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Lietuvos Prezidentas 
lankos Klaipėdoj

Lenkai visai nemaną pulti
Lietuvos

Sovietų Rusija nori būti Pabal
tos valstybių gynėja

Lietuvos prezidentas 
Grinius Klaipėdoj

KAUNAS (ELTA) [Iš Lie
tuvos Pasiuntinybės VVashing 
tone. Paštu]. — Lietuvos pre
zidentas pirmai kartą po pri
jungimo Lietuvai sekmadienį 
IrugpiuČio 29] aplankė Klaipė
dą.

Vietos valdžios ir visuome
nės nuoširdžiai sutiktas. Visų 
krypčių laikraščių pasveikin
tas.

Pirmadienį tęsia lankymąsi 
krašto provincijoje.

Milionai Japony beteisiy 
stengias dėl lygybės

TOKIO, Japonija, rūgs. 2.— 
Japonijoj yra klasė žmonių, 
vadinama "suineiAa”, kuri nuo 
nepamenamų laikų laikoma 
beteisė — visuomenės atmata. 
Tai klasei priklauso mėsinin
kai, kurpiai, numirėlių laidoto
joj (“graboriai”) ir lavonų de
ginimo įstaigų darbininkai. 
Tokių beteisių žmonių šiandie 
Japonijoj yra daugiau kaip du 
milionai.

Jau per kurį laiką- jie reika
lavo emansipacijos iš savo pa-! 
žemintos socialinės^ padėties, ’ 
liet tai buvo neorganizuotas > 
reikalavimas, ir jų balso nie
kas neklausė. Dabar betgi ta-1 
po sukurta jų organizacija, kai1 
kuriems valstybės seimo na
riams bendradarbiaujant, tik
slu iškovoti beteisiams sociali
nę laisvę ir lygias su, kitų pi
liečių teises.

Bulgarijoj tik bulgarų 
kalba leisią

LONDONAS, rūgs. 2.—Cen
tral News pranešimu iš Sofi
jos, Bulgarijos vyriausybė iš
leido dekretą, kuriuo užgina
ma viešose vietose vartoti bet 
kurią kitą kallbąykaip tik bul
garų.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Lenkija nesiruošianti žy
giams prieš Lietuvy

Gandai apie slapta ruošimąsi 
pult Lietuvą esą Lenkijos 
priešų skleidžiami

■ ■■ ■

VARŠUVA, rūgs. 2. — Len
kai labai pasipiktinę skleidžia
mais gandais, kad buk Lenkija 
slapta ruošiantis žygiams prieš 
Lietuvą.

Lenkai sako, kad tuos gan
dus leidžią Lenkijos priešai, 
kurie norį diskredituoti ją 
Tautų Sąjungai. Jokių nevi- 
doningų žygių prieš Lietuvą 
Lenkija nemananti daryti.

Labai gali būt, kad ginčas 
tarp Lenkijos ir Lietuvos dėl 
Vilniaus bus pavestas Tautų 
Sąjungai spręsti.

Privertė negrą nušauti 
uošvį, teisėj#

MOBILE, Ala., rūgs. ą. — 
Praeitą pirmadienį čia rado 
nušautą teisėją Lamdrą Smi- 
thą. Del žmogžudy bes buvo į- 
tartas teisėjo žentas, Clyde 
Bachelor, kurs ir tapo. areštuo

tas. Tardant, Bacheior prisi
pažino, kad jis sumanęs nužu
dyt savo uošvį, teisėją Smithą, 
bet nušovęs jį ne* jis pats, tik 
jo pasamdytas negras, Ilayes 
I^eonard. Pastarasis, irgi su
imtas, pasisakėm kad jis tikrai 
nušovęs teisėją, bet tatai pada
ryti ‘ privertęs jį Bachelor, 
grūmodamas jį patį nušauti. 
Kvočiamas Bachelor pasisakė, 
kad jis sugalvojęs nužudyti 
teisėją tuo tikslu, kad jo žmo
na galėtų paveldėti tėvo turtą.

Amerika nemano kalbė
tis su sov. Rusija

VVASHINGTONAS, rūgs. 2. 
— Žinia iš Maskvos, kad so
vietų valdžia esanti pasirehgus 
tartis su Washingtonu dėl Ke
renskio skolų atmokėjimo A- 
merikai, oficialiniuose rate
liuose nerado jokio atbalsio.

Washingtono valdžios sfero
se buvo pareikšta, kad Ameri
kos nusistatymas sovietų Ru
sijai pasiliekąs kol kas toks 
pat, kokio ji iki šiol laikėsi..

Buvo pavogę iš kardino- 
' lo $50,000

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
2. — Antradienio naktį plėši
kai, įsilaužę į kardinolo Doug- 
hery rezidenciją, buvo pavogę 
brangmenų ir bondų, vertės 
50,000 dolerių. Plėšikai betgi 
buvo šiandie suimti, kai jie 
bandė savo grobį parduoti. 
Kardinolo turtas atgautas.

ŠEŠI NEGRAI SUDEGS
NEW YIRkAS, rūgs. 2. — 

Šeši negrai sudegė, trys kiti 
skaudžiai apdegė gaisre, kurs 
praeitą naktį sunaikino vieną 
pigių butų penkių aukštų trio- 
besį St. Nicholas avė.

Rusija nori būt Pabaltos 
valstybiiį gynėja

Panašiai kaip kad Jungt. Vals
tijos su savo “Monroe dok
trina” yra P. Amerikos gy
nėjos

MASKVA, rūgs. 2. — Vie
nas aukštas sovietų valdinin
kas pareiškė, kad sovietų Rusi
ja nusistačius ginti Pabaltijo 
valstybes, panašiai kaip yra 
nusistačiusius Jungtinės Vals
tijos, einant “Monroe doktri
na”,/ginti Pietų Amerikos val
stybes, jeigu jas bandytų ata
kuoti bet kuri Europos valsty
bė.

Tasai sovietų valdžios atsto
vas taipjau pareiškė, kad Len
kijos bandymas hegemonauti 
Lietuvai, Latvijai, Estijai ir 
Suomijai buvęs didžiausias pa
vojus sovietų Rusijos intere
sams. Bet tieji kraštai nepa
norėję, kad Lenkija maišytųsi 
į jų dalykus. Joms busią ge
riausia ir saugiausia, kai jų 
gynėja busianti Rusija. 

i'

Kieno galia, to ir valia - 
bolševikijoj

Sovietų valdžios partija nutarė 
neįsileisti ^inovjevd-Trockio 
žmonių į suvažiavimą

BERLINAS, rūgs. 2. (F).— 
Iš Maskvos gauta žinių, kad 
sovietų valdžios partija nuta
rus neįsileisti į ateinantį SSSR 
komunistų partijos suvažiavi
mą jokių delegatų, priklau
sančių opozicinėms Zinovjevo, 
Kamenevo arba Trockio gru
pėms. —

Tie pranešimai, gauti iš ge
rai informuotų ir užtikimų 
šaltinių, sako, kad šiomis die
nomis centradinis komunistų 
partijos komitetas laikęs kon
ferenciją dėl ateinančio parti
jos suvažiavimo. Konferenci
joj buvę labai rimtų ginčų 
klausimu, įsileisti, ar ne, opo
zicinių grupių delegatus.į par
tijos suvažiavimą, kurs turės 
prasidėti Maskvoj spalių mė
nesio 15„ dieną. Stalinas ir 
Bucharinas reikalavę būtinai, 
kad nebūtų įsileistas nė vie
nas opozicijos delegatas, savo 
reikalavimą motyvuodami tto, 
tad opozicijos kritika nešanti 
partijon rietenas, demora’iza- 
ciją, pąirimą, ji trukdanti 
iraktikinį valstybės darbą ir 
žalingai atsiliepianti sovietų 
valdžios autoritetui užsieniuo
se.

Kaip ir reikėję laukti, dau
guma centralinio komiteto na
rių sutikę su Stalino ir Bu-, 
charino nuomone, ir pagaliau 
buvę nutarta, kad jokiu budu 
neįsileisti partijos suvažiavi- 
man nė vieno opozicinių gru
pių delegato.

Praneša taipjau, kad pasta
ruoju laiku Vokiečių komunis
tai bandę sutaikinti Stalino 
centralinį komitetą su opozici
nių grupių vadais. Pastarieji 
betgi atsisakę kalbėtis apie 
taikymąsi, kol valdžioj esantie
ji neišpildysią šių mhrimum 
reikalavimų:

1) žodžio laisves komunis
tams komunistų susirinkimuo
se; 3) pilnos laisvės rašyti ir 
spaudinti straipsnius komunis
tų spaudoj ir, pagaliau, 3) 
teisės važinėti po visą Rusiją, 
iš vienos vietos į kitą, be jokio 
specialinio valdžios leidirtio.

Stalinas betgi griežtai atme
tęs dagi šitokius reikalavimus.

[Pacific and Atlantic Photo]

Paveldėjo milionus. — John Cooper, geležies darbininkas iš 
Kcwanee, III., su savo šeimina. .Jis paveldėjo nuo savo senutės 
didžiausius turtus Virginijoj, kurie siekia gal desėtką ar daugiau 
milionų dol.

Italija stengias atsteigti 
aukso valiutą

ROMA, Italija, rūgs. 2. 
Stengdamos atsteigti liros ver
tę, paremtą auksu, Mussolinia 
valdžia gautos iš Morgano pa
skolos 455 milidnus lirų auksu 
($84,785,000) pervedė Italijos 
Bankui, kurs yra vienintelis 
emisijos bankas, turįs rezer- 
vos 2 bilionu lirų auksu (386 
milionus dolerių).

Už pervestą jam auksą, Ita
lijos Bankas turės tuo tarifu 
ištraukti ir sunaikinti 21/2 bi- 
liono popierio lirų. Dabar cir
kuliacijoj yra viso 20,419 mi
lionų popierio lirų.

Meksikos valdžia nenu
sileis kunigams

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
2. — Susirinkus Meksikos kon
gresui, iš kurio katalikų kuni
gai nori, kad jis modifikuotų, 
nepąl^nkius jiems krašto įsta
tymus, respublikos /prezidentas 
Calles savo pranešime pareiš
kė, kad maištingas kunigijos 
nusistatymas prieš valdžią pri
vertęs išleisti tikybinius įsta
tymus, einant krašto konstitu
cija, ir kad tie įstatymai bu
sią griežtai vykdomi.

------------*—
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rūgs. 2. — Angoroj tapo 
pakartas Abdul Kadir Bei, bu
vęs Angoros gubernatorius, 
mirties bausmei pasmerktas 
tariamai dėl sąmokslo prieš 
prezidentą Kamai Pašą.

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

Nenusistojęs oras; maža at
mainos temperatūroj; viduti
nis žiemių rytų ir rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 71° F.

Šiandie saulė teka 6:16, lei
džiasi 7:22 valandą.

Šimtas pikninkininky už
sinuodijo maistu

**W)K1A, Ui., rūgs. 2. — 
Daugiau kaip šimtas žmonių, 
pikniko dalyvių, vakar susirgo 
daugeliu jų pavojingai, už/i- 
nuodiję maistu, kurs jiems 
buvo pikniko rengėjų pateik
tas. Pasirodė, kad kotletai, 
kuriais piknikininkai vaišinta, 
buvo padaryti iš sugedusios 
mėsos.

Pikniką rengė Christian En- 
deavor bažnyčios draugija.

Karo padėtis žemes 
drebėjimo vįetoj

KORTA, Fajalo sala, Azorai, 
rūgs. 2. — Kortoj ir apielin- 
kėj, kur. įvykęs praeitą antra
dienį smarkus žemes drebėji
mas sugriovė daugybę namų, 
griuvėsiams nuo plėšimų ap
saugoti tapo paskelbta karo 
padėtis.

Paskiausiais apskaičiavi
mais per žemės drebėjimą dvi
dešimt penki asmens buvo už< 
mušti ir nemažiau kaip 400 
sužeisti.

Anglija neįsileidžia ru
su “raudonųjų” vado
LONDONAS, rūgs. 2. —Vi- 

daus ministerija šiandie prane
šė, kad p. Tomskis, Rusų rau
donųjų profesinių sąjungų 
vykdomosios tarybos pirmi
ninkas, nebusiąs įsileistas į 
Angliją.

Tomskis buvo pasirengęs da
lyvauti Britų darbo unijų kon
grese, kurs susirinks ateinantį 
pirmadienį Bournemouthe.

Areštai armijos oficie-
ry Graikijoj

%
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 2. 

— Salonikuose areštuota kele
tas armijos oficierų, kaltina
mų' dėl intrigų, kuriomis jie 
stengęsis atsiekti koalicinio 
kabineto sudarymo.

Vakar buvo paskelbta nauja 
demokratiška Graikijos konsti
tucija.

Ispanija pasitrauksianti iš 
Tautų Sąjungos .

Ispanijos nė Brazilijos atstovai 
nedalyvauja Sąjungos tary
bos susirinkime

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Ka
vas agentūros korespondentas 
Genevoj praneša, kad Ispanija 
pasitrauksianti iš Tautų Są
jungos, nelaukdama nė tary
bos sprendimo dėl jos reika
laujamos nuolatinės vietos ta
ryboj. .

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
2. — šiandie prasidėjo Tautų 
Sąjungos tarybos susirinki
mas, nė Ispanijos nė Brazili
jos atstovams nedalyvaujant.

Nors jau iš anksto laukta, 
kad Ispanija nedalyvaus, vis 
dėlto nepasirodymas jos atsto
vų tarybini rokų tarpe kol na
ruose sukėlė gyvų kalbų.

Girdėt, kad Ispanijos užsie
nio departamentas ruošiąs tam 
tikrą pareiškimą dėl pasitrau
kimo priežasties. Pareiškimas 
busiąs netrukus įteiktas tary
bai. , ,

Rytoj prasidės Tautų Sąjun
gos seimas, kurio pirmininku 
numatoma Momčilo Ninčič,' 
Jugoslavijos užsienio reikalų 
ministeris.
Tautų teismas\ svarsto

kos rezervacijas

Tuo tarpu tarptautinio tei
singumo teismo narių susirin
kimas svarsto Jungtinių Vals
tijų sąlygas, taip vadinamas 

> reaerv^cijas, kuriomis Ameri
ka sutinka būti tautų teisingu
mo teismo nariu. Trys tų re
zervacijų jau priimta, kitos 
dar švaistomos.

Keturi žmonės užmušti 
karams susimušus

MONROE, Mich., rūgs. 2.—■ 
Dviem elektriniam karam su
simušus Detroit United RaiL 
way linijoj, keturi pasažieriai 
buvo užmušti ir . keliolika su
žeisti, kai kurie pavojingai.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rūgs. 2. — Valdžios laikraščiai 
pareiškia, kad Bulgarijos atsa
kymas į bendrą Jugoslavijos, 
Graikijos ir Rumanijos notą 
dėl komitadžių (partizanų)puo
limų esąs nepatenkinamas, ka
dangi Bulgarija neduodanti 
jokių garantijų.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON '

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.

Konfliktas tarp kiniečiu ir 
rusų Mandžurijoj

Kiniečiai užvaldė Mandžurijoj 
garlaivių departamentą;
čičerinas? protestuoja

PEKINAS, Kinai, rūgs. 2.— 
Iš Darbino praneša, kad ki
niečiai paėmę garlaivių depar
tamentą ir iškėlę ant jo savo 
vėliavą.

Tarp sovietų Rusijos ir 
Mandžurijos », valdovo čang 
Tsolino buvo ilgų ginčų dcl 
nuosavybės upių garlaivių, ku
rie pihniau buvo .Kinų Rytų 
Geležinkelio operuojami.

Iš Maskvos gauta žinių, kad 
sovietų užsienio rėikalų komi
saras čičerinas padaręs aštrų 
protestą Kinams dėl Mukdeno 
vyriausybės bandymo užgroly- 
ti upių garlaivius.

Trys asmens užmušti 
traukiniui susikūlus
BEEBE, S. D., rūgs. 2. — 

Netoli nuo čia susikūlė, ištru
kęs iš bėgių, prekių traukinis. 
Iš sudužusių vagonų laužų iš
imta trys užmuštų asmenų

kad už-kunai, bet manoma,
.muštų yra ir daugiau. Užmuš
tieji buvo pabąstos, slapta su- 

Ameri- lindę į vagonus keliavę.

NEW ORLEANS, La., rūgs. 
2. — Pakraščių sargyba suga
vo motorinę valtį ir konfiska
vo $118,000 vertėm likierių.

BUENOS AIRES, Argenti
na, nigs. 2. — Atstovų butas 
priėmė įstatymą, kuriuo mo
terims suteikiama lygios su 
vyrų pilietinės teisės.

Neatsargus auto
mobiliai

BATAKIAI, Tauragės aps. 
— Čia šiemet, kaip paprastai, 
važiavo daug žmonių į šv. Onos 
atlaidus, žmonių pilni kelai 
važiavo į Batakius. Automobi
liai žmonėms nelaimių pridarė:., 
vienas moteriškę suvažinėjo, 
kurią berods, policininko ver
čiamas nuvežė Tauragės ligoni
nėn (auto buvęs iš Tilžės), ki
tas (tūlas sako, tas pats) ku
meliuką suvažinėjo ir pats nu
dūmė, nei dėkui, nei išgrauš 
nepasakęs.
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Kūdikio maistą niekados nereikia 
farinkti iš vieno ar dviejų tik valgių, 
vairumas reikalingas idant suteikti 

visą statymo medžiagą. Vienodumas 
irgi išvengiamas. Vaiko maistas turi 
kasdieną turėti bent vieną iš šių val
gių.

Javų ir kitokių grudų; tie, kurie 
turi kevalus, kaip sėlino*. čieli kvie
čiai nepaliruotos ryžės laiko savy vi
taminus ir yra purus, kas neprileid
žia prie užkietėjimo vidurių. Daržo
vės, ypatingai žalios, turtingos gele
že, mineraliuose ir vitaminuose — 
tas yra ir vaisiuose. Niekados nerei
kia duoti saldainių tarpe valgių, bet 
galima duoti kaipo skanskonj po to, 
kai suvalgyti pinetujų Cukrų galima 
dėti i koko, pudingus ir vaisius. Pie
no ir kiaušinių riebalai tinka vai
kams. bet jų nėra keptuose valgiuo
se. Mėsos labai mažai reikia duoti 
pirm septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas augančiam kūdikiui. Tai 
tobulinusias musų turimas maistas ir 
pigiausias. Pienas turi gryyo protei
no, kuris atstato sunaudotą medžia
gų ir teikia medžiagos augančiam 
kūdikiui; riebalų, kurie teikia kuro 
kūno veikimams; karbohydratų cuk- 
ro pavydale, kuris taipgi yra kuras, 
tik greičiau dega, negu riebalai. 
Kiekvienam kūdikiui paprastai rei
kia duoti paintę per dieną. Borden’s 
Eagle Brand Pienas, du šaukštai at
miešti trijų čverčių puoduko van
deni), suteikė daugeliui nedapenėtų 
mokyklos vaikų svorio. O nedapenė- 
jimas yra uostas ligonis.

Vaikas dažnai nemyli vieno pieno. 
Tad galima duoti su koko, kiauši
niene, sriubose. Smetonoje ir tt. Del 
pavyzdžio duodame, du receptu:

Kiaušinienė (asmeniškas receptas)
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand
1 kiaušinis .
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų rie

šutų. /
Septynios aštuntanalys puodelio 

vandens. ' Į
Čvertis šaukštelio vanilos.
Sumaišyk Eaglo Brand su vande

niu gerai. Įplak kiaušini ir plak ge
rai. Pridėk vanilą ir riešutus. Kepk 
garu vidutiniškame karšty. Jeį įdė
jus peilio galūnę j košelės vidurį, 
peilis neaplimpa, tai kepti užtenka.

KoKo

3 šaukštai Jcoko.
3 šaukštai cukraus
Trupučiukas druskos
3 puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Brand.
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmišk vandeniu, pilant po trupučiu
ką. Pavirink bent dvi minuti; įpilk 
pieną ir plak idant ant paviešio ne
pasidarytų putų. Pasidaro skanesnis 
jei prieš padavimą įdedi pusę šauk
štuko vanilos.

Kas Dedasi 
Lietuvoj!

Į ■ —W ■-* ■■ ,

kiaulių parodai artėjant
Ruošiamajai Šiauliuose paro

dai ūkininkų sluoksniai teikia 
didelės reikšmės žemes ūkio 
srity. Ypač turtingas bus gy
vulių skyrius, nes registruojasi 
labai daug ūkininkų, numatoma, 
kad parodoj bus apie 200 gyvu
lių.

Gauta žinių, kad už geres
niuosius gyvulius bus skiriamos 
piniginės premijos. Parodos or
ganizatoriai daug dėmesio krei
pia j pieno produktų gamybą ir 
pieninių statybą. Del to per 
Šiaulių paroda įvyks pirmas Lie
tuvoj pieninių eksportinio svies
to konkursas.

Be to, pirmą karti} Lietuvoj 
bus melžėjų konkursas; geriau
sia melžėja gaus premiją.

Parodos komitetas galutinai 
nusistatė dėl ekspertų kviečia
mų iš svetur. Svečiais eksper
tais kviečiami Suomijos, Esti
jos, Latvijos, Vokietijos ir Da
nijos žemės ūkio gamybos žino
vai. (E.).

Priviso šernų
KRIAUČISKfiS, (Trakų ap.). 

Po didžiojo kuro čia Blodykiš- 
kio ir Bačkonių miškuose pra
dėjo veistis šernai. Paskutiniu 
laiku žmonėms gyventi neduoda. 
Naktimis pulkais laksto ir daro 
nuostolius, ypač bulves nuken
čia. Kartą pora drąsuolių, bas
liais ir šakėmis apsiginklavę, 
nuėjo pamiškėn bulvių saugoti, 
girdj, pagąsdinsią. Bet kai pa
matė atūžiančių apie 15 št., pa
tys nusigando ir, užleisdami 
bulves, į medžius sulipo. Ja
vuose pristatyta daugybė bai
dyklių, bet šernai ne žvirbliai, jų 
visai nebijo, žmonės / susirūpi
nę, kaip nuo tų piktadarių apsi
saugoti. . .

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėkit juos atei
čiai.

SANTAL ' 
MIDY

Greitai sušvel- 
nipa s k a u s - 
mingą nusišla- 
/pinimą. Sau
gokis pamėg- 
džioiirnų. Pa
stebėk^ žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems '
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma- 
gunu> arba sugaišinto laiko.

Mfs turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusuli* ir mes norime, kad jųn pabandy
tu mėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jų* senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniftka Aath- 
nia arba ai agi ta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musu me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jąe gyvenate, jūsų amtius arba utsMmi- 
tuaa, jei jus trenkiame nuo dusulio arba au« 
uitos temperatūros, musų metodas pagel
iais jums greitai.

Mes specialiai norime pasiimti tiems 
l urie turi be viltie* ligas, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių. opiuHM 
i Hrengimų. “patentuotų durnų* ir tt . ■ 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek- ; 
vienam musų Ukaėčiais. kad musų meto
das yra paskirtas praialinti visus negali* 
>ius kvėpavimus, visus tvos nemalonius 
I »ro«ysnius.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
I ad bepraleldus tamt vieną dieną. Ratoki* . 
te tuojau* Ir pradėkite metodą tuojau; Ne- 
liųaklte pii.ivų Tik atsiųskite kuponą I
'išrykite tat Ai«t»<tyn — jums nereikią 
mokėti nei uė pašto ėenklell.

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma Co„ Km. 1894 D. I 
Niagara and tfudsoą Ste., Buffalo, N. Y < 

Atsiųskite dykai bandymui jtisų m*. i 
P-hIo psu Į

Žmogus, bet nežmogus
Liepos 28 d. Kėdainių apskr. 

Žeimių vi., Karaliūnų km., gy-^ 
ventojas Baltrukėnas Aleksas 
revolverių šūviais mirtinai su
žeidė to pat kaimo gyventojus 
Praną ir Vladą Vosylius, iš ku
rių Pranas tuoj mirė, o Vlado 
gyvybė taip pat pavojuje.

Nusikaltimo vieton tuoj atvy
ko kriminalinės policijos valdi
ninkai ,Baltrukėną areštavo ir 
pradėjo vesti tyrinėjimą, norė
dami Išaiškinti šio įvykio visas 
aplinkybes ir priežastis. • Ve-’ 
dant tyrinėjimą paaiškėjo, kad 
šio apgailėtino įvykio priežastis 
— kerštas. Dalykai susidėjo 
štai kaip: Baltrukėnas su Vosy
liais pykosi jau nuo senų laikų. 
Liepos mėn. 28 d. Baltrukėnas 
vežė rugius ir važiavo ne keliu,1 
bet per Vlado Vosyliaus lauką. ■ 
Pastebėjęs tai Vosylius, sulaikė 
Baltrukėną ir norėjo jį grąžinti 
atgal, bet Baltru kenas vietoj 
grįžti atgal, dar botagu kirto 
Vosyliui per galvą. Besikivir
čijant, Baltrukėnas apsiginkla
vo branktu, o Vosylius basliu, 
bet užduoti vienas kitam nedrį
so ir taip grieždami dantimis iš
siskirstė. Baltrukėnas, apimtas 
keršto, parvažiavęs namo pasi
ėmė brolio Jurgio revolverį 
“Mauzer” ir vakare apie 12 vai 
išėjo už kaimo ant kelio, kur tu
rėjo joti Vosylius su arkliais 
naktigonėm Neilgai laukus, 
atjojo Pranas ir Vladas Vosy
liai. Baltrukėnas juos sulaikė 
ir demonstratyviai pereiškė. 
“Aš jums dabar parodysiu!...” ir 
išsitraukęs revolverį į kiekvieną 
paleido po 3-revolverio šūvius. 
Pasigirdus šūviams, arkliai su 
jojikais šoko į šoną ir nujojo 
apie 200 metrų abu jojikai nuo 
arklių nugriuvo ir pradėjo šauk
ti. Į nelaimingųjų šauksmą pir
mas bėgo pil. Karaliūnas Anta
nas, bet jam bebėgant jį sulai
kė Baltrėnas ir atstatė revolve
rį. Karaliūnas išsigandęs pra

KUPONAS

Vardas

Adresas

Sykiu Lietuviams Visos Chioagos

4102 ‘ Archer Avenue

Borden’s Eagle Pienas yra puikiau
sias grynas ūkių pienas iš puikiausios

Borden’s Eagle Pienas yra išauginęs 
šimtus tūkstančių kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus ir tnoteris. Daugiau 
Borden’s Eagle Pieno yra vartojama 
kūdikių penėjimui, negu kitų visų 
kūdikių maistų sujungtų daiktan. 
Gydytojai visoje šalyje rekomenduo
ja jj motinoms, nes jis yra lengvai 
virškinamas dėl kūdikių.

C. LUKAS GENTS’ FURNISH- » ,
INGS, nes čia prekes gausite 
prieinamomis kainomis ir pa
tarnavimą rasite draugišką. 
Sykiu primenu, kad musų krau

tuvėje galėsite užsisakyti siu
tus ir ©verkautus ant orderio - 
pasiusime sulig kostumerio rei
kalavimo, nes šitame darbe tu
riu apie 30 metų prityrimą- Iki 
pasimatymo.

Lithuanian 0 ..........................
THE BORDEN COMPANY 

Borden Building, New York

kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdiki. 
Iškirpkit jį ir atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Šiuomi pranešu visiems Bright- 
on Parko ir sykiu Chieagos Lie
tuviams, kad Rugsėjo-Septem- 
ber 4 d. atidarau vyriškų aprė- 
dalų krautuvę po vardu -— C. 
LUKAS GENTS’ FURNISH- 
INGS. Pertat, kviečiu visus 
Brighton Parko ir visos Chiea
gos lietuvius — reikale: siutų, 
©verkautų, marškinių, skrybė
lių, kepurių, kalnierių, taipgi 
apatinių drapanų nepamirškite

Tukstančkų kūdikių miršta kasmet 
dcl neprižiurėjimo. Gal būt jie gy
ventų ir šiandien, butų sveiki ir 
linksmus jei butų buvę gerai prižiū
rėti. Atsakomybė puola ant tėvo ir 
motinos dėl apsaugojimo gyvybės ir 
sveikatos jų kūdikių.. Motinos turi 
daryti visas, pastangas, kad gąletų 
penėti kūdikį savo krūtimis. Jei ji 
suranda, kad negali suteikti to gam
tinio maisto savo kūdikiui, ji nepri* 
valo daryt bandymų su kitais 
maistais. Jos pirmutinė mintis turi 
būti Borden’s Eagle Pienas.

pieninkystės sekcijos Amerikoje, 
sumaišytas su tinkama dalimi pa
kraus, paskiau supilstytas ir užkli
juotas į sanitarius kenukus. Jis 
ateina pas juįs 'taip grynas ir taip 
gausus kaip tą pačią dieną butų 
padarytas. Kiekvienas kenas garan
tuot as, kad yra pintos rųšies padėty. 
Jus galit pirkti jį su pilnu užsitikč- 
jimu. Visuomet apsimokės jums 
pareikalauti Borden’s Eagle Pieno.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išriš jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

* • > i •

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks huo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dcl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jųu turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
geriausį kūdikiams maistą pasauly,

NAUJIENAS, Chicago, III.
...... ^<1 < ■>

Tinkamai Penimas Kūdikis 
Miega

be, leidosi bėgti, o Kaltrukėnasvaliau į Vosylių šauksmą bėgo 
pil. Kąralitinas Stasys, bet čia 
ir jį pasitiko Baltrukėnas ir no
rėjo net nušauti, bet įsimaišius 
Baltrukėno motinai, kuri pribė
gus prie savo sunaus rėkdama 
pasakė: “Aleksai! Jis tau nie-

dėjo rėkti ir Baltrukėnas, jį pa- ko blogo nepadarė, kam... už ką 
likęs, nubėgo link namų. Kiek tu jį šausi!” išgirdęs tai Hal-

trukėnas ,iš savo motinos lųpų 
kiek nusiramino ir su visa savo 
šeima ėjo link' namų. Jiems be
einant sutiko juos kaimynai ir 
pradėjo šaukti “žmogžudžiai”. 
Išgirdęs tai Baltrukėnas ir apsi
žvalgęs pąstebčjo, jog tarp žmo
nių yra Vosylių giminaitis Vla
das, sun. Jono, Vosyliaus, lyg

pasiutęs puolė ant jo rėkdamas: 
“nušoviau du, nušausiu Ur taye 
trečią”. Pripuolęs prie Vosy
liaus jau rengėsi šauti, bet čia 
laimei neišdegė šovinys. Tada
Baltrukėnas neišdegusį šovinį 
išmetė ir tiiton įleido kitą, bet 
antras šovinys taip pat neišde
gė. Vosylius, pabalęs kaip dro

vėtis,v bet visgi Vosyliui , tamsu
moje pavyko nuo jo pasislėpti. 
Po viso šio * įvykio Baltrukėnas 
grįžo į namus, bet čia atvykusi 
kriminalines policijos valdinin
kų buvo suimtas.

Tardomas Baltrukėnas kaltu 
save prisipažino.

Penktadienis, Rūgs. 3, 192fi

ĮUMBAh
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimbali grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, • $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

. ........................... ■ ’
Tel. Brun»wick 9893

KAROLIS 
N0RKAITIS

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

, —■ Į ~

TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS 

GERIAUSIAS

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PuriTan
1 Malt

Tik pabandykit jj 

Reikalaukit nuo 

bile kokią 
pardavinėtojų

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. Dclci teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public I

3311 So. Halsted Street ./ 
Tel. 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 gąuti pilietiš
kas popieras.

'Reikalauk tuojaus prisiųsda* 
mas 25 -centus. ■/’" i< n

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. „
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Ar jus žinote, kad
Virš 500 lietuvių dirba pas Pull- 

Tiwy Car Coųnąmy, Pullman. III. ir 
dideli dauguma jų yra geriausi nfe- 
chanikai. Ar jus žinote, kad Kelmav
ai turi savyje 1(MI% gryno Turkiško 
tabako ir suteiks jums didelio sma
gumo, nežiūrint kiek jus Jų rukytu- 
mėt.

Pensijos Seniems

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų lįgų.
Pirtis ir kambariai d? "7E 
nakvinei ...................... I ■ f w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

siDiku apskaitliuot 
kiek yra darbininku, sulaukusių 
65 metų, kurie negali savęs už
laikyti arba’ reikalauja viešos 
pašalpos. Rokuftjama, kari 1912 
m. jų buvo beveik milijonas ir 
pusė. • Medikališkas mokslas 
dabar pailgina gyvenimą, bet 

'tuo pačiu laiku industrijos ma- 
■ žiną žmogaus dirbančius mėtus. 
• šiandien darbininkas palygi
nus sd savo seneliir ilginus gy- 

įvena, bet trumpinus dirba. Dau
guma užlaikomų senų darbinin- 
! kų paeina nuc mažiausiai uždir
bančių darbininkų, nes jie ne
galėjo užtektinai pinigų uždirb
ti užlaikyti savo šeimynos ir ne
galėjo sutaupyti nors truputį pi
nigų senatvei. <

Daugumui vienintėlė prie
glauda yra beturčių namai. Bet 
šiandien tie namai yra brangus, 
netinkami, ii"išeina iš vartoji-JL

mo . Vieton beturčių namų, lie
ku rios valstybės dabar svarsto 
j vesti kokios nors formos pensi
jas . Pensija nebus skaitoma 
kaiųo mielaširdystės dovana, 
ket garbingas pripažinimas pra
ėjusios tarnystės. Proponuoja- 
ma' paskirti užtektinai pinigų 
seniems, kad galėtų gyventi tar
pe sfavo draugų ir neturėtų pra
leisti paskutines dienas kokioj 
jstaigoj.

Pabaigoje 1925 metų trys val
stybes, — Nevada, Montana ir 
VVisconsin priėmė senatvės pen
sijos įstatymus. Sulfg Nevados 
įstatymo, žmogus turi būti 65 
metų arba dauginus ir turi toje 
valstybėj išgyventi nors 10 me
tų, ir būti Suv. Valstybių pilie
čiu 15 metų. Pensija turi būti 
tokia suma, kuri s4i gavėjo ki
toms ineigoms sudarys $1.00 į 
dienų. Montanoj žmogus suvirs 
70 metų gauna pensija ne
daugiams kaip $25 į mėnesį. 
Wisconsin’o žmogus turi su- 
aukti 70 metų ir pensija nebus 

dauginus kaip $1.00 į dieną. 
Montanoj ir Wisconsin’e apli- 
kantai turi būti piliečiai ir gy
ventojai *tų valstybių per 15 me
tų. Kitos valstybes dabartiniu 
laiku irgi svarsto pensijos klau
simą. (FLIS.)

Garsinkitės Naujienose

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. Įstoti reikia dabar.

BEETHOVĘN CONSERVATORY OF MUSIC, INC 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. Tel. Boulevard 9244 

Cicero Skyriiis>4847 W. 14th Street, Cicero, III.

IšNevYorkotiesiaiįKlaiM
TREČIA

Didele Chicagos Ekskursija
Į LIETUVA , ''

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926 
r»e reikia. mainyt laivo 
visu keliu vandeniu ' 
ant to paties laivo 
iš uosto į uostą

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

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

. į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “ESTONIA”
kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Sęimo Brooklyne, laike kada tas laivas stovėjo uoste.

malonėkit kreiptis į:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500
SAVVICKAS .

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

3311 So. Halsted St., Tel. Yards 6062
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., BouleVard 0700 
JOHN J. ZOLP i

4559 So. Paulina St., Tel. Yards 0145 
VINCENT MILASZEWICZ

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

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bū

du. kuriuo kurlikis gali jums pa
sisakyti, kad jis jauėasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausino af pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins .jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite Rauti pas savo 
vaistininku arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD, RICHTER $ CO.
Berry and So. 5th Sts.

Breoklyn, N. Y.

Tel. Lafayette 0094

E. V/KRUKAS
Registruota Akušerė

Confine\nent reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo K) 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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.

Mis, MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
I AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kumpas 31
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 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar it 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi
noms, kreipki
tės,1 o rasite pa
galbų.

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

ir po

rat.

*****

Dr. Anelia Kaushillas 
CHIROPRACTOR Ir MIDWIFE 

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

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Ti'l. Vardu 4951

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

DR. HERZMAN - t.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 p. p. 
/ Gyvenimo Vieta >. 
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W, 22 St.

Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKlS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VV. Washinfton St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
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. Hal.ted St., Chicajo 
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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.
i Dienomis! Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 ii ryto ir po 8 v. v.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telofonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

c

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

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

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

—i................... i ■ '■ ■■

Telefonas Boulevard 1939
/ DR. S. A. BRENZA

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

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

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

rz . j i nuo 9 akt II vai. ryte; 
r alanaos į nuo jjj g vai. vakare

DR. K. DRANCEUS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. 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 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicaga

daliomis ir ivenadieniais 10—12 dien.

A. MONTVID, M. D.
1579 Mi!waųkee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Pilnom žiniom

Pirkite Rakandus nuo Išdirbėjų
Mes esame išdirbėjai aukštos rųšies Rakandų, 
pęr tai galime parduoti už žemesnes kainas ne
gu kitur. Kviečiame lietuvius atsilankyti ir 
persitikrinti teisingume prekių, kurias mės 
siūlome. Visokius užsakymus išpildome greit 
ir teisingai. Visi užsakymai priimami musų 
krautuvėj. Del informacijų galite šaukti per 
telefoną.

TELEPHONE LAFAYETTE 9733 '

PAUL BALTUTIS & CO.
901 W. 33rd St., Phone Blvd. 2426 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

840 W. 33rd SU Tel. Yards 2790 
S. L. FABIONAS

809 W. 35th SU Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St„ Tel. Canal 1955

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

BALTIC AMERICA LINE
120 N. LaSalle St Chicago, Illinois

ARCHER FURNITURE AND UPHOLSTERING, 4140 ARCHER AVĖ

Daugybė dovanų kipkvlenam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ŠJ kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar | sto

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis j

Vienas skaitytoje# CY skaitytoja tįuri teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau >-jk. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymul, turi būt priduodama Tar
dai pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstantiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

....... Atkirp čia
Data: Rugsėjis 3 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: '10—2 >

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
' LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO ’

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

Et. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, TU.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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SOVIETŲ VALDŽIA IR ELEKTRIFIKACIJA.

PENKERIŲ METŲ DARBO REZULTATAI. 
• • • • • 

“ELEKTROMĮSTIFIKACIJA”

NEPAMATUOTOS KUNIGŲ PRETENZIJOS

Be galo atsilikusią Rusijos pramonę bolševikai ketino 
pakelti elektrifikacijos pagalba. Jie sakė, kad vietoje 
garo, kaipo varomos pajėgos dirbtuvėse, jie įvesią elek
triką ir tuo budu pasieksią to, kad Rusijos pramonė tech
nikos atžvilgiu atsistosianti aukščiaus už kapitalistinių 
šalių pramonę. Tuomet sovietų valdžios kritikai nebega
lėsią daryti'jai to priekaišto, kad ji nori įsteigti socializr 
mą tokioje šalyje, kuri ekonomiškai dar nėra pakankamai 
išsivysčiusi. V '

Elektrifikacijos sumanymą sugalvojo dar nabašnin- 
kas Leninas, stengdamasis neraminti savo pasekėjus, 
kuomet daugelį jų buvo pradėjusi imti abejonė, ar Rusi
joje jau dabar gali būt įvykinta socializmo tvarka. Jisai 
paleido apyvarton obalsį: “Socializmas tai sovietų vald
žia plius elektrifikacija”.'" a. e' •

šiandie jau yra praėję penketas su viršum metų nuo 
to obalsio paskelbimo, ir ar toli priekyn' yra pažengęs 
elektrifikacijos darbas Rusijoje?

1 šitą klausimą duoda gana aiškų atsakymą bolševi
kų organas “Pravda” savo šių metų liepos mėn. 8 d. lai
doje. “Pravdps” straipsnis, peržvelgęs penkerių metų 
elektrifikacijos darbo vaisius, randa, kad jie yra labai ne
patenkinantys. Jisai sako:

“Suvesdami balansus statybos darbui, atliktam bė
giu penkerių metų, mes — partija ir sovietų valdžia 
— dabar turime griežtai pažymėti, kad šitokiu budu 
vesti darbą toliaus nebegalima”.
Straipsnyje paskui nurodoma daugybė trukumų 

elektrifikacijos darbuose ir daroma šitokia išvada:
“Pasekmė yra tokia, kad dėl šitos netvarkos, šitos 

painiavos, šitos planingumo ir ekonomiškumo sto
kos mes turime elektrikos stotis, kurios mums atsei- 
na per brangiai ir mes gauname per brangią srovę. 
Užsieniuose elektrikos srovė pramonės tikslams kai
nuoja dalį kapeikos, o pas mus srovės gaminimo iš
laidos apygardos stotyje siekia 3-4 kapeikų už kilo- 
vvattą^ o kartais ir daugiaus”.
Pasak to paties “Pravdos” straipsnio autoriaus, Ru

sijos sodžiuje padarytieji elektrifikacijos darbai esą dar 
blogesnėje padėtyje. Daugelyje vietų stotys, dėl jų neap- 
simokėjimo, turėjusios būt uždarytos.

Tai, mat, kas išėjo iš to didelio sumanymo': tik nauji 
nuostoliai jau ir be to nusigyvenusiam kraštui!

Rusijos žmonės ne be reikalo pačioje pradžioje pasi
tiko Lenino elektrifikacijos idėją su pašaipa ir davė jai 
pajuokantį vardą “elektromįstifikacija”.

e

Ir kitokių rezultatų, negu tie, kuriuos pažymi “Prav- 
da”, nebuvo galima nė tikietis. Juk elektrifikuot pramo
nę reikia labai stambių kapitalų ir didelio skaičiaus gerų 
inžinierių bei išlavintų darbininkų. Gi sovietų Rusija ne
turi nei kapitalų, nei tinkamų darbo jėgų tokiam milži
niškam darbui atlikti.

i

Jeigu šiandie Rusijoje vien tik elektrikos gaminimas 
kainuoja keturis ar penkis kartus brangiau, negu moka 
už elektrikos pajėgą dirbtuvės užsieniuose, tai aišku, kad 
Rusijos pramonė naudotis elektriką kiek platesniam ma
štabe negali.

Kunigai Marijonai per savo laikraštį vis labai drą
siai duoda mums pamokas teisių klausimais, nors jie pa
tys nieko apie tai neišmano. Paskiausioje savo “lekcijo
je” jie aiškina, kas yra “juridinis asmuo” ir “luomas”.

Pasak jų, katalikų bažnyčia Lietuvoje turi “juridinio 
asmens” teises, todėl kunigai dabar galį valdyti tuos tur
tus, kurie priklausė bažnyčiai praeituose amžiuose. Bet 
argi bažnyčia susideda vien tik iš dvasiškijos? Kunigai 
£rali laikytis tos nuomonės, kad “juridinis asmuo”, atsto- 

• bažnyčią, susidaro vien tik iš jų; bet kiti žmones 
įkyti, kad ir paprasti tikintieji yra tos bažnyčios

nariai, ir kad todėl jie turi, ne mažiaus teisių prie bažny
čios turtų, negu dvasjškija.

Jeigu nusavintieji bažnyčios turtai pavedama valsty
bei, tai jie yra sugrąžinami liaudžiai, kuri tuos turtus su- 
krovė! - . ’ s _ , __  _______

O kai dėl “luomų”, tai Marijonų laikraštis pasakoja 
gryniausią nesąmonę. Luomas (rusiškai “soslovije”, vo
kiškai “Stand”) visai nėra profesija. Į luomus žmonės 
dalinasi ne sulig savo užsiėmimu, bet sulig savo teisėmis. 
Prie caro valdžios,, pav. Lietuvoje buvo žemės savininkai 
bajorai ir ūkininkai. Nors tų savininkų užsiėmimas ga
lėjo būt vienoks (jeigu dvarininkas-bajoras sėdėjo savo 
dvare ir vedė savo ūkį) ir nors kartais turtingas ūkinin
kas turėjo daugiaus žemės už dvarponį, bet vis tik juodu 
buvo ne vieno luomo žmonės: dvarininkas buvo bajorų 
luomo narys, o ūkininkas ~ ūkininkų luomo. Skirtumas 
tarpe jų dviejų buvo tame, kad vienas jų turėjo tam tik
ras teises, kurių kitas neturėjo.

Skirstymas žmonių į luomus, t. y. į tokius, kurie tu
ri daugiaus teisių, ir tokius, kurie turi mažiaus teisių, 
yra viduramžių sistemos — feudalizmo — ypatybe. Demo
kratinėje tvarkoje tokio dalyko negali būti. Demokrati
ja pripažįsta tą principą, kad visi piliečiai yra lygus prieš 
įstatymus!

k * M tfjii IBM

Apie Įvairius Dalykus.
Šalapino pareiškimas 
. >spaudai / ‘
rr „ .... -- ,----

šaliupinas riepripužįsta
“boso”. —
priežastis, 
su Gorkiu.
tyvų aiškinimas.

jokio
• Rusijos apleidimo 

Draugavimasi 
Klaidingas mo-

Garsusis* šaliupinas . nemano 
greit į Rusiją grįžti. ' Praeitą 
žiemą jis pradėjo organizuoti 
operą, kurios tikslas bus aplan
kyti visus didesnius Amerikos 
miestus. Tuo budu jis nori 
užinteresuoti opera ir tuos žmo 
nes, kurie gyvena toliau nuo di
džiausių miestų ir todėl neturi 
progos lankyti operos.

Šaliapino operetinė kompani
ja rengiasi keliauti nuo vieno 
Amerikos krašto iki kito —» nuo 
Atlantiko iki Pacifico. Ji sustos 
ir tuose miestuose, kur dar joki 
opera nebuvo pastatyta. Gas
trolėms tapo parinkta tik viena 
opera, būtent, “Silvijos Kirpė
jas”.

Delei to, kad Šaliapinas neno
ri Rusijon važiuoti, bolševikiš
ko nusistatymo spauda jį aštriai 
kritikuoja. Girdi, pasaulinis 
dainininkas už auksą savo sie
lą velniui pardavęs. Į tai ša
liapinas atsako:

“Nėra man jokios prasmės 
turėti koks reikalas su velniu, 
kadangi aš visą laiką buvau die
vų proteguojamas. Priegtam 
aš abejoju, kad velnias turėtų 
pakankamai pinigų, idant mane 
nupirktų.

“Niekas negali man diktuotu 
kur aš privalau važiuoti, o kur 
ne. Aš jrf^io boso nepripažįstu. 
Kai rusų cariška valdžia sutei
kė man laisvo artisto titulą, tai 
tuo ji tik laisvumo faktą pripa
žino. Bėgiu trysdešimtys pen
kių metų mano darbo aš buvau 
niekas daugiau, kaip tik laisvas 
artistas. Visi taip į mane ir žiu
rėjo. Jei kokią garbę aš užsi
pelniau, tai ne todėl, kad aš esu 
Šaliapinas, o“ todėl, kad aš ban
džiau prisidėti prie to, idant 
žmonės labiau įvertintų visą tai, 
kas gražu ir teisinga. Aš tar
navau ne kuriai įklasei ar šaliai^ 
bet visai žmonijai.”

šaliapinas, nors ir nesako, 
kad nepakenčiama padėtis pri
vertė jį apleisti Rusiją, bet vis
gi prisipažįsta, jog jis neturėjęs 
pinigų ir į užsienį važiavęs už- 
larbiauti. ųaike karo ir revo

liucijos šaliapinas mažai teuž
dirbdavo. Pradžioj revoliucijos 
visas jo atlyginimas susidėjo iš 
maisto ir kitų gyvenimui reika
lingiausių dalykų.

“Laike ilgos mano karjeros”, 
sako šaliapinas, “aš turėjau 
daug kovų pergyventi. Tos ko
vos nemažai mane privargino, 
bet dabar aš galiu pilnai pasaky
ti, jog’ išėjau pergalėtojas. Var
gu atsiras bent vienas asmuo, 
kuris bandys užginti, jog man

reikėjo sunkiai kovoti dėl prave- 
dimo tos meno šakos, kuriai aš 
dirbu. , Kai kurie pripažįsta, jog 
aš esu nemažai pasidarbavęs 
prie pastumėjimo dailės progre
so apskritai.

“Kada nors^aš papasakosiu 
apie savo kovas ir patyrimus 
autobiografijoj. Autobiografi
ją rašyti aš jau pradėjau, bet 
jos užbaigimą- turėjau atidėti 
patogesniam laikui. ' žmogui, 
kuris kas metą važinėja apie 
septynis mėnesius iš vieno mie
sto į kitą, yra nelengva susikon
centruoti. O susikoncentravi
mas yra būtinai reikalingas dar
bui. Šiuo tarpu atliekamą lai
ką aš sunaudoju poilsiui ir pa
silinksminimams.

“Tas faktas, kad aš paeinu iš 
kaimiečių ir visą laiką buvau 
Gorkio draugas, reakcionie
riams duoda progos vadinti ma
ne ridikalu ai- socialistu. Tie, 
kurie žino mane, vargu galės 
tvirtinti, kad mano draugišku
mas su Gorkiu yra paremtas 
nuomonių ir politikos įsitikini
mų vienodumu. Faktas yra tas, 
jog aš esu Gorkio draugas, ne
paisant jo įsitikinimų, nes aš iš
mokau įvertinti jo malonumą ir 
paprastumą. Iš kitos pusės, tas 
faktas, kad rusų imperatoriškos 
operos direktoriai teikė man vi
sokių privilegijų, davė progos 
radikalams priskaityti mane 
prie caro garbintojų.

“Ryškus mano veikimo ir mo- 
Imperato- 
daug me- 
atsitikimo 

negali man

įvyko 
riškoj 
tų atgal. To 
nei vienas radikalas 
dovanoti iki šiol. Aš buvau ap
kaltintas atsiklaupimu iš liueso 
noro prieš carą laike perstaty
mo “Boris Godunovo”. Bet iš 
tiesų atsitiko štai kas: operęs 
choras turėjo nesusipratimą su 
direktoriais. Direktoriai atsisa
kė išpildyti choro reikalavimus. 
Choras tąsyk nutarė kreiptis 
tiesiai į carą, aplenkiant direk
torius.
“Scenoj choras nutarė pareik

šti savo lojalumų carui atsiklau
pimu ir įteikti peticiją. Nič nie
ko man nepranešęs, choras išpil
dė savo planą tuo laiku, kai aš 
turėjau pasirodyti scenoj. Ma
tydamas, kad visas choras su
klaupė, aš vienas negalėjau sto
vėti. Kad išgelbėti situaciją, 
aš susilenkiau už krėslo. Ta^ 
įvykis buvo išaiškintas tokioj 
šviesoj, kad aš buk tyčia demon
stravęs savo vergiškumą carui. 
Tai, žinoma, buvo nętiesa.

“Aš pageidauju, kad Rusija 
ač kuri kita šalis sušilauktiį ide
ališkos valdžios ir tinkamai su
tvarkytų savo ękonomišką gyve
nimą. Aš visai nieko neturiu 
prieš žmogų, kuris turi palečių 
ar larmą, arba valgo pudingą 
prie kiekvieno valgio. Bet aš 
negaliu žmonių padėties page
rinti. Aš nežinau, kaip tai pa

Maskvos 
Operoj 

atgal.

, ' V / / ♦ '

Jeigu Jums Nusibodo
Paprastumas. ♦.

IŠBANDYMAS gerumo ar tai 
draugo ar tai produkto priguli 
nuo to kaip jis ilgai laikosi arti 

jūsų. •

V

Susipažinkit su

Rhinestone šviečia tiktai trumpą 
laiką. Bet deimantas šviečia visada.

© 1926 
p. LorillitJ 
Compan,

Kuomet jus pirmą sykį dasilytėsite 
lupomis Helmar, jums tuojau patiks 
Helmarai ir jus pasiliksite su jais 
visuomet draugingume. 

<•

Nes Helmar cigaretai yra tikro cha
rakterio. Ir tokia rųšis charakterio 
neranda už save viršesnio.

Karalienė Žymiausią Cigaretą

daryti, o antra neįdomauju tuo. 
Politika yra svetimas man da
lykas: Todėl ekonominiuose ir' 
politikos klausimuose aš laikaus 
neutraliteto.”

Tokį pareiškimą šaliapinas 
padarė vienam New Yorko laik
raščių . Jis aiškiai pasisako, jog 
jo sritis yra menas, o ne politi
ka . s — K. A.

w _____________ ------------------ ---------------- -- .1

Sis tas iš 
Lietuvos

KLYKONIAI (Akmenės vai., 
Mažeikių apsk.). — šis mažas 
miesčiukas randasi prie pat 
Latvijos sienos, kurią sudaro 
Vadakstės upė. Karo metu la
bai sunaikintas: beveik dides
nioji miestelio dalis išdegusi. 
Atsistatymo darbai neina, nes 
tam trukdo Latvijos siena, pro 
kurią negalima be kliūčių įvež
ti miško medžiagų, nei išvežti 
ūkio gaminių. Jei. butų didesnis 
judėjimas, atsistatytų ir mies
čiukas. Aplinkiniai gyventojai 
su nekantrumu laukia, bene pa
darys naujoji valdžia žygius, 
kad Latvijos siena butų leng
viau pereinama, kad galima bu
tų lengvesnėmis sąlygomis kas 
reikia nusipirkti ar parduoti 
Latvijoje. Ypač palengvėtų mal
kų įsigijimas, nes Lietuvos pu
sėje niekur miškų arti nėra.

Gricius.

Garsinkites Naujienose

KOVARSKAS (Ukmergės ap- 
skr.). — Nors, ir per rinkimus 
į#IIl-čiąjį Seimą s,-d. gavo ne
maža balsų, bet vietinės orgą^ 
nizacijos veikimas puvo apmi
ręs, nebuvo kas galėtų tinka
mai vesti darbą. Š. m. liepos 
mėn. 25 d. stud. J. Ziurlys pa
darė viešą mitingą; pranešimo 
apie Seimo ir vyriausybės dar
bus su atyda klausėsi keli šim
tai žmonių. \ Baisiausiai visi pa
sipiktino išgirdę, kad “krikš
čionys”, būdami - valdžioj, gro
bė valstybės pinigus savo orga
nizacijoms ir klebonijų agen
tams penėti.

Po mitingo įvyko s.-d. susi
rinkimas. Prisirašė į organiza
ciją apie 30 draugų ir išrinko 
valdybą, į kurią įėjo senelis 
Maldžius Juozas, 1905 metų žy
mus s. d. eilėse kovotojas prieš 
caro budelius. Jis dar puikiau
siai atmena penktųjų metų ju
dėjimą, apie tat su didžiausiu 
susijaudinimu draugams pasa
koja ir be galo džiaugiasi šiais 
nors ir ne taip jau žymiais s.-d. 
laimėjimais. Sunkiai gyvena 
senelis: dažnai dėl reumatizmo 
turi išgulėti po kelias dienas lo
voje. Vietine S/ d. organizacija 
žada jam šiek tiek padėti, nors 
mažą kambarėlį Kovarske nu
samdyti, kur jis galėtų gyventi. 
Butų gerai, kad it- Qentras šiuo 
senu kovotoju susirūpintų ir 
parodytų, kaip mes mokam pa
gerbti savo senus draugus.

J. žaizdrininkas.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

KLYKOLIAI. — čia yra įsi
kūrusi L’. S. I). P. kuopa. Na
rių ne mažas skaičius. Turėtų 
būti gyvas veikimas, bet truks1 
ta žmonių, kurie sugebėtų va
dovauti organizacinį darbą. Pa
reina išplatinimui'5 ekzemplio 
riai “Socialdemokrato”. Norin
čių skaityti atsiranda ir dau
giau. Platintojas turėtų tą ek- 
zempliorių skaičių padvigubin
ti. šią vasarą surengtos dvi 
gegužinės. Pirmoji nedavė nie
ko pelno, nes tą dieną pasitai
kė blogas oras. Iš antrosios ge
gužinės liko apie 40 litų. Už 
Juos pinigus draugai mano įsi
gyti vėliavą. Linksmą geguži
nių nuotaiką dažnai gadina čia 
gyvenanti rusai, kusie prisigė
rę “baltosios” (kurios čia ne
trūksta, nors degtinės krautu
vės ir nėra), užkabinėja sve
čius ir grąsina savo “ruskim 
kulakom”. —Gricius.

KOVARSKAS (Ukmergės ap- 
skr.). — Liepos 25 d. įvyko so
cialdemokratų mitingas. Kalbė
jo draugas Žiurlys apie Šeinio 
darbuotę ir krikščionių netei
sėtus darbus. Skaitlinga minia 
a lydžiai klausėsi kalbėtojo ir 
buvo patenkinta, kad gavo pro
gos sužinoti krikščionių netei
sybes.

J . f 'f ( < '

Po mitingo įvyko skyriaus at
gaivinimo susirinkimas. Drau
gas žiurlys supažindino su S. 
D. P. programa. ,1 organizacijų 
įstojo 27 nariai, išrinko komi 
tetą ir pasižadėjo v< iki i

S. Strunevičius.



Penktadienis, Rūgs, NAUJIEM, Chicago, Iii.

CHICAGOS
ŽINIOS

Rasta be pastogės ir ba 
daujančius keturius 

lietuviy vaikus
Keturi maži lietuvių vaikai, 

kurie jau nuo šeštadienio klai
džiojo gatvėmis ir miegodavo 
daržinėse, rasti South Chica
gos policijos, kuri dabar įieš
ko jų tėvų, ir kuri vaikus ati
davė jaunuolių prieglaudon.

Jų motina, Mrs. Joąephine 
Lukaitis, kuri tapo suimta, 
papasakojo, kad ji du mėnesiu 
atgal apsivedė su tulu Jose p h 
Norkus. Ji 
prie 10328 
Tą namą 
pardavė ir
už namą $2,4(M) išdūmė 
vais keliais, palikdamas ją 
jos vaikus be pastogės. Polici
ja dabar įieško pabėgėlio Nor
kaus. I^aukaitienė gi buvo na
šlė.

Jos vaikai, kurių vyriausia 
yra Llilian, 11 metų, Frank, 
8 metų, Domicėlė, 4 m. ir Ju- 
lia, 3 m., išbuvo be pastoges ir 
be maisto per penkias dienas.

turėjo savo narpą 
Muskegon Avė. 

jos naujasis vyras 
paėmęs gautuosius 

sa- 
ir

Pasmaugė ir sude
gino žmogų

Ant kaklo dar 
bet tampriai 

Lavonas gi yra 
kad turbut *ie-

Laukuose ties Chicago 
Heights rastas lavonas jauno 
vyro, matyt, svetimtaučio. Nu
žudytas žmogus pirmiausia, 
kaip spėjama, buvo pasmaug
tas, o paskui apipiltas gasolinu 
ir uždegtas, 
buvo apdegusi, 
užnerta virvė, 
tieje apdegęs,
pasiseks jį identifikuoti. Prieš 
pasmaugimą jį turbut sumušė, 
bet visgi netiek, kad nuo su
mušimo butų miręs.

Spėjama, kad nužudytasis 
veikiausia turėjo ryšių su Chi
cago Heights munšaineriais ir 
mirė savitarpiniame munšai- 
nerių kare, kuriame per pasta
ruosius kelis mėnesius Chicago 
Heights miestely žuvo jau sep
tyni žymus munšaineriai. Dar 
tik pereitą sekmadienį arti 
šios vietos tapo nušautas ir 
pamestas ant kelio munšaine- 
ris Frank Cappello, draugas 
Antonio Spano, kurį nušauta 
Chicagoje kelios dienos prieš 
tai.

Smulkios Žinios '
Norman D. Kadison, brang- 

menų pardavėjas iš New Yor- 
zko, tapo apiplėštas Palmei* 
llouse hotely. Du plėšikai įsi
veržė į jo kambarį, pririšo 
jį prie lovos ir atėmė iš jo dei
mantų vertės $230,000.

Cook pavieto kalėjimo virši
ninku bus paskirtas Edward 
J. Fogarty, buvęs viršininku 
Indiana kalėjimo Michigan Ci
ty.

šiandie, kely į IIollywood, 
Cal., bus atvežtas mirusiojo 
Rudolph Valentino, krutamų- 
jų paveikslų aktoriaus, kūnas. 
Traukinys su lavonu atvyks "j 
Chicago 5 vai. 
nas išbus čia 
karstas nebus 
išvengus toWų 
kie buvo New 
publika buvo 

pamatyti. 
Čia sudėti 
jo karsto.

siii 
bus 
ant

po piet ir lavo- 
4 valandas, bet 
atidarytas, kad 

sumišimų, ko- 
Yorke, kada 

leidžiama miru- 
Tečiaus visgi 
keli vainikai

Pašto aeroplanu vakar i$ 
Kansas j City į Chicago'atvyko 
keistas siuntinys, kokių pap
rastai pašto aeroplanai nepri
ima, būtent Stephen Doyle, 12 
metų. Aplankęs Chicago jis 
vyks į aeroplanų lenktynes 
Philadelphijoj. Jis laimėjo kon 
testą miniatiūrinių aeroplaną 
ir todėl laimėjo ir čia kelionę.

170 kitų šalių, dentistų, ik> 
dentistų konvencijos, kuri įvy
ko Philadelphijoj, kelioms die
noms buvo atvykę ir j Chica- 
go pamatyti vietos dentistęri- 
jos įstaigas. Juos išleidžiant 
Chicagos dentistai buvo suren
gę jiems didėlį bankietą.

Lietuvių Rateliuose
Mokytojas G. J. Leveskis 

išvažiuoja Kalifornijon
G. J. Leveskis šiomis dieno

mis išvažiuoja pastoviam apsi
gyvenimui j Los .Angeles. Jis 
jau ir pirmiau gyveno apie tris 
metus Oaklande. Tąsyk buvo 
tenai nuvykęs laikinai dėl pa
taisymo sveikatos. Dabar gi 
mano tenai visai apsigyventi ir 
mokytojauti kokioj nors pre
kybos mokykloj, vienkart ves
ti ir savo korespondencijinę mo
kyklą. —S. ■> v : i ,

Marąuette kolionijoj
Sušilau m ir spulkos

Brighton Park Roseland
Keistučio Pašelpinis Kliubas Išleistuvės

DR. VA1TUS1I 
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTAS
Įtempimą, kuri*

AET
Palengvins aidų 

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

mo. skaudamą akių karšt], atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
drengia teisingai akinius. Visuo< 
e atsitikimuose egzaminavimas da

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

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 758#

Kraujo, odos, chroniškaskaikuriems savo
Mickevičių vaikas, 
plaukiojo po vandenį ant rąstb. senas žaizdas, ligws rectal, 

• Bangos buvo didelės ir ^pradė- slapfcas ĮĮgas yy^ įy moterų

narsumą, 
su kitais,

-----------  jo nešti rąstą su vaiku tolyn
Pereitą sekmadienį, rugp. 29 nuo kranto. Vaikas išsigandęs 

dieną, p. Karolio Požėlos (buv. pradėjo šaukti. P. Galskis 
Strumilų) svetainėj, vietos ži- plauke vaiką gelbėti. Bet atėjo 
narni darbuotojai p. p. Br. ir didelė banga, užpylė jį vande- 
S. Liutkevičiai buvo surengę niu ir 
išleistuves savo jaunam sunui Dabar jau Gal/kis didesniam 
Stasiui Liutkevičiui, kuris tar- pavojuj, negu vaikas ir jis 
nauja jūreiviu ir buvo paryy- šaukiasi pagelbos. Ant laimės, 
kęs namo atostogoms.' Kadan- netolokai plaukiojo p. J. Au
gi p. p. Liutkevičiai yra seni gustinavičius, vienas geriausių 
vietos darbuotojai, abu geri at- lietuvių plaukikų. Tai jis 
tisini, jau veik nuo 20 metų da- kaip vyras, nieko nelaukęs 
lyvauja musų scenoj, visų gęr- plaukė gelbėti Galskio. Paėmęs 
biaini ir turi daugybę draugų, Gąlskį už kupros išvilko ant 
o taipgi ir jų sunūs yra ,popu-kranto ir skubiai plaukė gelbė- 
Jiarus ir visų mylimas, < tad į ti vaiko. Vaiko motina plau- 
sunaus išleistuves „ susirinko kiojo tolokai nuo krašto ir iŠ-
daugybė, kaip tėvų, taip ir su- girdus vaiko šauksmą išsigan-

jaunimo ir se-do, tai Augustinavičiui tuojau 
Veik visi vie- prisėjo ir ją gelbėti. Paskui
dalyvavo Šiose plaukė prie rąsto ir įsikandęs

‘dantimis už virvės, kuri buvo 
Buvo gražiai patiekta vaka-'Pririšt* Priė r4sto’. išveže. va?’ 

rienė, buvo gera muzika, tad ^4 kranto, lai reiškia jis 
visi labai smagiai praleido va- ^ris žmones išgelbėjo, 
kurą ir tik vėlai naktį išsiskirs-' ^l^ee ^heers for Augustu- 
tė, ačiuodami p. p. Liutkdvi-* 
čiams už smagias vaišes, o jų Po viso to “excitement 
sunui — laimingai baigti savo kalbėjo apie beveik 
tarnybą ir tada vėl sugryšti nelaim§ ir džiaugėsi, 
pas tėvelius. —Ros. !buvo Augustinavičius

.. .
■ t -: •

Naujieuiučiy išvažiavimas
• ’ t I . v • /

Vasarai užėjus ir musų 
klįubas, vienas iš veikliausių ir 
didžiausių Šioj apielinkėj buvo 
sustojęs ką nors veikti; nepasi- 
rodidavo spaudoje jokios žinu
tės, nors kliubas ir turi savo 
nuolatinį korespondentą.

Bet dabar pradeda kiek ga
lėdamas judėti dirbti. Vieni 
lankos į repeticijas, kiti t. y. 
komisija laiko susirinkimus, 
—ne juokais nori pasirodyti 
Keistutiečiai surengime 15 me
tų sukaktuvių kliubo gyvavi
mo jubiliejaus.

Nors Keistučio kliubo vaka- 
i rai ir kitos pramogos visados 
užganėdina . publiką, bet šis 
vakaras-koncertas bus vienas 
iš geriausių ir gražiausių ko
kie yra buvę.

Dar yra mūnesis laiko, bet 
yra daug ir darbo. Komisija iš 
penkių įpriešaky pasistačiusi 
patį kliubo pirmininką Joną 
Aleksandravičią, eina pas visus 
Brighton Parko, Bridgeporto 
ir apielinkės biznierius rinkda
ma apgarsinimus programui. 
Tiesa, biznieriai neatsisako . dėl 
Keistučio, su mielu boru re
mia juos. Už tą galima saky
ti nuoširdų ačiū, o kelstutie- 
ciai nuo savęs privalėtų rem
ti tuos biznierius.

Dabar 
vakarą, 
statymu 
“Karolio
išpildys pats Keistučio Kliubo 
Dramos Skyrius. Prie to bus 
koncertas ir šokiai. Taigi šia
me vakare bus duodami garbes 
ženklai tiems nariams, kurie 
neėmė jokios pašelpos iš Kliu- 

per 12 metų.
—Vienas iš komisijos.

pradėjo traukti gilyn.

Dr, J. W. Beaudette
VIRAUl ASHLAND STATE 

BANKU

180(FSo. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir r(^o 7 iki 1J. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:3U po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marsliall Blvd. ' į

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL *464

naus draugų - 
nesnių žmonių

išleistuvėse.

J.F.RADZIUS

Tas

Pigiautiiaa Lieturia 
Graboriun Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kali priklausau 
prie g|abų išdirby- 
itia.

OFISAS: 
.•668 W. 18th St 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063

Permainos telefonų 
kainų

Nuo spalio 1 dienos Telefonų 
kompanijų skelbia, kad tolimesnių 
paaŠukimų telefonais kainos bus 

‘numažintos. O labiausiai tokių to
limesnių pašaukimų kainos/bus 
numažintos pradedant nuo 7 vai. 
vakaro ir iki 4.30 vai. ryto,
numažinimas kainų tiktai palies to
limesnes dalis už rubežių Illinois 
valstijos.

Bet kompanija yra padavusi rei
kalavimų į Illinois iCommerce Com- 
mission, kad kainos butų taipgi nu
mažintos ir pačioje Illinois valsti
joj. Kaip kompanijai gaus apie tai 
žinią, tuojau praneš .telefonų varto
tojams.

150 mylių arba oliau pašaukimų, 
kainos tokių pašaukimų bus labai 
numažintos. Ir juo toliai:, tuo kai
nos bus mažesnis. Dabar iš Chica
gos pašaukimas į Dctrotyų kainuos 
tiktai 81.35, j St. Lobis $1.45, į 
Pittsburghą $2.10, į New Yorką 
$3.40, į San Frąncisco $8.25.

Kompanija apskaitliuoja, kad nu
mažindama kainas ‘ji galės sutau
panti telefonų vartotojams į metus 
apie $3,000,000.

Telefonų kompanija sako, kad ji 
galėjo kainas numažinti todėl, kad 
jau dabar yra išsidirbusi labiau 
telefonų technika ir tuo budu pa
darymas atseina pigiau. Taipgi at
sirado daugiau patyrusių žmonių 
tame darbe. Tos visos aplinkybes 
ir davė galimybės kompanijai atpi
ginti tolimesnių pašaukimų telefo
nų kainas. 15t »

visi 
ištikusią 
kad ten 

>muvv iiu^uomia viviuo, 11* kad 
į taip laimingai viskas baigėsi. 
I Dar keletą valandų linksmi
nos — vieni vaikštinėjo po mi
šką, kiti džiaugėsi vandenynu, 
smiltinais ir kitom gamtos 
grožėmis'— ir jau laikas gryž- 
ti Chicagon. Dar prieš vakarą 
pradėjo skirstytis ir tik mažas 
būrelis pasiliko, kad dar kartą 
pamatyti smiltynus mėnulio 
spinduliuose. »

Taigi ačiū Naujienų vedė
jams už jų sumanumą ir šir
dingumą, kad surengia tokius 
išvažiavimus savo darbinin
kams ir draugams ir duoda 
progos kartu praleisti keletą 
valandų- gražiose apielinkese.

— Ugniasargė.

Nauja Madų Knyga
metų be
traukti iš 

ir apsigyventi

Pastangų keletą 
giu pra 
senų kAlionij ų 
turbut gražiausioj miesto daly, 
Manpiette Manor ir arti Mar- 
(juette parko.

Išpradžios nevisi lietuviai 
buvo patenkinti šia puikia a- 
plclinke, dėl stokos reikalingų 
kasdieninių biznių ir profesio
nališkų patarnavimų. Bet šį 
klausimą laiku biznieriai ir 
profesionalai pastebėjo ir da
bar jau turime . netik įvairių 
biznių, bet ir apsigyveno skai
tlingai įvairių profesijų žmo
nės.

jo lietuviai

Apart to, musų kolionijoj 
dar buvo nuo seno pageidauja
ma finansinė draugija — 
“spulka”, nes lietuviai nuo se
nų laikų pratę pasidėti savo 
sunkiai uždirbtus centus ten, 
kur yra saugi vieta ir kur už
dirba geresnius procentus ant 
pinigų. Ta spraga irgi tapo 
užpildyta. Susitarus vieti- 
niems ir kitų apielinkių lietu-, 
viams ir tapo suorganizuota 
“spulka”, vardu Dollar Sa- 
vings, Building and Ix>an As- 
sociation, po adresu 2436 W. 
59th St. Kiek teko patirti, tai 
direktoriai rengia šaunų atida
rymą serijos rugsėjo 4 dieną. 
Linkėtina naujai finansinei 
draugijai geriausio pasisekimo.

—KįZzys.

Iš Joniškiečiu gyvavimo
Bugpiučio 22 d. Įvyko joniš

kiečių L. K. Kliubo draugiškas 
darže,

didelis

išvažiavimas/ Savięko 
prie Tautiškų Kapinių.

Išvažiavime dalyvavo 
joniškiečių ir svečių būrys. Vi
si linksmai žaidė ir šoko prie 
lietuviškos muzikos. Buvo įvai
rių lenktynių; iš laimėjusių bu
vo 4 moterys. Joniškiečių kliu
bas pasirodė, kad jis ne tik 
moka organizuoti vien tik jo
niškiečius, bet ten buvo daug 
ir žagariečių ir tisi linksmai 
žaidė; ypatingai saulei leidžian
tis visi dainavo Lietuvos 1905 
metų dainas ir visi pasirodė 
esą susipažinę su darbininkų 
judėjimu Lietuvoje, bet į Ame
riką atvažiavus prie sunkių 
aplinkybių jų energija sumažė
jusi. O 1919 metais frakciji- 
niams kivirčianis prasidėjus 
jų energija visai žuvo. Bet da
bar pradėjus joniškiečiams veik
ti tarpe savęs, galima tikėtis, 
kad jiems energija ir ūpas pa
kils ir išaugs iki tam laipsniui, 
kad joniškiečių kliubas bus ži
nomas visai plačiąjai lietuvių 
visuomenei.

Taipgi J. K. rugpiučio 29 ir 
30 naktį turėjo draugišką' iš
važiavimą ant Birutės kalnelio, 
kur visi linksmai žaisdami pra
leido karštą vasaros naktį. Sau
lei patekėjus visi linksmai skir
stėsi savais keliais. j

Joniškietis.

apie patį jubiliejinį 
Vakaras bus su per- 
geriausio veikalo, 

Teta”, 3 aktų, kurį

bo

Brighton Park
didelėBrighton Pankas tai 

lietuvių kolonija ir dar vis lie
tuviais auganti kolonija. Čia, 
galima sakyti, nėra tos dienos, 
kad nebtsikraustytų naujų šei
mynų, ar tai pavienių apsigy
venimui.

Tai buvo labai gražus, skai
stus, šiltas šeštadienio prieš
pietis, rugpiučio 28 dieną. At
einu į Naujienų ofisą, žiuriu, 
prikrauta visokių skrynių, ma
niau, kad kita ekskursija iš
važiuoja Lietuvon. Bet pama
čiau, kad ponios ir panelės tik 
tepa sviestą ant duonos ir da
ro “sandvičius”. Jos man pasa
kė, kad Naujienos surengė sa
vo “šeimynos” ir artimų -drau
gų išvažiavimą į Indianos 
Smiltynus (Sand Dunes). Pri
statė ir mane duonos raikyt ir 
sviesto tept; už tai prižadėjo 
priskaityti mane prie 
“šeimynos”, ir jei bus
keno automobily, sako, galėsi 
važiuoti, — sandvičių ir 
lio užteks. ' •

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 j
NAUJIENOS' PATTERN DEPT, 

1739 So. Halsted SL Chicago, I1L 
Užsakiniams.

Kada kitos lietuvių

savo 
vietos Atsiimkit laiškus iŠ Pašto,

Apie; antrą valandą po 
susirinko Naujieniečiai.

smė-

pietų 
Tarp

kolonijos Chicagoje mažta, tai JU mačiau Vaidilų ir Padaužų 
Brighton Parkas ir Marquetto atstovus. Valgius ir malkas 
kolonijos sparčiai auga.

Bizniai pastaruoju liliku čia £») sudėjo į Forduką, o patys 
dygsta tarsi grybai i>o rudens susikrovė į kitus automobilius, 
lietui — šitas tai normalus reiš- ant kurių buvo prikabinti už- 
kinys: kur gyventojų skaičius rašai: 
dauginasi, ten ir lietuviškas važiavo Olstričiu 
biznis auga, skaitlinasi. Iki portą, paskui per kitus mieste- 
šiam laikui čia buvo, rodosi, pu-bus į Indianos valstiją. Už po- 
sėtinai daug- įvairių biznių, ta- valandų privažiavom tuos 
Čiau dar truko vyriškų aprėda-j milžinus Smėlio Kalnus. Tik
iu krautuvės, šios kolonijos lie- tai poetas gali tinkamai apra- 
tuviai darydavo biznį — reika- syti grožybes ir įspūdžius, kū
le pirkimo siutų, overkautų/ Huos pateikia tos 
marškinių skribelių bei apatinių nes”. Sako, labai 
drapanų, — svetimtaučiams, ka* Palangą.
daugi panašios lietuviškos įs-j’ Privažiavom Waverly Beach. 
taigos nebuvo. Dabar šita spra-' Pasiėmėm blanketus ant pečių 
ga bus galutinai užtverta, šią’jr leidomės ežero pakrantėmis 
subatą, rugsėjo 4 d., p. C. Lu-'į rytų pusę, kol pasiekėm pa
kas atidaro vyriškų apredalų sirinktą vietą, kur galima ra- 
krautuvę po užvardžiu — C. miai be jokio trukdymo links- 
Lukas Gents Furnishings, 4102 mintis kaip kam patinka. T4n 
Archer avė.

Ponas Lukas sako, kad jis tu- sčiau atvažiavusius svečius, 
rėš apsčiai prekių pasirinkimui | Katrie tik turėjo “bathing 
sulig reikiamo skonio, bet dar suits”, tuojaus apsivilko ir 
norintiems priims padaryti siu- maudėsi ežere. Saulei besilei- 
tus ir overkautus siūti sulig už-'džian^ užtekėjo gražus, didelis 

Naujieniečiai 
susikūrė 

ugnelę, išsivirė kavos, ir ger
dami kavą, valgydami sandvi
čius, dainavo lietuviškas ir 
rusų daineles. “Chief” “kor- 
vedžiu” buvo išrinktas, rodosi, 
Bypkevičius. (Tai bent jis taip 
manė). Jis turėjo keletą gerų 

kad reikale pagelbininkų, todėl dainavinAas 
marškinių, gj0 neblogai ir tęsėsi maždaug 

. ... auštant ki^i
> Naktis bu- 

neturčjo

ir malkas
(mat ant smėlio malkos neau-

Naujienos Outing” ir 
per Bridge-

“Sand Du- 
primena

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į Vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
iow” lobėj nuo Adams gat 
irės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

3 Barkauskas Frank
8Szapolddnis Kazimiaras

28 Kazakauskas 1) 
Malinauskas Jusliu 
Mileika Steve 
Pietrauskis Frank 
Kazganskis J 
Tranauskiene Marijona 
Venckus Frank

37

48

61
64
66 Vcrtelka Jurgis

radom mus belaukiančius ank-

sakymo. Prie to reikia pasaky- baltas mėnulis, 
ti, kad p. Lukas turi gana di-*užsižiebė liktarnas, 
delį patyrimą siuvimo darbe, 
nes jis kriaušius nuo 1895 me
tų, jo darytais siutais, kuriems 
teko matyti, negali atsigerėti 
tinkamumu patrino ir viso dar
bo. /

Pertat skatintina Brighton 
Parko lietuvius, 
siutų, overkautų, 
kepurių ir apatinių apredalų' visą naktį, 
visuomet kreiptųsi pas p. Luką užsnūdo ir aptilo.
- tuo paremsitę lietuvišką biz-*vo vėsi, tai kurie

nį, -gausite tinkamas prekes ir blanketų, rado pas ugnį pato
rasite draugišką patarnavimą.

Petras Bumblis.

Tel. Lufayette 4223
Plumbiitg, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 88tb Street, Chicago, III.

giausią vietą.
Štai/ jau ir saulė teka. ; Jau 

kita diena prasidėjo, žmonės 
jau maudosi ežere, kiti jau 
pusryčius valgo, o kiti dar no
ri pamiegot. Bet kur čia mie
gosi! Ir Chicago j galima mie
got.

1 Ir čia buvo proga parodyt

Metinės mirties sukaktuvės
Barboros Grigaliūnienės

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Aubum Avė.
Chicago, III.

2744

SOLfLUJ

musų pardavinėtojas maloniai atsilankys

2744. — Jaunai 
lengvai pasiuvama 
Galima pasisiūdinti

Mylėjom mes ją gyvą, nepa-, 
mirškime nei numirusios. Rug
sėjo 4 sukako lygiai metai 
kaip mano mylima moteris ir 
3 vaikučiu motina mirė. Pa
maldos » atsibus už velionės 
sielą 4 d. rugsėjo,, Švento PeU 
riko bažnyčioj, 7:30. St. Char
les, 111.

Musų Gerų Kostumeriy Labai Atsiprašome
Kad delei pasididinusio 
musų biznio namų, apšil
dymo reikmenų pet pas
kutines dvi savaites, kai 
kurie iš jūsų negavo dar 
apskaitliavimą dėl namų 
apšildymo reikmenų, bet 
mes užtikriname, kad jus 
gausit juos į porą arb£ 
trejetą dienus 
Mes dabar esame padvi
gubinę darbininkų skai
čių. Todėl galime atlikti 
namų apšildymo reikme
nų darbą greit. Mes gali
me suteikti apskaitliavi
mą sekamai: 
Tiktai už * 
Materiolą 
mą.
Naują ir 
teriolą. 
Atsišaukit arba parašykit, 
l>as jumis ir paaiškins dar daugiau apie pinigų sutaupyiną. Jau oras 
einu šaltyn ir dabar yra klausymas: °Ar turėsit užtektinai šilumos, 
kad butų patogu žiemos laike?” Pagalvokit apie tai.
Prie namų apšildymo reikmenų, mes užlaikome plumbingą, kuris tu
rėtų būti pas jus. Gal jūsų plumbingas nėra1 taip geras, kaip reikė
tų, įsigykit atsakantj materiolą nuo musų.

ATSIŠAUKIT PAS MUS
Mums bus malonu vesti su jumis biznio reikalus ir tądėl suteiksim 

jums atsakančias prekes

Sol Ellis & jSons,, Ine.
PLUMBING AND HEATING SUPPLIEŠ* 

2118-22 So. State St. 4600 W. 22nd St.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

materiolą.
ir pilną jvedi-

garantuotą ma*

panelei graži ir 
vasarine suknelė, 
iš šilko, arba ki

tos lengvos materijos. Sukirptos mie
los 6, 8, 10, 12 ir 14 metų. 8 metų 
panelei reikia 2% yardo 32 arba 36 
colių materijos.

Norint gauti vien* ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierų ir 
aiikiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su ui- 
aakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

^NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, ilk 
čia {dedu 15 centą ir prašau at

siųsti Tr.»n pavyzdį No...... —
Mierm ...... .................... . per krutiną

(Vardai ir pavardė)

(A<lr»'Ris)

Ir vatai.)
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Lietuviu Rateliuose
Chicagos Komiteto Lietu 

vos Našlaičiams Šelpti 
susirinkimas

Pirmadieny, rugp. d., Ray- 
mond Chapel, įvyko Chicagos 
Komiteto Lietuvos Našlaičiams 
Šelpti susirinkimas. Susirinki- 

nebuvo skaitlingas, nes 
oras tebėra šiltas ir me
nesi nori iš vasaros žais- 
gryžti prie rimto žiemos

mas 
dar 
kam 
mių 
darbo.

šis komitetas darbuojasi jau. 
nuo kelių metų ir yra nemažai 
sušelpęs Lietuvos ir Vilniaus 
našlaičius, kuriems jau ne vie
ną tūkstantį dol. yra pasiun
tęs. Komitete darbuojasi vien 
moterys. Bet dabar prie darbo 
pradeda prisidėti biskučiu ir 
vyrai. Pirmininke yra darbščio
ji K. Katkevičienė, sekretore 
M. Zolpienė, iždininke P. Ba- 
lickienė.

Susirinkimas nutarė jau da
bar pradėti Komiteto žiemos 
darbuotę. Pirmiausia bus su
rengta ypatinga vakarienė. Va
karienė bus netolimoj ateity, 
Liet. Auditorijoj. Tai bus kaip 
ir atidarymas sezono,
karionės rengimo prisidėjo ir 
niekurie vyrų 
Zolp, 
ronas, 
rodyti, 
terys j
vakarienes, 
ypatingą ir nepaprastai smagią 
vakarienę gali tik vyrai. Ka
dangi čia, taip sakant, eis lig 
savotiška konkurencija tarp vy
rų ir moterų, tai galina tikėtis, 
kad vakarienė bus tikrai ne
paprasta, kokios dar nebuvo, 
tai nereiškia, kad vieni vyrai 
darbuosis vakarienei, — dirbs 
kartu ir moterys, tai bus taip 
sakant, “fifty-fifty” propozici
ja. \ %

Surengus vakarienę tuoj 
stvertąsi už kitų darbų, 
riuos jau numatoma, bet
nepradėta vykinti. Komite 
narės, matyt, laikosi nusistaty
mo, kad ant karto dirbti vieną 
darbą ir tik gerai jį atlikus 
prie kito darbo.

Komitetas pagtuftiųija, 
ir daugiau moterų ir 
dėtų jam darbuotis. Tadit 
darbas butų lengvesnis ir kar* tą“pasku? centą? doleri’paskui/do- 
tu sėkmingesnis, nes nedidelis lęrio, mes greitai i

n e va-

M.
tad 
kad 

oka

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Rūgs. 3, 1926
būrelis moterų, kuris darbuo
jasi be paliovos jau per kelis 
metus, jaučiasi kiek pavargęs. 
Reikia čia naujų spėkų. O dirb
ti vargstančių Lietuvos našlai
čių šelpimui yra ir svarbu ir 
malonu, nes tai yra grynas lab
darybės darbas, o gi visuomet 
lengviau yra duoti, negu pačiam 
pašelpą gauti. —Mikas.

Pranešimai

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

ar kviečia.
lie-Pranešimas Town of Lake 

tuviams, kurie gyvena tarp Lnflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
minėtame apskrityje aprūpimi lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienos” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

( RRIDGEPORTO LIETUVIAMS?
“Naujienas” pradedama išnešioti 

Į nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame šone, o da neap- 
(upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Hanlnvani 9663).

PRANEŠIMAI I REIKIA DARBININKU
Draugybė GarHauH Vardo Lietu

vaičių turės įnėnesinj susirinkinui 
rugsėjo 5 d. 2 vai. po pietų, Davis 
S. Parke. Gerbiamos draugės malo
nėkit susirinki]. —D. H. rašt. | BEI KALINGAS virėjas, kukorius 
______________________________  į restaurantą. 1549 Indiana avė. Tel.

...............  Caluniet 1277.

VYRU

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI <lelikutessen ir gro 
nernS, lul>ai pikiui. 4 kambariai 
venimui. Pigi ren<la.

2651 W. 59th'Street

BIZNIO LOTAI 
rasite km* geresnius

Harlem avė. ir
genus?

30 y 125 ant
St. — $1725.

31 y 125 ant 
avc. — $2250.

25 y 125 ant 
ral avė.

67yl25 ant N. W. cor. Harlem ir 
Honor St.

50yl25 ant Archer ir Narangon- 
sett St. — $8650.

50yl25 ant Archer ir Crawfort 
— $11750.

Tikri bargenai
Puikus 2 flatų muro namas, 4 ir 

4 kambarių, vieta yra viena iš pui
kiausių Brighton Parke, arti dvie
jų gat vekarių linijos. Kaina tiktai 
$10750, įmokėti $1500.

3 FLATŲ medinis namas ant lo
to ir pusės, rendos j mėnesi 
Kaina tiktai $7500, cash $5000. 
informacijų matvkit J. Ponelis.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer avė.
Tol. Lafayette 5313

Archer avė. irPARSIDUODA Barber Shop gero, 
vietoj, geras biznis, pigi renda ft- di
delis bargenas. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 848.

I ‘ar nori būt turitingas? 
bar-' PARSIDUODA namas su res- 
54th taurauto bizniu. Biznis išdirb

tas per ilgus metus. Parsiduoda 
G4,h|labai pigiai; įmokėti $1,500.

Archer avė. ir Cent- Savininkas mainys ant kitokio 
^2?50._ 'namo, farmos; priims lotus už

pirmą įmokėjimą.
C. P. SUROMSKIS & CO. 

3352 So. Halsted Str.
Boulevard 9641

Dabar turime daug labai 
gerų darbų

siūlų mašinos operatorių, 
i vai. Welderių, 75c. i vai.

inalevų išdirbinėtųjų,1 
į vai. Pasiuntinėjimui vyrų,! 
į vai. Pečkurių, $35 į savaitę, 

vyrų, $166 i mėnesi.
nikų, 80c. j vai. ✓Auto plovėjų, $30 
j savaitę.
South Park Employirtent Agency 

4191 S. Halsted St.
Kampas 42 St. 2 fl.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės ne jaunesnės kaip 30 pr|e 
metų ir nesenesnes 40 metų. Aš esu (|0c. 
vaikinas 40 metų. Norėčiau susipa- Įrankių ir 
žinti. Katra mylėtų gyventi poroj 80c 
meldžiu atsišaukti. , (>0c

J. F. BLIUS Prie namų
1803 W. 47th St., Chicago, 111. j Darbininkų, 50c. j vai. Auto mecha-

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

6239 So. Racine Avė.
. i

— $65(M).

JIESKO PARTNERIU
PAIEšKAU | minkštų gėrimų 

biznj moters pusininkės — geriau-1 
šia biznio zvieta visoje Blue Island 
— piniginis įnešimas gana mažas. 
Arba man reikia senyvos moteries 
už gaspmlinę. Atsišaukite.

Kanstancija Vilionė, 
189 Western avė., Blue Island, 

Tol. Blue Island 2118

REIKALINGAS bučeris tik su- 
batomis. Chicago Meat Market, 1845 
W. 47 St.

III.

REIKIĄ patyrusio rakandų tre
ko draiverio. Turi žinoti rakandų 
biznį. Wolf Furniture House, 4214 
Archer avė.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis darbą, geras ir teisingas 
žmogus turi būti. Tuojau 
dirbti.

2500 W. 69th St.

stok

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI 2 kambariai, vyrams; 

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

RUIMAS rendai vyrui su valgiu 
arba be valgio. 3642 So. Union Avė. 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, nauja krautuvė, daromas ge
ras biznis, geroje vietoje, Poringą 
Park distrikte. Phone Poliside 2876.

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

$90. 
Del

PARDAVIMUI 2—4 kamba
rių namas ir lotas, lietuvių apy
linkėj. Atiduosiu už teisingą 
pasiūlymą, rendos $10 j mėnesį. 
A. W. Niedzielski, 2338 W. 
23 Place.

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

PAJIEŠKAU vyro dirbti ant far- 
mos, turi mokėti kaip melšti karves 
ir visą kitą farmos darbą. 124 ake
liai žemės, mokestis gera, darbas 
žiemą ir vasarą. Pašauk arba rašyk. 

Tel. Richmond 553 
ANTON GLOBĘS 

Richmond, III.

PARDAVIMUI alaus ir pop išva 
žinėjimas, labai pigiai. Visas biz 
nis South Side. Savininkas aplei
džia miestą. Po 6 vakare. Telefo 
nuok Triangle 8512.

-r—r

AUTOMOBILIAI

GROSERNĖ ir delikatesen, 1ce 
cream, smulkmenų ir nesvaiginaim, 
gėrimų. Sena įstaiga, 4 kambariai 
iš užpakalio, amerikiečių ir lietu
vių apielinkėj. Pigiai dėl ligos. 463' 
VVallace St.

LOTAS SOUTH WEST
Prie California Avė., prieš 

gražų Marųuette Parką, 2 blo
kai iki lietuviškos bažnyčios ir 
mokyklos, 1 blokas prie ren
giamos publiškos mokyklos, 1 
blokas iki karų linijos, yra su
ros, lotas 50x125, kaina $3000. 
Tai yra pigiausi kaina ant šios 
gatvės.
ARMSTRONG and PASCHAL

160 N. La Šalie .St.
State 7858-8366

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

1520 So. 50th Ct. 
Cicero, UI.

PARSIDUODA 2 bunga)ow pigiai, 
Cash arba ant išmokėjimų. Lotas 
60x138. Lietuvių apgyventa vieta.

FRANK VASA 
No. 41 Harlem Avenue 

Stickney, UI.
GROSERNE prie pat mokyklos, 

kur ateina šimtai' vaikų per dienr. 
ant lunčiaus, 4 ruimai, parodžius dėl 
vieno karo. Renda pigi. Parduosiu 
cash ar mainysiu ant lotų.

3518 So. Wallace St.

TIKRA NAUJIENA NAUJAS moderniškas mūrinis na
mas, geriausios konstrukcijos, tinka 
mas dėl biznio namų, 1 krautuvė ir 
5 kambarių fintas augštai, 2 ofisai 
ir palaukimui kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, 22y70 pėdų. 1 
krautuvė su flatu augštai, 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 bungalovv ir 
cottages, gerose apylinkėse, 
visai

PARENDAVOJIMUI kambaris ga
ru šildomas, su valgiu ar be valgio; 
yra ir garadžius. 1341 W. 67th St., 
Tel. Englewood 1490.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 

Pa" draugija Chicagos mieste. I šią 
i arti 800 vyrų 

ir moterų, o draugijos piniginis tur- 
tąs siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys syki įstojęs i šią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chichgoje., Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti i šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės i Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 

gruodžio 
Chicagos 

iki 
šios

(K. Vilkas, S.
Vaidyla, K. Ba-'

jie nori
ne vien mo- draugiją priklauso

surengti šaunias
bet kad surengti

bus 
k U
diM-

draugiją /tęsis tiktai iki 
12 d. Š. m. Pcrtat. verta 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

IEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100 00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likus) gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ri- tų ir kiekvienas centas atlieka 
! tam Akrą darbą. Praleisdami. cen- 

I praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 

~ dirbti dėl kitų.

eiti1

, kad i Kiekvienas musų praleistas uuie- 
VU1 Pa“! ria sudaro nematomą juostą cen-

■ii™ dMM^l"ni^S'"Sutain,ff1..PrWek
b tie pinigai uždirbtų jums jei pūdė-

KIEKVIENAS BERNIUKAS b»;r "SX. „ l\ILi\ v ILiinU UK.IimURHU|<00 gryno pelno ant kiekvieno 

IR MERGAITE ŽINO TAI ' šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

t Kai kurie tėvai nežino) Ateik ir pasitark >su sekretorių(Kai kurie tėvai nežino)

M

KAMBARYS švariam vyrui. Tyki 
vieta. 3524 Lowe Avė., Tel. Blvd. 0888

IŠRENDAVOJIMUI

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

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

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

PARDAVIMUI mūrinis namas, 1% 
augŠto po 4 kambarius, pečium šil
doma, yra elektra, vana. Pigiai. Di
delis augštas su miegruimiais.

2825 So. Emerald Avė.

Ateik Ir pasitark >bu sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 8<y Halsted SL

Illinois Lietuvių PaŠelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks rug- 
sėjo 4 <1., 8 *val. vakare, Lietuvių 

i Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
1 st. Visi kliubiečiai malonėkit laiku 
Į susirinkti, nes turim aptarti svar
bių dalykų apie busimąjį kliuboT IJ1Ų (Idl)KŲ ctlJlU UllrvlII Icl J | nJaunimas nori ką nors balių. —A. J. Lazauskas, rašt. 

veikti.
Gal būt tas išaiškina 

populiariškumą Gulbransen i nigsėjo L....... .
Registruojančių Pianų su "‘t„Li1eV,v1iU Auditorium svet

o V Q * K Ilolufn/I oi NJnriut hiihnal

jaunimu.
Kuomet jie groja ant jo, kalv dėl apsvarstymo. —P. K. rašt. 

jie gauna malonumo ir sma- n. ~ ~~ .. ,J o Pirmyn Mišraus Choro linksmasgUmO rankomis groti, bu (išvažiavimas su dainomis, šokiais ir 
juo labai gerai akompanuo- ;. j i i • 5 d., Jefferson miške. Visi kviečiamiti dėl dainų. Yra tikra mu- dalyvauti, 
zika dėl šokių.

Jusu vaikai suras, kad _ 
ant Gulbransen yra nepa- ateinanti Šeštadieni nejvyks. Jisai 
baigtas Šaltinis pasilinksmi- ■ nukeliamas tolimesniam laikui todėl, 
nimo. Jis pagelbės jūsų na- švenčių apleidžia miestą. Mitingą pa- 
mą padaryti, kur jaunimas skelbsime vėliau.

3 1 r . , — J. LsnnitiM. rašt.

Simano Daukanto Draugija laikys 
i susirinkimą sekmadieny, 
5 Klieną šių metų 1 vai. die- 

‘ t, 3133
S. Halsted st. Nariai būtinai priva
lote susirinkti, nes yra svarbių rei-

Pirmyn Mišraus Choro linksmas

— Komitetas

L. S'. S. 81 kuopos susirinkimas

RENDON kambarys dėl 2 inte
ligentų vaikinų, kurie nevartoja 
svaiginančių gėrimų; kambarys ga-. 
ru šildomas, gražioj apielinkė; su 
valgiu ar be valgio, 1 blokas nuo 
Halsted St. į vakarus, 2 fl.

7838 S. GREEN ST.
Tel. Stewart 8819

RAKANDAI
PARSIDUODA lunch room, soft 

drinks, ice cream; gera vieta, pigi 
renda. Laikraščiai užmoka už rendą, 
prie elevator stoties. į

5917 Wentworth Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

į PARSIDUODA 5-kių kambarių ra- 
1 kandai labai pigiai. Noriu parduoti j 
tfumpą laiką, nęs išvažiuoju iš Chi
cagos. Kurie nupirks rakandus, jei 
norės, galės čia . pat ir apsigyventi, 
nes ruimai patogus gyvenimui ir ren- 
(lp gana pigi. Kreipkitės šiuo adre
su: 4213 So. Campbell Avė., 2-ros lu
bos užpakalio.

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

nebrangios:
H. KOPLEWSKI 

3992 Archer avė. 
Lafayette 9305 and Republic

kainos

8915

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.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, parduosiu sykiu arba skyrium.

1959 So. Hamlin Avė.

PARSIDUOpA grąsernS ir delika
tesų krautuvė, 3 kambariai pagyve
nimui ir vana. Turju parduoti greit 
ir todėl leisiu pigiai.

7008 Paulina Street

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namus su bizniu 

arba be biznio, draupanų krautuvė, 
vyru, moterų ir vaikų. Geroj vie
toj biznis išdirbtas uer ilgus laikus. 
Priežasti pardavimo patirsit ant 
vietos. Turi būt parduotas greitu 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Halsted st. Tel. Boulevard 2781

PABENDAVOJIMUI 2 ruimai Rin
geliams vyrams su valgiu ar be 
valgio. 728 W. 16th St.

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
aukštų, 5—3 kambarių; yra vana, 
elektra. Kaina $2,800, tai didžiau
sia bargenas. 3536 Parnell avė.

PARDAVIMUI

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYST®
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 {staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawnnale 0114.

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

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

Phone Boulevard 0527

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijoš įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31^c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyranąs, vaikams 
ir mergaitėms, ' kaina nuo 65c Iki 
$2.75. '

Mano tavoras parsiduoda nuo 85c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd StM prie Normai Avė.

BARGENAS! Pardavimui hard- 
ware ir paint Storas. Senas ir 
išdirbtas bizrii$.‘ Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuojaus.

3149 S. Halsted st.
Tel. Yards 7282

PARSIDUODA duonos kepy
kla. Galima pirkt visą arba pu
sę, biznis geras, viskas naujai 
sutaisyta su mažai pinigų. Prie
žastį patirsite ant vietos.

8816 Chamberlain Avė. 
Detroit, Mich.

BARGENAS
NAUJAS 4 flatų mūrinis namas 

prie 6321—23 S. VVhipplb St. Visas 
aržuolo užbaigimas, įplaukų $300 i 
mėnesj. Parduosiu labai pigiai.

Tel. Republic 4732

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 
ssen ir sandvičių Storas, arti byčiaus, 
arba mainysiu j automobilių. Turi 
būti greitai parduota, pigiai. 1717JE. 
75th St. Tel. Fairfax 0035.,

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

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba be namo, arba mai- 
nysim j lotą arba namą. Turi 
būti greitai biznis padarytas.

3400 So. Emerald Avė.

, PARSIDUODA arba mainy
siu. Turiu 4 namus pasiskirti. 
Mūrinių ir medinių. Mainysiu 
ant biznio arba farmų. Kas ką 
turit, atsišaukit 3306 So. Hal
sted St., Tel. Boulevard 5784.

PARDAVIMUI 2 flatų'medinis na
mas, gerame stovyje, 5—5 kamba
rių, yra elektra, naiffns plumbin- 
gas, dideli porčiai, 3 karų garažas, 
cementuota elė. Netoli šv. Martyno 
bažnyčios, $6000, cash $1000.

F. E. HARWEY, 
5755 Princeton Avc.

Normai 1758

SERAI—BONAI

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

IŠ PRIEŽASTIES išsikraustymo 
parduosiu gerą Bell man, 88 notų 
grojiklį pianą, su 87 rolėm, benčius 
ir kabinetas už $125, j 6 mėnesius 
išmokėjimais. John Renehart, 3968 
Milwaukee avė.

BITĖS. Mylinti bitės galite 
gauti vis&i pigiai, nes neturiu 
kur jų laikyti, perdaug jų turiu. 
E. Pūkas, 11402 Throop St. Tel. 
Beverly 5806. Tarpe Halsted ir 
Ashland Avė.

Pirmas pasiūlymas koks kada 
yra buvęs

Parduodu mano paties budavotą 5 
Kambarių murinę bungalow. Turite 
jamatyti, kad galėtumėt įvertinti. 
Jeigu kas jieškote tokio namo pirk
ai, tai nesigailėsite pamatę.

3624 W. 65th Place

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

šaukit: Central 8715

MORTGEClAI-PASKOLOS
PARSIDUODA 5 kambarių bun- 

?alow ir du lotai. Galiu parduoti 
Kartu arba lotus skyrium. Garažas, 
vištinyčia. 3833 W. 66th St.

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

Tel. Willow Spring 47

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, su namu arba be namo, 
senas biznis, lietuvių ir čekų ap
gyventa. Priežastis liga. Kreip
kitės 2956 So. Union Avė., Tel. 
Victory 7012.

IŠSIMAINO mūrinis namas, 5-6 
Kambarių, štymu šildomas; mainysiu 
ant bungalow arba cottage. Savinin
kas J. Jonik, 1050 W. 57th St.

PARSIDUODA cottage 5 kamba
rių. Visi įtaisymai. Puiki vieta. 2 lo- 
;ai po 30 pėdų. Medžių daug, tik už

T“—-■

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

PARDAVIMUI groserne, lai
koma visokių možmožių, senas 
biznis, 6 ruimai gyvenimui. Nu- 
pirksit pigiai.

3300 So. Emerald Avė.
PARDUOSIU sayo $700 vertės gro- 

jiklj pianą, su '■ behčiuttii ir 85 rolių 
už $120 cash, arba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
Mr. J. Kubick. 6136 So. Halsted St., 
1 fl.

NAMAI-ZEME

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

JOS. F. SUDRIK
Piami Krautuvė

3343 So. Halsted St.

— J. Lapaitis, rašt.

Nedėlioj, Rugsėjo 5 d., 1926, Bru
žo namuose, Toleston, Ind., atsibus 
284 kuopos S. L. A. susirinkimas, 2 

i vai. po pietų. Meldžiame visus ku
rių mokestis užsilikę ateiti ir užsi- 

| mokėti. Kviečia
Adolfas Nanartonis, Sekr.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarų, nesvaiginamų gėrimų. Sker
sai kelio nuo viešos mokyklos. 2012 
S. Peoria St.

6020 Keeler Avenue
i ■■■ ■ ■ia»n i 11 i m ■■

PARDAVIMUI moderniškas 8 
cambarių mūrinis namaš-rezi- 

dencija, pastatytas sekamas nuo 
campo. Kampinis lotas pHguli 
prie namo ir yra padarytas į la
jai gražų daržą. Namas yra la
jai gerame stovyje, turi 2 va
las, karštu vandeniu šildomas, 

asbestinis stogas, 2 karų gara
žas. Atsišaukit bile kada.

5654 So.>Maplewood Avė.
MOKYKLOS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Brightoų Park. — S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas Jvyks Pėtnyčioj,, Rugsė- 

fjo 3 d.. 7:30 vai. vak., Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Nariai visi bū
tinai atsilankykite, nes turime daug 
dalykų nutarti, taipgi ir naujų atsi
veskite prisirašymui.

A. Trejonis, Ko. Rašt.

PARDAVIMUI gera vieta, aplin- 
j kui geležinkeliai. Grosernė, cigarų, 

MOTEIUMS darbas nuo Mukt| na-

PARSIDUODA pigiai 2 aukotų 
medinis narnąs 
5 l. .. „_____ .. .
$75 rendos i mėnesi. Elė išgrįsta, 
netoli bus ir karų linijos, mokyklų 
ir bažnyčių.

5746 S. Abardeen st.

PARDAVIMUI prie 5606 Win- 
chester Avė., 2 flatų mūrinis na-

i'rir :■ n™. 5-6 kambarių, furnas šil-
domas, elektra, tile vana, gara
žas, rendų $1260, kaina $13500.

Phone Prospect 2740

PARDAVIMUI grosemė, gera vie-

Priverstas apleisti
MERGINOS pne namų darbo, ma- t (1 , bučern5s Bena!i Wm1s Hetu. 

ža Seimjma, yra 1 kūdikis geras ha- viaIs apKyventa, 
ma.,. Tol. Itogera Park 10558. ' miestų. Nupirksit už nrieinamą kai-

1 1 J na

DUOSIU warranty deęd ir abstra
ktus už savo 2Va akrų žemės arba 
$25. A. A. Juttner, 
Mich.

SAVININKAS turi parduoti

REIKIA jaunos merginos dėl pri
žiūrėjimo 1 metų kūdikio. Mis. 
Petor, Tel. Kenilvvorth 1052.

ši išdirbtą biznj. Kreipkitės j 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 68

TURIU tuojau parduoti i—_ 
augštų murinę rezidencija, po 6 kam
barius, 2 vanos, garu šildoma.

5437 So. May Street '

Menominee, 2 flatų mūrinį namą, naujas ir 
Į naujos mados, tikras bargenas. 

naujų 2 Savininkas namuose subatoj ir 
' nedelioj.

Phone Kedzie 9379

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,
V------------- - "T“-------------------- *—

'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 &
Coimnercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)


