteko Yna- 
tyti. Jis žiūrėjęs, žiūrėjęs, bet 
nieko daugieu nematęs, apart 
Olandijos laukų ir miškų. Nei 
viena dvasia nesiteikė jam pasi
rodyti. Mat, ne kiekvieno grieš- 
no akys gali matyti “nematomą 
pasaulį”.

Teosofai tiki, kad seniau gy
venusių žmonių sielos gali iš- 
naujo įsikūnyti. Jie visai rim
tai mano, kad Giordano Bruno 
yra įsikūnijęs jų lydery j Annie 
Besant. Oscar Koellerstroem 
savinasi šv. Franciškaus iš 
Assisi dvasią. Prieš tokią švent
vagystę geriems katalikams rei
kėtų griežtai užprotestuoti: 
kaip drįsta kažkoks teosofas sa
kyti, kad jame yra įsikūnijęs 
tas, kad pirma buvo šv. Fran- 
ciškus... 1

Kaip jau buvo minėta, teoso
fai tiki, jog Krishnamurti’j yra 
įsikūnijęs “pasaulio mokytojas“. 
Tas naujas pranašas yra apie 
30 metų amžiaus ir paeina iš 
Indijos. Sekėjai sako, kad jis 
esąs “dieviškai” gražus. Sve- 
riąs jis apie 100 svarų, bet fiziš
kai esąs gan neblogai subudavo- 
tas. Jis mėgstąs sportą — gol
fą ir tennis.

Krishnamurti įkūnijimui “pa
saulio mokytojaus” buvo 
giamas nuo dvylikos metų
žiaus. Bet įsikūnijimas, pasak 
Dr. Annie Besant, įvykęs visai 
nesenai. Krishnamurti laikęs 
pamokslą. Staiga su juo pasi
dariusi permaina. Jo balsas su- 
švelnėjęs, jis pradėjęs savo au
toritetu duoti nurodymus, kaip 
gyventi. Bet tai esą tęsėsi 
labai neilgai, o tai todėl, kad 
pirmas toks įsikūnijimas labai

ren- 
am-

Teosofų religija nėra naujas 
dalykas. Dar 1875 m. p-ni H. P. 
Blavasky ir pulkininkas II. S. 
Olcott įkūrė New Yorke teoso
fų draugiją.
lietuviai irgi turi teosofų. Ku
rie yra skaitę jo raštus, tie gal 
atsimena jo nepaprastą . teoriją 
apie tai, kas pasidaro su 
žmogumi po mirties. Sulig 
tos teorijos, po mirties žmogus 
turi pereiti šešias ar septynias 
stadijas. Musų kūnas esąs pa
darytas iš labai rupios medžia
gos. Tai taip sakant, viršutinis 
kevalas. Po mirties žmogaus 
pereinąs į naują stovį ir jis tą
syk jau susidedąs iš švelnesnės 
medžiagos. Su kiekvienu perė
jimu į naują stadiją švelnėjanti 
ir medžiaga. Nuo to, kaip žmo
gus gyveno šiame pasaulyj, 
girdi, priklauso ir jo . “kevalo” 
evoliucija po mirties. Kiek atsi
menu, Vydūnas tvirtina, jog 
saužUdos po mirties *’ turį' garį 
-sunkius laikus . Mat,’reikia dar 
dagyventi ir tas laikas, kurs 
buvo jiems paskirtas gyventi že
mėj.

Teosofai tiki, jog yfa nema
tomas pasaulis, kur arndasi 
maž daug tokios esybės, kaip

[Pacific and Atlantic Photo]
Garsi amerikiečių rašytoja Fannie Hurst ir jos vyras J. S. 

Danielson. Ji savo laiku sukėlė daug kalbų, kada patirta, kad 
jiedu yra apsivedę, bet negyvena krūvoj ir tik retkarčiais vienas 
kitą matov kad nekliudytį vienas kitam darbo. Ji dabar yra pa
traukta teisman neva už plagiaciją jos veikale “Maneųuin”, prie 
ko ji betgi visai neprisipažysta. Iš jos “autorė” reikalauja $600.000.

I ilS,

vojingas priešas biblistams, ku
rie vis negali sulaukti nemirtin
gumo gadynės.

Išviso teosofų mokslas yra 
persisunkęs Indijos misticizmu. 
O Indijoj rimtai tikima, kad 
yra tokių žmonių (jie? papras
tai vadinama fakirais), kurie 
gali visokius stebuklus daryti: 
išbūti grabe keletą mėnesių, 
prisikelti iš numirusių, suba
dyti savo kūną peiliu taip, kad 
jokių žaizdų nepaliktų ir 1.1. 
Bet tiems fakirams Amerikoj 
baisiai nesiseka. Mat, čia ran
dasi Houdini, spiritualistų ir 
kitokių humbugierių didžiau
sias priešas. Houdini tuoj išvel
ka aikštėn visas stebukladarių 
apgavystes.

Indijos atmasferoj ir tegalė
jo gimti mistiška teosofijai 
P-ni Blavatsky, teosofijos įkū
rėja, bevažinėdama po 'Indiją, 
ir gavo medžiagos savo nau
jam tikėjimui.

Sunku manyti, kad teosofai 
turės pasisekimo Amerikoje ar
ba Europoj. Tiesa, atsiras vie
na kita turtinga moteris (jų 
ir dabar yra daugiausia teoso
fų tarpe), kuri, senatvei besi
artinant, pradės galvoti, jog 
butų visai neblogas dalykas at
sikratyti nuo besirukšlėjančio 
kūno ir pereiti į naują' stadiją, 
kurioj kūnas pasidaro jaunas 
ir švelnus... —K. A.

Įvairenybė#
(Indų legenda).

pasaulio

Netikęs derlius
šiemet dau- 

nusi-
KjURKLIAI.

guma mulsų ūkininkų 
skundžia, kad esąs blogas der- 

<■» 1

sutvėri- 
sukėlė šiltą 

nulenkė savo

Visagalis Magadevas
Murėjas, nusileido ant žemės, 
kad pasidžiaugtų savo 
niais. Jo lėkimas 
vpją. Medžiai
viršūnes ir pražydėjo baltos 
lelijos. Magadeva nuskynė vie
ną leliją ir metė į jurą. Vėjas 
įsiūbavo vandenis ir padengė 
leliją balta puta. Akirtairksnyj 
iš lelijos, pridengtos putomis, 
pražydo moteris — ' švelni, 
kaip lelija, lengtvutė, kaip vė
jelis, nepastovi, kaip jura, ir 
taip pat urnai praeinanti, kaip 
puta, i 1 , ( i'

Moteris pirmiausia žvilgtelė
jo į vandenį ir sušuko:

n—Kokia aš graži!
apsidairė aplink

ne. Aišku, aš ne tokia Jau gera.
Magadeva, kad patenkintų 

moterį, sutvėrė beždžionę.
Beždžionė pamėgdžiojo visus 

moters judesius, ir moteris še
šias valandas buvo patenkinta, 
bet paskui per ašaras ji sušu
ko:

—Aš taip esu gera, taip gra
ži! Apie mane gieda, mane 
glamonėja, šliaužioja prie mano 
kojų, pamėgdžioja mane. Ma
nimi stebisi ir pavydi, man, 
taip kad aš dargi pradedu bi
joti. Kas gi mane apgins, jei
gu kas iš pavydo panorės man 
padaryti ką nors bloga?

Magadeva sutvėrė stiprų, ga
lingą Hutą. Uutas sergėjo mo
terį. Moteris tris valandas bu
vo patenkinta, bet paskui su
šuko:

—Aš graži, mane, glamonė
ja, o, aš nieko. Negaliu gi aš 
mylėt milžiniško, baisaus liūto, 
prie kurio aš jaučiu pagarbą ir 
baimę.

Ir toje minutėje pye moters 
pasirodė šuo.
'—Koks meilus*gyvulys! sušu

ko moteris ir pradėjo šunį gla
monėti.

—Kaip aš jį myliu!
Dabar moteris turėjo viską: 

ji nieko daugiau nebegalėjo 
prašyti. Tas ją erzino... Kad iš
lietų savo pyktį, ji sudavė šu
niui — šis sulojo ir pabėgo; ji 
užmynė koja gyvatę — gyvatė 
nušliaužė. Beždžionė pabėgo ir 
paukščiai išlakstė, kai moteris ' 
surėkė ant jų.

—O, aš nelaiminga! sušuko 
moteris: —- mane glamonėja, 
meilina, garbina, kai aš gerai 
nusiteikusi, ir visi pabėga, kai 
aš supykstu! Aš — viena! () 
Visagalingiausias Magadeva! 
Pąskutinį. kartą prašau tavęs: 
sutverk man tokių, būtybę, ant 
kurios aš galėčiau išlieti visą 
savo pyktį, kuri 
sumo, kai aš 
manęs pabėgti, 
kantriai pakelti 
smūgius.

Magadeva suraukė kaktą, už
simąstė — ir sutvėrė j ai...vy
rą. —Vertė P. Balys.

neturūtų drą- 
supykstu nuo 

kuri turėtų 
visus mano

Atsistato

ir

geras pasaulis!
išėjo sausa iš van- 

kranto (nuo to laiko

KVĖDARNA, (Tauragės ap
skritys). Nudegintas per karą 
Kvėdarnos miestelis palengva 
atsistatato ir kas metai naujų 
namų išdygsta.

Namai statomi mediniai. Iš 
nedegamosios medžiagos kaip 
ir nėra.

- * w ’ 
sunkiai atsiliepiąs į fizišką ku- liūs, mat, pernykštis šlapias 

pasaulio mokyto- ir lietingas ruduo neleido tin- 
kartus buvęs nau- karnai įsėti rugių, todėl apie 

Dr. 20 nuoš. lauko musųx ukinin-
Besant tikisi, jog neužilgo “pa-Į^i neįsėjo, o ir iš pasėtų šie- 
saulio mokytojaus” dvasia visiš
kai apsigyvensianti Krishna
murti kūne.

Kai Krishnamurti buvo dvy-

ną. -Po to “ 
jas” kelis 
jame pranaše įsikūnijęs.

mėt maža nauda ir kai kurie 
kaimai šių metų pripjautų ru
gių vos sėklai teužteks. Nors 
kviečiai, palyginti su I « • 1 J • rugiais,

likos metų amžiaus, jis parašė daug geresni, bet ir jie slė-
savo tariamą pasikalbėjimą su (njuose,' sniego išgulėti ir reti,
mokytoju. Teosofai tą raštų I žirniai nuo buvusių kaitrų
laiko šventa knyga. Po to jis 'smėlynėse ir aukštesnėse vie-
paraše ir daugiau knygų. Bet tose išdegė.

Teosofai tą raštų! žirniai nuo buvusių kaitrų

b____  _ __ Bet tose išdegė. Dar yra vilties,
jos niekuo nepasižymi: nei min-'kad liepos mėnesio pabaigos 
ties originalumu, nei išdėstymo lietus, bulves ir kitus vasari- 
gražumu. Tai seni dalykai, tik nius augalus pataisys, 
biskį kitaip papasakoti. | P|ievos šiemet buvo pažėlę

Naujas pranašas nėra aske-(8erai ir šieno daugiau turė
tas. Jis\ mėgsta gražiai rėdytis sime, negu pernai. . 
ir kitus i parankamus, i Jis ! .i|e 
prijiažista, kad Jbįitų koks rei
kalas kentėti šiame pasaulyj, plakatų draskypią. Oi>:GBeina-
pripaAįst;i, kad biitų koks ręi

: . > Į...........................    ■- ' .. . —■

- VAžįGIĘYS. Nubausta > už

idant apturėti išganymą po ryte ir Juzė/ Tusevičaite"' draskė 
mirties. Visa bėda tik tame, L. V. L. S-gos plakatus. Jur- 
kad jis yra vegetarionas ir pro- barko Taikos teisėjas dideles 
hibicijos šalininkas. Tatai gali Ikovotojas nubaudė po tris paras 
atbaityti daugelį nuo tėosofi- arešto arba po 20 litų sumo
jęs. šiaip jis gal butų gan pa- keti.

. Paskui 
tarė:

—Koks
Moteris 

dens ant
moterys iš vandens, visuomet iš
eina sausos).

Moters akivaizdoj ant žemės 
pražydėjo gėlės ir iš dangaus 
atsikreipė milijardai susidomė
jusių akučių. Tos akutės iš 
džiaugsmo sublizgėjo. Nuo to 
laiko žiba žvaigždės, žvaigždė 
Venera nuraudo iš apmaudo — 
dėl ko ji žiba aiškiau už visas 
kitas.

Moteris vaikščiojo po gražią
sias gėles ir lankas, ir vis tylė
dama džiaugėsi. Pagaliau jai 
tas nusibodo ir ji sušuko:

—Magadeva! Tu sutvėrei ma
ne gražią. Visi džiaugiasi ma
nim, bet aš jų džiaugsmo ne
girdžiu.

Išgirdęs šį skundą, Magade
va sutvėrė begalinę daugybę 
paukščių. , Paukščiai giedojo 
džiaugsmingas dainas, skelbda
mi moters gražumą. Moteris 
klausėsi ir nusišypsojo. Bet 
per vieną dieną jai nusibodo. 
Moteris bodėjosi.

—Magadeva! sušuko ji: 
man gieda džiaugsmo giesmes; 
tose giesmėse sakoma, kad aš 
esu graži. Bet kas tai per gra
žumas, jeigu niekas nenori
apimti manęs ir švelniai prie
manęs prisiglausti.

Tuomet Magadeva sutverė 
gražią, ‘ lanksčią gyvatę. Ji apė
mė moters kūną ir šliaužiojo 
prie jos kojų. Pusę dienos mo
teris buvo patenkinta. Po to 
gyvatė pradėjo jai įkyrėti ir ji 
vėl sušuko:

• Ach, jeigu aš bučiau tokia 
graži, kiti stengtųsi sekti ma-

“Jei tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko 
gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niėžiejimas pradėjo 
nykti, ir į trumpą laiką ma
no oda pasveiko”. — Nusi
pirk už 50c slovikelį Seve
ra’s Esko nuo savo vaisti
ninko. W. F/ Severą Co., 
^Cedar Rapids, Iowa.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal |203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tąinstai pavieSėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuosui neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly. 
OLYMP1C, HOMERIC, LAl’LAND. 
BELGE N L AND, PENNLAND-(ex
PittsburRh), ZEELAN1), ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Anlwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

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

Kralpkit4.-> prie mui vietinių agen
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 8o. State SU CHeigo. IIL
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Sužeistas žmogus už-AIIIAAAAA Sužeistas žmogus uz- GHICAuOS areštav°taksikabus
15 šoferių Club Cab Co. atė

ję į darbą atrado, kad jie ne
gali išsivežti savo taksikabų, 
nes šerifas uždėjo ant jų areš
tą. Areštas gi tapo uždėtas 
prašant Con Korzencinski, 2140 
Evergreen Avė., kuris gegužės 
mėnesy laimėjo $7,500 džiudž- 

’mentą delei tos kompanijos 
Du plėšikai, kurių vienas bu- taksikabo sužeidimo jo porą 

vo pilnoj |X)licisto uniformoj, metų atgal. Šoferiai betgi tei- 
dagi su žvaigžde, įėjo į Kaplan sįnosi šerifui, kad jie patys 
Bros, moterų drabužių sankro- yra taksikabų savininkai ir to- 
yą, 6100 'S. Halsted St., užraki- dėl neatsako už jokius džiudž- 
no rūsy sankrovos porterį ir mentus prieš kompaniją, ku- 

tik mėnesines i 
.'duokles už “jos patarnavimą 
;jiems.. Jie bandys atgauti sa
vo taksikabus.

ŽINIOS
Policistas vadovavo 

plėšikais

rūsy sankrovos porterį ir mentus prieš 
išsivežė už $5,000 įvairiif mote- riai j\e moka 
rų aprėdalų ir kailių.

Dvi moterys nusi
nuodijo

kad jo pačios tėvas su revol
veriu rankoje privertė jį apsi
vesti, vienok teismas nuspren
dė, kad jis turi savo pačiai mo
kėti alinioniją. Jis turi sumo
kėti ir $150 užsivilkusios ali- 
monijos. —T

Tony Kowacki, 30 m., 3729 
S. Kedzie avė., kuris tapo suim
tas kaipo pabėgėlis iš armijos 
— dezertiras, pasikorė Brigli- 
ton Park policijos stoty. Iš sa
vo marškinių ir diržo jis pasi
darė kilpą ir pasikorė ant 
meros durų geležų.

ka-

Dr.Sveikatos komisionierius 
Herman N. Bundesen sugryžo 
namo iš St. Luke ligoninės, 
kurioj jis* išbuvo keletą dienų 
delei užsinuodijimo maistu.

Mirusiojo krutamųjų pavei
kslų aktoriaus Rudolph Valen? 
tino kunįfi rytoj buš^atvežtaš 

_____ __ į Chieag r
Structural Ironvvorkers uni-l ilP*e vai. po piet ir tuojaųs 

Kenilvvorth 1 jos viršininkai vakar 'tarėsi su

Gresia budavotojų strei
kas prie didžiųjų namųVakar dvi moterys nusinuo

dijo, paimdamos nuodus per 
klaidą. Mrs. Lillan Schwartz, 
21 my 1197 So.
Avė., Oak Park, pasimirė Oak kontraktorių arbitracijos tary- 
Park ligoninėj. Jis tamsoj vie-Jbos 
ton vaistų paėmė nuodų pilės 
Mrs. Beatriče PacquetJ 22 m.
432 So. Winchester Avė., 

simirė Lakeview ligoninėj 
taipjau per klaidą paėmė 
dų pilės, vieton vaistų.

Chicagoj jis bus

bus išvežtas į IIollywood, Čal., 
kur ir bus palaidotas, .

pa- 
. Ji
nuo-

Brolis brolį pašovė
Turbut susibarus už biznio 

reikalus, Martin Ryan~ pašovė 
savo brolį Thomas Ryan, 37 
m., 6400 So. Sangamon St.

žeistas, bet pasveiks, šovikas 
gi pabėgo ir slapstosi. Jie tu
ri cigarų sankrovėlę prie 919 
W.
du susibarė 
pelnu.

63' St. ir manoma, kad jie- 
nepasidalindami

Traukinys užmušė
S tris žmones

trau-
Des

linijos pasažierinis
užvakar vakare

užbėgo ant

Soo 
kiny s 
Plaines miestely 
automobilio ir užmušė John J. 
Sullivan, 35 m., 4252 Hender- 
son Avė., jo žmoną 27 m. ir jų 
3 metų sūnų. Visi trys gryžo 
iš miško. Geležinkelio kryžke
lė toj vietoj nėra apsaugota ir 
net nėra jokio signalo. Užma- 
tyti gi ateinantį traukinį nega
lima buvo delei stovėjusių 
lių tavorinių vagonų.

ke-

Paduos Brennan 
peticiją

seDemokratų kandidato 
natorius George E. Brennan 
sumanytoji peticija, reikalau
janti, kad Illinois valstijoje 
butų padarytas referendumas 
apie pakeitimą prohibicijos įs
tatymų, šiandie bus su didelė
mis iškilmėmis išlydėta iš 
Chicago ir išvežta į Springfiel- 
dą, kur ji bus įteikta valstijos 
sekretoriui Louis Emmerson. 
Po peticija surinkta 490,000 
parašų, daug daugiau negu rei
kalinga, kad iškeliamą joje 
klausimą (pakeitimą prohibi
cijos) paduoti visuotinam bal
savimui. Tečiaus ar peticija 
yra teisėta ir keliamas joje 
klausimas turi būti paduotas 
referendumui, apie tai spren
džia tik valstijos sekretorius.

Lietuvių Rateliuose
Town of Lake

Dar apie Parkausko 
bankrutijimą

Naujienų rugp. 16- d. tilpo 
žinutė iš Tmvn of Lake, kad 
tos kolonijos biznierius Jonas 
P. Parkauskhs, turėjęs “dry 
goods” krautuvę prie 1839 W. 
47 st., subankrutijo, nunešda
mas pinigų ir žmonėms nieko 
bendro su jo krautuve neturė
jusiems.

Bet Naujienų rugp. 28 d. p. 
Parkauskas visa tai užginčija, 
sakydamas, jog nieko panašaus 
neįvykę, vien tik koresponden
tas Žinąs iš blogo 
šmeižti parašęs tą 
pakenkus jo geram

< Iš p. Parkausko

nariais apie metalo darbi
ninkų streiką prie budavojimo 
l)e Wolf namo', kertėj Monroe 
ir Clark gatvių. Bet 
gitarinio apie streiko 
mą nepasiekta.

Metalo darbininkai 
kavo kartu su kitais 
kais, streiką paskelbus namų 
budavotojų darbininkų tary
bai, kuri buk siekiasi prie įve
dimo unijos ir unijos darbo są
lygų prie visų namų budavoji- 
mo Chicagoje. Keli namų bu
davotojų amatai jau pirmiau 
paskelbė streiką Jewelers 
mui, baigiamam budavoti 
\Vacker Drivp (buv. So 
ter gatvė). -

Eina gandų, kad 
davotojų taryba 
skelbti visuotiną namų 
ninku streiką, kur tik 
ma taip vadinamomis 
sąlygomis — be pilno 
nimo unijos, samdanties 
organizuotus darbininkus, 
taipjau mokant .daug žemesnę 
algą, negu kad yra unijos nu
statyta. Streikas bus paskel
btas, jei bus samdoma streik
laužius prie De Wolf ir Jewe- 
lers namų. Jei t: 
butų paskelbtas, tai jis 
dytų budavojimą apie 
000,000 vertės didžiųjų

jokio su-
užbaigi-

sustrei- 
darbinin-

na- 
prie

bu-
pa-

namų 
rengiasi

darbi- 
dirbda- 

^andis 
•ipaži- 

e-

sustab- 
$25,- 

namų.

Smulkios Žinios
už- 
su

Vakar keturi žmonės* liko 
mušti įvairiose nelaimėse 
automobiliais. Penki žmonės li
ko sužeisti apvirtus dviems au
tomobiliams prie 51 gt. ir Ash
land avė. Vienas automobilius 
urnai sustojo, kad praleidus ug
niagesių aparatą. Kitas auto
mobilius nespėjo taip greit su
stoti ir taip smarkiai trenkė 
pirmą j am automobiliui į užpa
kalį, kad abu automobiliai 
susitrenkime apvirto.

imo

i •
Du žmonės liko sužeisti na

mui prie 3728 Normai avė. žy
miai pasvirus j seną. Kaimini- 
nio namo gyventojai irgi išbė
giojo, bijodamies, kad namas 
nepabaigtų visai griūti ir ne
sutriuškintų jų namą.

lankosi
paveikslųgarsus krutamu jų 

artistai Mary Pickford ir jo» 
vyras Douglas Fairbanks. Jie 
gryšta iš Europos į Los Aan- 
geles. Būdami Europoj jie ap
silankė Lenkijoj ir Rusijoj, 
kur juos labai triukšmingai

Sveikatos “slakeriai”
Rašo Dr. Herman N. Bundesen, 
Chicagos Sveik Komisionierius.

yra ko 
gyveni

pradeda 
reikalinga ne tik 

kito sveikata rū

žmones

sveikatos “slake-

“Slakeris” yra tokis žmogus, 
kuris neina kartu su kitais, kad 
atlikti svarbią pareigą.

Taikos laiku taipjau eina 
karas, karas prieš ligas Ir iš- 
venglinus mirimus. Tai 
va už sveikatą ir ilgą 
mą.

Ant laimės 
suprasti, kad 
savo, bet ir 
pintis.

Tasis yra
ris”, kurjs bando priešintis ka- 
rantinos įstatymams; tokis 
žmogus yra pavojus draugijai.

Tasis yra sveikatos “slake
ris”, kurik leidžia s*avo kami
ną rūkti juodais durnais, aptem
dindamas padangę, uždengda
mas brangi^ saulės šviesą, su- 
juodindamas drabužius ir taip
jau nervuodamas kaiminus.

Tasis yra sveikatos “slake- 
•<is”, kuris spiaudo ant šaly- 
gatvių, kosti į veidą kitiems ir 
Čiausti taip, kad viską aplink 
užkrečia. Ir taip toliau.

Bet dar blogesnis už šitokius 
sveikatos “slakerius” yra tėvai, 
kurie nesirūpina savo vaikų 
sveikata. Nežiūrint ekspertų-pa
tarimų, jie nesirūpina pagydy
ti . nesveikus tonsilus, sugedu
sius dantis ar ądenoidus, silpną 
matymą ar girdėjimų, — la
bai svarbias priežastis vaiko 
netinkamam maitinimuisi.

Musų pareiga net ir linkui 
ateinančių kartų yra duoti pro
gą kiekvienam berniukui ir 
mergaitei geriausiai ant kiek tik 
jie gali fiziniai ir protiniai iš
sivystyti.

Ištikrųjų, kilniausias žmo
gaus tikslas yra gera bendruo
menės sveikata išvystant svei
katą savo vaikų.

noro jį ap- 
žinių, kad 
vardui.
pranešimo

išeina, kad jis nesubankrutijo 
ir į kreditorių skolų sąrašą jo
kių privatiškų l>ilų neįtraukė ir 
Įtraukti negalėjo. Ant kiek p. 
Parkauskui rupi jo geras var- 
das ir kaip toli jis apsilenkia 
su tiesa, matysime iš žemiau 
telpančių faktų.

Apart kitų kreditorių sąraše 
yra žinomas Brighton Parko 
biznierius, rcal estatininkas p. 
F. Stasiulis ir Dr. Vezelis. Nors 
p. Parkauskas užginčija, kad 
jokių privatiškų bilų nebuvę 
įtraukta (jis taipgi užginčija, 
kad nesubankrutijo), bet nema
nau, kad pasisektų ką nors įti
kinti, jog p-ios Parkauskienės 
dantų taisymo bila (Dr. Veze- 
liui) yra krautuvės kredito bi
la. '

Skolų p. Parkauskas pridavė 
$5,066.95; krautuvę ir įrengi
mą iš licitacijos parduota už 
$2,250.00. Trušteeą ir kitas iš
laidas atėmus, kreditoriai gavo 
27.8%. (viso $L408.77). s

Kad Dr. Vezelio bila buvo 
* įtraukta j krautuvės skolų są
našą, rodo tai, kad Dr. Vezelis, 
kaipo kreditorius, savo dalį, ga
vo per E. Fincgold & Co. (ku
ri atstovavo kreditorius). Ji ra
šo Dr. Vezeliui (liepos 9 d.):

“Enfclosed you will please 
find check for you in full for 
claim against John Parkauskas 
oi 1830 W. 47th St.

“The entire stock and fix- 
tures was sold to an auctioneer 
for $2250, and after paying 
$100 to Mr. Parkauskas for his 
exemption, and for about two 
months rcnt at $130 a month 
and some other expenses that 
we had, 27.8% was all that was 
left for the crcditors.”

Kadangi Dr. Vezelis nesutiko, 
kad jo bila liko įtraukta, j krau
tuvės skolas ir kad jis gavo tik 
dalį jam priklausančių pinigų, 
tai ta pati komp. — E. Fine- 
gold & Co., liepos 15 d. rašo 
jam:

“Tins all and assets was 
given over for the benefit of 
all creditors and. naturally you 
were in the list of creditors.

“As creditors we cannot give 
preference to any crcditor’s 
ulaims, sliould you be dissatis- 
fied with šame you can štili 
ask Mr. Parkauskas for the ba
lana.” —Žinąs.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, li^aa rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1J. Ncde- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p’otų

REZIDENCIJA:
222G Martthall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS C ANA L 0464

Dvimetinės Mirties Sukaktuves
PETRONĖLĖ ŽILIENĖ> • <

Po tėvais Pikčiunaitė

Mirė, Ruftpiučio 26 <1., 1924, o 
palaidota Rugpiučio 30 d., 1924, 
Šv. Kazimiero kapinėse. Mes gi
minės negalime užmiršti jos. 
PaminSjimui 2 metų sukaktu
vių jos mirties atsibus mišios 
Pėtnyčioj Rugsėjo 3 d., 8 vai. 
iš ryto, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioj.

Meldžiame visus gimines ir 
draugus atsilankyti ant pamal
dų ir ištarti amžiną atilsį , už 
velionės dūšią.

Liekame nuliudusios
Seserys: Ona Petraitienė ir ** * (j
Agota Pikčiunaitė

AKIŲ SPECIALISTASJET
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

[Pacific and Atlantic Photo]

Edward Sėllman, internal re- 
venue kolektoriaus pagelbinin- 
kas Chicagoj, buvęs vokiečių 
dienraščio redaktorius, kuris 
•prisipažino išeikvojęs keliasde- 
Aimts tūkstančių dol. valdžios 
pinigų. Prisipažinęs bandė nu
sižudyti, bet tapo nuginkluotas.

Cicero
Percitą sekmadienį Lukštos 

svetainėj įvyko Draugystės Lie
tuvių - Tvirtybė susirinkimas, 
kadangi buvo šiltas oras, tai 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas ir trumpas. Įstojo naujas 
narys, Juozas černevičius, nau
jas Cicero gyventojas, turintis 
smulkių daigių krautuvėlę prie 
1444 S. 50 Ct.

Iš komisijos ligonių lankymo 
„ir valdybos raportų pasirodė, 
kad yra miręs draugas A; Sto
roms. šiaip draugijos reikalai 
tvarkoje.

Už #potos mėnesių draugija 
turės balių su laimėjimais. Se
rijos jau senai platinamos. Va
dinasi, pasibaigė išvažiavimai 
-- prasidės baliai'ir musų Liuo- 
sybės svetainė vėl bus “busy”. 
Svetainės užžiurėtojas J. Neg- 
reękis jau rengiasi prie žiemi
nio sezono — taiso kėdes, šluos
to dulkes, i kad butų^ švaru ir 
svečiams paįogu. Rūpinkis, Juo
zai, buk gerus gaspadorius. /

- - ---t

k

—D.

Roseland
Sekminga operacija

Gerai žinomas roselandie- 
čiams lietuvis gydytojas Maka
ras, 10748 Michigan avė., ke
lios dienos atgal padarė opera
ciją greitosios apendicitis p-lei 
Hęlen Stasiulis, 10562 Michi- 
gan žęvc., knygvedei North 
Roseland Garage. Operacija bu
vo daryta Roseland Comunity*

Ligonė dabar jaučiasi gerai 
ir Dr. Makaras užganėdintas.

Boulevard 4189

i. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111;

Simpatiškas - 
Mandagiu 
Geresnis ir Pi- 

MMKBgesnis Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

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

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
be juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį. Prenumerata metam 
tik $1.00. Kas neturi “Rimbo” tas 
ne vyra*. Moterims ir merginoms 
“Rimbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

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

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkių 
,kraujo ligą,
nervus, 
pūslės, 
liga?, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, par^lyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti. X

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą /

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

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

i 
Kampas Monroe Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Md- 
tertf priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nbdėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

'Vtsišaukit, Informacijos Dykai.

Nauja Madų Knyga

BĮĮ.LY.9S1VHCLB
* L TldfcBVfr Į rx • * >

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

T*----------

Nors Fred Ronsley, turtingas 
kvietkininkas prie 322 S. Wa- 
bash avė., ir gynėsi teisme,

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

Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Kalsted SU Chicago, III?
Užsakiniams.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti plas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

<iO *vo SlfečP
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6 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Ketvirtadienis, Rūgs. 2, ’26

Lietiniu Rateliuosa j Svirmickienės • Aleksandra
vičiūtės puikaus vaidinimo, o 
kiek kadaise smagaus mums 
ūpo suteikė gabus lošėjas B. 
Vaitekūnas, o simpatiškos pp. 
P. Petravičiūtė — Miller ir 

; Balsienė, tai pat p-lė Useliutė^ 
J. Kemėšis ir J. Puišis ar jus 

‘nenorėtumėt juos scenoje dar 
kartą pamatyti? Visi paminė
ti artistai vaidins svarbias ro
les. visi turės visokių . bėdų, 
bet, iau, -vistik. suras ta

. užburtąjį ‘‘žemės rojų”. Ko-
mas jvyksh^ rugsėjo 26 (1., pu- ^udu, patys pamatysite.

Kiek teko nugirsti, repetici
jos eina smarkiai ir kas tik 
tą veikalą per repeticijas ma
tė, tam teko gardžiai ir nuo
širdžiai pasijuokti. —Petrelis.

SLA. 6-to Apskričio 
suvažiavimas

SLA kuopom, priklausančiom 
prie šio apskričio, yra išsiunti
nėti laiškai bei pranešimai, kad 
kuopos lul»ism siisiilomėtų šiuo 
reikalu. Apskričio suvažiavi-

merikoj jėzuitų Loyųlos uni
versitetas nepriima studentų, 
neištyręs jų tikybinių pažval- 
gų. Vienam jų net laišku šį
met atsakė, kad nepriimtinas 
dėl religinių pažvalgų, apie ką 
ir angliški laikraščiai rašė. Ne 
viena katalikų' mokykla nėra 
bešališka mokslo įstaiga.

— Prosytojas.

Pranešimai
mą viii, po pietų, MoKinley par-

parko lietuvių kolonijoje.
Kadangi kuopų susirinkimai 

prasideda nuo pradžios mėne
sio, tat ir kAdpiame geri), kuo
pų valdybų ir delegatų domę, 
kad įvykstančiuose dabar susi
rinkimuose plačiai pasvarstytų, 
nutardami gerų įnešimų musų 
apskričiui. Kaip gyvenimas yra 
įvairus, taip musų reikalai yra 
skirtingi. Todėl jeigu kuopa, 
žinoma, per savo narius, turi 
laba’ naudingą sumanymą, be J 
ji viena negali jo įkūnyti, tai 
apskritys, susidedantis iš dau
gelio kuopų ir prie to parink
tų atstovų gal lengviau galėtų 
toki sumanymą įgyvendinti.

Reikia dar priminti gerb. 
kuopoms, kad šis apskričio su
važiavimas yra ytin svarbus. 
Mes baigiam praleisti vasaros 
vnkacijas. kada mažai kas bu
vo galima veikti ir tai dėl aiš
kių priežasčių. Bet dabar arti
nasi organizacijų darbuote. O 
prie darbo einant, reikia pirma (fienĮJ ‘])cr 21 dieni}, kad 
pasidalyti gerus planus. Vot įajg apsaugojus nuo ligos 
dėl kokių priežasčių ir yra svar- VyStymo< 
bus šis 6-to Apskričio su važia-j 
vimas. —K. J. Semaška, sek r. I

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Pranešimas Town of Lake lie

tuviams, kurie gyvena tarp Laflin,Po Chicagą Besižvalganti u viiiuu^ uvuiliu^uiii min6tnme apskrityje aprūpinu lie- 
------------- tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 

226 kn. SLA. raštininkas ir nedurnai “Naujienų’- praneškite te-
pertat kurie

226 kp. SLA. raštininkas ir. ,‘ , . . . _ _ t. ! miau pažymėtu adresu, o aš regu-
senas darbuotojas ‘ A. Marti- nariai atnešiu jums “Naujienas” 
sius, 1513 W. 113 pi., links- kiekvieną dieną anksti rytą “Nau- _.r , i jienų išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
mas ir smagus. Yra ko. Dr.’Jus So. Paulina St. Tel. Prospect 
Montvidas atnešė Martišiams 
sūnų. Ihikterį jaufturėjo, ši
toje nelygių teisių gadynėje 
dukters pavardė 
kada nors. Dabar 
yra tikras, kad Martišių 
karte gyvuos.

¥ ¥ ¥

1887.
RRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai„,,i; .„a; nuo o-cios vaianuos rytu. mevuvjnjgali, dingti gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir
Antanas 

gent-

Leonų sunui Teodorui, 
N. Wood St., įkando pasiutęs 
šuo. šuo nušautas ir smegens 
išegzaminuoti miesto laborato
rijoj. Dabar vaikas turi 
kytis pas l)r. Montvidą

1637

nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį J mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame šone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Uoii Ievard 9663).

“Žemės rojus” artinasi

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI PARDAVIMUI
j

NAMAI-ŽEME ( NAMAI-ŽEME
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

1 ai ko m malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prei.

Tel. Lafayette 8705—8706

v. ...........

1 ■■■■■ ■!■■■■■ ■ 1 ...................................... 'X.

ROBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYSTft
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. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawn<lale 0114.

i

BUDAVOJU namus ir ga
ražus, taipgi atlieku visokius 
karpen terystės darbus Chica- 
goj ir apielinkėj.

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

Phone Boulevard 0527

GHOJ1KLIS pianas, 88 notų, 
gerame stovyje, kaip naujas, 
atiduosiu už $100, 70 rolių ir 

I benčiusf $25 įmokėti ir po $1( 
į mėnesį. 6512 S. Halsted st. :. 
floor.

$50 VACUUM Clcaner, kaip nau 
jas, $20. šauk Vincennes 2324.

$700 grojiklis pianas, gerame sto-
Urndo koi,> liraiijiiH, ben-

čius, stiklinis kaitinėtas ir 140 ro
lių, Viskas UŽ $135, reikia $20 cash, 
o kilus išmokėjimais i B mėnesius. 
Oscar Renault, 2332 W. Madison st.

IŠ PRIEŽASTIES Išsikraustymo 
parduosiu gerą Bellinan, 88 notų 
grojiklį pianą, su 87 rolėm, benčius 
ir kabinetas UŽ $125, į 6 mėnesius 
išmokėjimais. John Renchart, 396 
Milvvaukee avė.

LOTAS SOUTH WEST *AR NORI BŪT TURITINGAS?
Prie Guli lomia Avė., prieš | PARSIDUODA namas su res- 

gražų Marųuette Parką, 2 blo- tauranto bizniu. Biznis išdirb- 
kai iki lietuviškos bažnyčios ir tas per ilgus metus. Parsiduoda 
mokyklos, 1 blokas prie ren-tlabai pigiai; įmokėti $1,500. 
giamos publiškos mokyklos, 1 Savininkas mainys ant kitokio 
blokas iki karų linijos, yra su-’namo, farmos; priims lotus už 
ros, lotas 50x125, kaina $3000? pi 
Tai yra pigiausi kaina ant šios 
gatvės. 
ARMSTRONG and I’ASCHAi. 

160 N. La Šalie St.

State 7858-8366

pirmą įmokėjimą.
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted Str.
Boulevard 9641

UKfi pardavimui pigiai arba mai
nais ant mažo namo ar loto. Norin
ti pirkti ar mainyti, meldžiu prisių
sti savo adresą tuojaus. Ateinančią 
savaitę aš busiu Chicagoj. Mano ad
resas :

JOE GERYBA 
Scottville, Mich.

NAUJAS moderniškas mūrinis na
mas, geriausios konstrukcijos, tinka 
inas dėl biznio namų, 1 krautuvė ir 
5 kambarių fintas augštal, 2 ofisai 
ir palnukimui kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, 22y76 pėdų. 1 
krautuvė su flatu augštal, užpaka
ly 2 ofisai ir palaukimui kamba
rys, karštu vandeniu šildomas.

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

GRAŽUS mūrinis 
cottages, gerose apylinkėse, 
visai

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

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

bungalow ir 
kainos

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

Tel. Willow Spring 47

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

nebrangios.
H. KOPLEWSKI

3992 Archer avė.
Lafayette 9305 and Republic 8915

Pirmi Dideli Bargenai

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

1520 So. 50th Ct. 
Cicero, III.

PARDUODU arba mainysiu 2 fla
tų mūrinį namą po 6 kambarius. Par
duosiu su mažu jmokėjimu arba pa
imsiu j mainus bučemę, grosernę ar 
lotus, ar kitą kokį biznį. Kas ką tu
ri. Savininkas ant

2714. So. Emerald Avė. 
1-mos lubosna

tai
PARDAVIMUI bizniavas namas, 2 

lotai, 4 mašinom garadžius.
11114 So. Spablding Avė.

PARDUOSIU savo $700 vertės gro
jikų pianų, 'su benčiumi ir 85 rolių 
už $120 cash, arba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
M r. J. Kubięk. 6136 So. Halsted St., 
1 fl.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P.
yra didžiausia lietuvių savišelpos 

kas draugija Chicagos mieste, j šią 
vais- draugiją priklauso arti 800 vyrų

• v . ir moterų, o draugijos piniginis tur-. nuliui IIVi miauia I atomu, t i

issi- tas siekia netoli $15,000. Sergan- fcos 3iĮ£c, 35c, 38c ir 40c. Vįlnonios
Į tiems nariams yra trys skyriai pa- skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams
i šelpos: $6, $10. ir $16 savaitėje. jr mergaitėms, kaina nuo 65c iki ;

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c

ais, Sekma-

FRANK SELEMONAVIČIUS

ta* I

i šelpos:

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnąnios gijos7 /įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat-

Ant pietinės miesto dalies 
dar negirdėtas bargenas.

DVIEJŲ aukštų medinis 
mas, pečiais apšildomas, 
tikras bargenas — $5,500.

BUNGA'LOW 5 kambarių, 
furnasu apšildomas, puikus pir
kinys, tik $8,700.

DVIEJŲ aukštų naujas mū
rinis, puikiausis pirkinis ant 
pietinės miesto dalies, tiktai 
$14,000. '

6 FLATŲ namas, greitas par
davimas, tik $5,000 įnešti. Viso 
Vertės $17,000. Įplaukų mėne
sio $160.

2 AUKŠTV mūrinis, po šešis 
kambarius, pirmas floras šiltu 
vandeniu apšildomas ir dviejų 
karų garažas. Greitas pardavi
mas — $14,500.

,DU LOTAI ant W. 70th St., 
kampinį. Greitas pardavimas 
tik $5,500. . '
.. Atsišaukit viršminėtu antra
šu.

PARSIDUODA puikus hotelis 
su 18 kambarių prie puikiausio 
vasarinio resorso Michigano 
valstijoj. Užlaiko gesolino sto
tį ir didelis plotas žemės, tai 
yra puikus šios dienos pirkinys. 
Kas pirmas, tas laimės. Būtinai 
turi būt parduota į 30 dienų. 
Visas vertės $11,500.

Ghas. A. Bičiūnas & Co.
2515 WEST 69th STREET

PARSIDUODA 2 bungalovv pigiai, 
Cash arba ant išmokėjimų. Ix>tas 
60x138. Lietuvių apgyventa vieta.

FRANK VASA 
Nox 41 Harlem Avenue 

Stickney, III.

PARSIDUODA Drugs-Sundries ir 
Fotografo Studija, vienintelės Bing- 
hamtone lietuvių įstaigos. Bizniai iš
dirbti. Vaistinėj nėra būtino reikalo 
būt vaistininkų, bet gali būt ir šiaip 

1 sau intelegentiškas žmogus. Užinte- 
resuoti žmonės rašykit skubiai, nes 
parsiduoda pigiai. Savininkai važiuo
ja Lietuvon. P. B. Balčikonis, 77 Glen- 
vvood Avė., Binghamton, N. Y.

kad tėvai inteligentiš-1 Narv? sykį .įstojęs j šią draugija $2,75. 
x . “v,. .. yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos |j j^a

'y istil ti. įjile kurią dalį Jungtinių Valstijų r,Qc pjgiąuf negu kitur, 
liga pasireiškia, jokis Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir Atdara dienomis, vakara

gyvendamas Chicagoje. Nariai šios (Henyj po pietų, 
draugijos gali patapti kaip vyrai, fraNK SELEMONAVIČIUS 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 mę- 504 w st prie Norma| Avė. 
tų amžiaus. Norinti įstoti 1 šią 

1 draugiją, galite priduoti prašymą = 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted SL arba 
į Naujienas, 1739 So. Halstėd St. —• 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- - 
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Pabengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m. ~ ‘ ; 
lietuviams pasirupim*, 
gruodžio 6 dieniu liktumėt šios 
draugijc*-. nariais.

Geidi, . o'"-—- vra jjuosas įvažiuoti iš Chicagos į
ki ir laiku pasirūpino ištirti, bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Kuomet 
gydymas negelbsti.

Už dviejų maž daug savai
čių jau prasideda musų teatra
liškas sezonas: 
september-rugsėjo 19 dieną C.'skyriaus 
S. P. S. svetainėje (1126 W. mininkas,

» * ♦

PARSIDUODA gera vieta piknikų 
daržui ar bile kokiam bizniui. Rezi
dencijų lotai 60x138. Frank Vašu, 
No. 41, Harlem Avė., Stickney, III.

Bočiunas, lietuvių 
rubsiuvių unijos pir- 

nusipirko namą 
18 st.) apsigyvenęs pas mus1 šiauryakarinėj Chicagos daly 
Liet. Valst. Teatro artistas ’r .iau persikėlė ten 
Stasys Pilka savo pirmam pa- Kadangi be Bočiuno 
sirodymui stato jo paties su- Northsidės lietuvių 
taisytų be galo juokingą ir lin-, begali apsieiti, dabar 
ksmą komediją “Žemės rojus”, diečiai rūpinasi, 
Tas vaidinimas bus įdomus ne darbuotojas tiek toli 
tik tuom, kad kartu su art. gyventi.
S. Pilka dalyvaus dar kitas 
Valst. Teatro artistas — musų 
mainas kompozitorius A. Va-(v*sai nemoka ir 
nagaitis, bet ir dar keli žymus mainiauti, tai 
musų komikai, kurių jau se- I 
nai lietuvių scenoje nematė- h’ priešų įsigija. Nors 
me. ]

Sekmadienį Jonas REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černč. Senai įsteigtas biznis, cash 
Lietuvių ir kitų tautu apgyventoj 
apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2136 S. Halsted st.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
augšto po 4 kambarius, pečium 
doma, yra elektra, vana. Pigiai, 
dejis augštas su miegruimiais.

2825 So. Emerald Avė.

P/2 
šiL 
Di-

gyventi, 
ne viena 
draugija 
northsi- 

kuomet jų 
išsikėlė

MOTERIMS darbas nuo štukų na- 
:era mokes- 
oom 1632.S? S% it. man s

PARSIDUODA Barbei- Shop geroj 
vietoj, geras biznis, pigi renda ir di
delis bargenaą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 848.'. x

SERAI—BONAI

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI S100.00T 

Ataakym*a: $100.00 ant eylr 
$6.00 j metus per vis* 

likusį gyvenimu.
Kiekvienas musų praleistas dole-

Chicagoj yra žmogus, kuris- ... , -. . likusį ryvenlms.nenori veia- j Kiekvienas musų praleistas dole- 
iiiaiinauvi, Di*. Kasputis <41 sudaro nematomą juostą cen-
■ v . • • i 4. * 1 tų Ir kiekvienas centas atliekal>elei savo atvirumo jis kartais tikrę aarbą Praleisdami cen- 

Dr. . tą paskui centą, dolerį paskui do
kas gi neprisimena p. Iz. Kasputis per tūlą laiką laikėsi' i?eSišsiunčiame savo ^centas 

dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei- 

_1__  Atsiminkite, kiek
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 

jirba po 
kiekvieno

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Virti valgyti nerei
kės. S. Herron, 9*34 So. Ashland Blvd. 
Tel. West 6069.

MERGINOS prirf namų darbų, ma
ža šeimyna, yra 1 kūdikis, geras na
mas. Tel. Rogers Park 10558.

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

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

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba eųuity už jūsų 

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

.šaukit: Central 8715
T

MORTGEClAI-PASKOLOS
REIKIA DARBININK

nuošaliai nuo lietuviško judė-

 me juda. Kas užkrėtė lietu- i;o j—.... f

IIPrVICNAę RFRNIHtfA2 V1US <?hicagoj golfo lošimu’ jeii“n£jiX!"sSikI'DuSi MlKVIlNAu utnllIUKAd ne daktaras? Kas skatina pro- $6.00 gryno pelno ant k 

IR MERGAITE ŽINO TAIfesionall,s prie sporto’jei ne
(Kai kurie tėvai nežino)

me juda. Kas užkrėtė iietu-

.. _ T. ... • . . ' išimtas uždirbtų jei laikytumėt j jjis? Jis artistas šokiuose, ar-. ua per 20 metų? ,
tistas dantų/ taisyme, gabus. Ateik ir pasitark su sekretorių 
aktorius ir dainininkas, veik jfnosi kaip greit 
nėra muzikalio instrumento, 
ant kurio jis negalėtų groti.'

i Girdėti, kad šį sezoną daktaras
1 dalyvaus Birutės veikime 1 Nedė,i(>j’ RuK8ėjo 5 d” m6’ B?’u’ dalyvaus Dilinės veikime. žo narnuose, Toleston, Ind., atsibus 
| Jei ištikrųjų Birutei pavyks 284 kuopos S. L. A. susirinkimas’, 2 
jį gauti, ji galės pasididžiuoti. v.aI- po. p‘?tų- ^e.blžiarie-fVi^ush mokestis užsilikę ateiti ir užsi-

* mokėti. Kviečia
Dr. A. Montvidas su sunumi, Adolfas Nanartonis, Sekr.

■rtibsiuvią unijos raštininkas I „ , v ~ ~ x TZ1.Brighton Park. —i Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus repeticija jvyks 

reiškia, keturi Auta- Penktadieni, Rugsėjo 2, j McKinley 
utču mui vcio ir ločuoniua nm Bndžiiinn špimvna Park svetainę, ant 3ft-tos ir Western\ ji n<u’ • — naa2lunii šeimyna, Bjv<| lygiai 7.3-0 valanda vakare. Vi-

popuhariskumą Gulbransen studentė Eufrozina Mikužiutė Si nariai malonėkite būti laiku, nes 
Registruojančių Pianų SU ir-keli kiti northsidiečiai šeš- į»u .ruoštis prie darbo su nau-

jaunimu. tadibriyj aįivyksta^ į Spring Val-
Kuomet jie groja ant jo, ley, Ilk, ant poros dienų pažiu- 

jie gauna malonumo ir sma- rėti, kaip gyvena mainicriai įr 
gurno rankomis groti. Su kaip dabar yra kasama anglis.
juo labai gerai akompanuo
ti dėl dainų. Yra tikta mu
zika dėl šokių.

Jūsų * vaikai suras,
ant Gulbransen yra nepa- kyklos (rodos,

• apie taupymo budus, o nuo įo su- 
_ l dauginsis [ _ 

doleris.
NAUJIENŲ SPtfLKA, 

1739 So. Halated St.

jūsų

VYRŲ
REIKALINGAS bučerys dirbti Su- 

batom, žinantis gerai savo amatą. 
4311 Archer Avė.

REIKALINGAS geras barbervs; 
darbas ant visados. Atsišaukit tuo
jau. 3346 So. Halsted St. 9

REIKALINGAS patyręs bučeris 
vartojant gerai anglų ir lietuvių kal
bos. Turi būti singelis ir nevartojus 
svaigalų. 3307 So. Wallace St. Tel. 
Boulevard 2548.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

“Z

.Jaunimas nori ką nors ą Kadsel, A. Juška ir A. Bud- 
veikti. i vitis?

Gal būt tas ir išaiškina —* •

ju Rezisoriu.
Dramietis.

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

MILDA AUTO SALES " 
3121 So* Halsted St.

PARSIDUODA saldainių, cigarų, 
cigaretn ir kitų mažų daiktų krau 
tuvė. Vieta išdirbta per daug me; 
tų, renda nebrangi, 4 kambariai 
dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARSI DUODA/bučemė ir groser- 
nė labai geroj vietoj, ir daromas di
delis biznis.

3559 So. Wallace Street

PARDAVIMUI grosemė, gera vie
ta dėl bučernės, senas biznis, lietu
viais apgyventa. Priverstas apleisti 
miestą. Nupirksit už prieinamą kai
ną ši išdirbta bizhį. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ
• 3210 So. Halsted St. 

Box 68

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namas su bizniu 

arba be biznio, draupanų krautuvė, 
vyrų, moterų ir vaikų. Geroj vie
toj biznis išdirbtas nėr ilguš laikus. 
Priežastį pardavimo * patirsit ant 
vietos. Turi būt parduotas greitu 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Halsted st. Tel. Boulevard 2781

NIEKO NEĮMOKĖK 
TURĖK SAVO NAMĄ

PARDAVIMUI 'delikatessen ir gro
sernė, labai pigiai. 4 kambariai gy
venimui. Pigi renda.

2651 W. 59th Street

PARDAVIMUI grosemė Malt 
ir Hops, geri rakandai, geras 
biznis, pigi renda, eina į kitą 
biznį.

6239 So. Racine Avė.

'< ’Į,
Po Chicagą vėl vaikščioja 

fcviekšnos kanauninkas rinkda- 
kad mas pinigus katalikiškos mo- 

, gimnazijos) 
baigtas šaltinis pasilinksmi- steigimui šviekšnoj. Jis pasa- 
nimo. Jis pagelbės jūsų na- • koJa» kuh viai tul1 al,kau^> nes 
mą padaryti, kur jaunimas mokykla busianti prieinarria 

■ visiems be pažvalgų skirtumo. 
Jėzuitiškas gudrumas. Net A-

mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tampriau. 
Ir jys lengvai galite įsigyti 
sau vieną!

JOS. F. SUDRIK
Pianu Krautuvė /V

3343 So. Halsted St.

SIUSKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

' Brighton Park. — S. L. Ą. 176 kp. 
susirinkimas jvyks Pėtnyčioj, Rugsė
jo 3 d.. 7:30 vai. vak.. Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Nariai visi bū
tinai atsilankykite, nes turime daug 
dalybų nutarti, taipgi ir naujų atsi
veskite prisirašymui.

A. Trejonis, Kn. Rašt»

Jaunosios Birutės tėvų susirinki
mas jvyks šiandie, rūgs. 2 d., 8 v. v., 
Mark White Sq. parko svetainėj (Li- 
brary Room). Yra labai svarbių rei
kalų, todėl visi tėvai prašomi atvyk
ti. — Sekr, '

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

RAKANDAI
PARDAVIMUI gera didelė groser

nę, pigiai, arba mainysiu j lotą arba 
automobilių. Kreipkitės:

\ 201 E. 61st St.

Pastatysim ant jūsų loto DABAR! 
Musų planas “Mokėk kaip rendą”, 
suteikia progą pasistatyti namą 
TUOJAU. Nelauk ilgiau. Jus tik mo
kėsit taip, kaip mokat dabar rendą, 
tuomet namas bus gatavas jus ga- 
ėsit ten gyventi. Architekto planas 
r blue prints DYKAI. įleiskit jums 

darodyti kaip mes jau pastatėm tūk
stančius namų. Nėra atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis liudy- 
mas. ’

THORSCH and COMPANY 
10 N. Clark Street ' 
Phone State 8825

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

PARDAVIMUI kriaučių šapa pi
giai, transferinis kampas; apleidžiu 
miestą. 8048 Wallace St. ■ __ __ —------------- i

PARDAVIMUI delikatesen ir gro-

PARSIDUODA 5-kių kambarių ra
kandai labui pigiai. Norių parduoti į 
trumpą laiką, nes išvažiuoju iš Chi- 
cagos. Kurie nUpirks rakandus, jei .......................
norės, galės čia pat ir apsigyventi, sernė^ nimja krautuvė, (lar°ge
nės ruimai patogus gyvenimui ir ren
da gana pigi. Kreipkitės šiuo adre
su: 4213 So. Campbell Avė., 2-ros lu-j 
bos užpakalio. 
—T

ras biznis, geroje vietoje, Portage 
Park distrikte. Phone Poliside 2876.

PARSIDUODA arba mainy
siu. Turiu 4 namus pasiskirti. 
Mūrinių ir medinių. Mainysiu 
ant biznio arba farmų. Kas ką 
turit, atsišaukit 3806 So. Hal- 
sted St., Tel. Boulevard 5784.

■t—

PARDAVIMUI
NAMAI-ŽEME

To preso Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

RUIMAS rendai vaikinui; galima 
ir virtuvę vartoti.

819 W. 34th Place

RUIMAS vendai vyrui su valgiu 
arba be valgio. 3642 So. Union Avė. 
2-ros lubosi

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)

NAUJAS mūrinis namas 3-5 
kambarių, skiepas ir viškai. Mai
nysiu ant biznio arba ant dvie
jų pagyvenimų South Side. Na
mas randasi 941 W. 34th St.

BARGENAS
NAUJAS 4 flatu mūrinis namas

ENASI • Pardavimui hard- prie 6321—23 S. Whipnle St. Visas' ... , „y- , .ir naint Storas Sena^ ir arjhiolo užbaigimas, įplaukų $300 j Savininkas ant 3-čių lubų, 
ir paint storas, aenas n Inenvsį part|UOsiu labai pigiai. __ i------ ----------------_--------

BARGENAS I • Pardavimui hayd- prie 6321—23 S 
ware ir 
išdirbtas biznis. Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuojaus.

3149 S. Halsted st. 
Tel. Yards 7282

irduosiu labai pigiai. 
Tel. Republic *4732

..A avimu. - 11- šiduoda iš priežasties ligos.PARDAVIMUI grosernė, deheate- - ----  -
ssen ir sandvičių štoras, arti byčiaus, 
arba mainysiu j automobilių. Turi 
būti greitai parduota, pigiai. 1717 E. 
75th St. Tel. Fairfax 0035.

MURINIS namas 10 kamba- 
yienas, 2, o kitas 3 kambarių. Ant rių, yra elektra, furnas šildomas 

pirmoš klesoą \stovy, 4 kamba
rių cottage, užpakaly jardas, 
bargenas už $8,000 cash. 5333

GERIAUSIA proga. Du namai, 

šešiasdešimties pėdų pločio loto. 
Labai pigiai ant gerų išlygų. Par
siduoda iš priežasties ligos. Mel
džiu atsišaukti 5229 So. Oak Park 
avc., Chicago., III. Davažiuoti ga
lima Archer/iive gatvekariais. Pas- Emerald Avė., 1 blokas į rytus 
kui imti Argo karą ir išlipti ant So.' UriI . , 
Oak Park ir eiti 2’Zb bloko į šiaurę. nuo Halsted bt.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager


