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Kunigija reikalauja 
teisių Meksikoj

Konfliktas tarp Ispanijos 
karaliaus ir diktatoriaus

Turkija, bijodama Italijos, nori 
jstot Tautų Sąjungon

Meksikos kunigija reika 
lauja teisiu gražinimo

Konfliktas tarp Ispany ka 
raliaus ir Riveros

Diktatorius prieš karaliaus no
rą paskelbęs dekretą artile
rijos korpusui likviduoti

Chicago, m. Trečiadienis, Rugsėjis-September 8 d., 1926

iki

Reikalauja nepriklausomy
bės Pietų Afrikai

Užuojautos telegramos 
dėl Prašalaičio mirties
Atėjus žiniai, kad Waterbu- 

ry mirė džiova stropus lietuvių 
darbininkas, Jonas S. Pruselai- 
tis, vakar iš Chicagos pasiųs
ta velionies likusiai žmonai, 
poniai Pruselaitienei, šių užuo
jautos telegramų:

KAPTAUNAS, Piętų Afri
ka, rūgs. 7. — Prieš išplaukda
mas į imperijos konferenciją 
Londone, ministeris pirminin
kas Hertzog vakar laikytoj kai 
boj pabrėžė, kad Pietų Afrika 
būtinai turinti' tapti nepriklau
soma valstybe, ir aštriai ata
kavo tuos, kurie nori palaikyti 
Union Jack (Britų vėliavą) 
kaipo Pietų Afrikos vęliavą. 

| Hertzog pareiškė, . kad im
perijos konferencijoj jis reika
lausiąs, kad Pietų Afrikos po
litinis status butų padarytas 
lygus sų Didžiosios Britanijos (seno Naujienų draugo ir rėmė- 
arba bet kurios kitos savaran
kės valstybės.

Mrs. J. S. Pruselaitis 
390 Washington Avė. 
\Vaterbury, Conn.

Leiskite mums pareikšti 
Tamstai, sunui ir dukteriai gi
liausios musų simpatijos dėl

BUENOS AIRES. Argenti
na. nigs. 7. 3- La Nacion gau
tas iš Biaritzo, Francijoj, pra
nešimas sako, kad tarp Ispani
jos karaliaus Alfonso ir dikta
toriaus Primo de Kiveros kilę 
nesutikimų dėl diktatoriaus 
reikalavimo, kad karalius pa
sirašytų dekretą artilerijos 
korpusui likvidūoti.

Kai buvę sužinota apie 
Riveros dekretą panaikinti

d e 
pa
jai-

MEKSIKOS MIESTAS, nigs. 
7. — Katalikų episkopatas su
taisė peticiją, kuri šią savaitę 
bus įteikta kongresui.

Peticijoj Meksikos katalikų 
kunigija pareiškia, kad krašto 
konstitucijos dėsniai ir įstaty
mai. paliečių bažnyčią, 
roniški, žiaurus ir 
katalikų bažnyčios 
plėtotei. Kunigija 
laisvės mokyti, be
ir žodžio laisvė liekanti tik mi- aukštinimus armijoj pagal 
tas; laisvės tikybinėms draugi- tarnavimą, vietoj to įvedant 
joms; laisvės Dievui garbinti,Irenkamąją sistemą, artilerijos 
garantuojant nepriklausomą korpuso viršininkai kreipęsi į 
gyvenimą tikybinei • hierarchi- kaialių prašydami, kad Primo 
jai ir vyresnybei; teisės bažny-*de Rivera butų pašalintas. Jie 

uosavybių, būti- buvę tvirtai nusitarę nepriim- 
tikybiniams tik- ti dekreto, ir praeitą šeštadie-

nepri i ra
ses tad i e- 

nį artilerija pakėlė maištą.
Diktatorius tada prašęs ka

ralių pasirašyti dekretą korpu
sui likviduoti, bet karalius at
sisakęs tatai padaryti. Tuo
met Primo de Rivera paskelbęs 
dekretą be karaliaus parašo. 
Ant tų pėdų karalius iš San 
Sebastiano sugrįžęs į Madridą.

Korespondentas sako, kad 
Riveros padė- 

Prižadama, itis esanti labai netvirta. Šian-

čiai turėti “m 
nai reikalingų tikybiniams 
slams ir bažnyčios labui.“

Episkopatas pareiškia, 
katalikų bažnyčia neturinti 
ro maišytis, ir nesimaišysianti, 
į politiką, bet ir valdžia netu
rinti teisės maišytis, ir tegu 
nesimainanti, į sritį, kuri išim
tinai bažnyčiai tepriklausanti.

Peticijoj prižadama atidary
ti vėl bažnyčias ir mokyklas ir 
rūpintis jų išlaikymu be vai-'diktatoriaus de 
džios pagalbos.
kad kunigija ne tik ne|rukdy-|die jis nebegalįs • girtis taip, 
sianti valdžiai jos pastangose ’kaip kad prieš ketvertą mėne- 
išvaduoti darbininkų klasę, bet šių, kad armija esanti su juo. 
bažnyčia pati pritarianti dar-'Artilerija eina prieš jį. Paskil- 
bininkų išvadavimo judėjimui J. bęs generolas VVeyler taipjau

Peticija baigiama reikalą vi-Įeinąs prieš diktatorių.
Prieštaraujančios žinios

LONDONAS, rūgs. 7. — Iš 
Ispanijos ateinančios žinios la
bai vienos antroms 'prieštarau- 
ja. Oficialiniai pranešimai iš 
Madrido skelbia, kad maištas

6 žmonės užmušti trau
kiniui užgavus autą

IX)S ANGELES, Gal., nigs.
7. — Southern Pacific greita-, 
jam traukiniui užgavus kryž
kelėj. netoli nuo Puente, auto
mobilį buvo užmušti šeši as
menys. Du kitu automobiliu 
važiavusių pavojingai sužeisti.

AR NORI ų PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

lPacific and Atlantic Photo]

Keturi Illinois universiteto studentai, kurie per 3 dienas kovojo su audra Michigan ežere 
juos išgelbėjo kitas laivais. Jų laivas jau buvo sugedęs, veik paskendęs, kad kitas laivas atvyko 
jiems pagelbon.

Nusižudė kam dukterys 
nusikirpo plaukus

jo, Jono S. Pruselaičio, mir
ties. Naujienos.

II

Turkija norinti Įstoti į 
Tautų Sąjungą

Angoros valdžia bijanti, kad 
Italija nepultų Turkijos

Rankove išsodinta Britu ir Fašistų priešai pritaria
Francuzy jūreiviai

Padeda vietos savanoriams ap- 
tvirtinti barikadomis 
timšalių koncesijas

sve-

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Vie- 
nas turtingas Paryžiaus prie
miesčio krautuvininkas, Char
les Serlandie, didžiuodavos, 
kad dvi jo jaunos dukterys 

Mohibe vdrifai ituri «ražiausius i,laukus visa- 
IVluAulhUO VGlULlal me Paryžiuj ir kartais sakyda- 

----------- .vo, kad jei jos sumanytų savo 
NEW YORKAS, rūgs. 7. —'auksines kasas nusikirpti, jis 

Organizacija, Xnoma vardu 
Anti-Fascisti Alliance of

Del mirties draugo Jono S. 
Pruselaičio, pašventusio savo 
gyvenimą kovai už Socializmo 
idėją, reiškiame Tamstai gi
liausios užuojautos.

LSS Pildomasis Komitetas
III

Su skausmu išgirdęs apie 
draugo Jono Pruselaičio mirtį, 
siunčiu Tamstai ir vaikams 

nusižudytų nuoširdžiausios mano užuojau^
Bet dabar mada moterims tos žo<^' J/ Grigaitis.

ir dukterys,' Be to’ Nai,Jienų darbininkai, 
neimdamos tėvo grūmojimo ieikšdami savo užuojautos, pa

darė mezliavą ir pasiuntė vai
nikui ant velionės karstę, su 
užrašu: “Jonui S. Pruselaičiui, 

i kovoibjui už 
Idėją— Naujienų dartdninkai.Y

i LSS • Pildomasis 
telegrama įgaliojo V. 
New Yorke, dalyvauti 
Pruselaičio laidotuvėse 
'ti vainiką su( užrašu: 
Socializmo Darbuotojui 
Pildomasis Komitetas“.

iNorth America, savo metinėj plaukus kirptis, 
ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 7. konvencijoj vakar priėmė rezo- i—L..Z------

— Pranešimai sako, kad Han- liuciją, kuria ji pareiškia pil-^yvu pinigu, vakar parėjo na- 
kove, konflikto tarp žiemių ir no pritarimo Meksikos į ’ " ’ ~
pietų Kinų kariuomenių cent-’dento Calleso ir jo darbininkiš- « -Z --- — —- .v . .
re, krantan išlipę Francijos ir kos valdžios nusistatymui ka- krimto, kad pasiėmęs revolve- 
Anglijos jūreiviai padėti vietos talikų bažnyčiai.
savanorių korpusui' steigti ba
rikadas ir' akstinuotų vielų pasiųsta Meksikos prezidentui, 
tvoras apie Anglijos, Francijos | Anti-fašistų konvencijoj,' 
ir buvusias Rusijos koncesijas, kurioj dalyvauja apie 500 dele- 
Susisiekimas tarp svetimšalių gatų, be kitų laikė kalbą Ro- Į 
koncesijų ir kiniečių sričių ta- berto 
pęs nutrauktas.
Kinai reikatanja, kad Britai 

ištrauktų ąavo jūreivius
HONKONGAS, Kinai, ru*s.

Respublikos j 7. Kantono valdžios užsius 
Austrijos nio ministeris raštu Britų ge- 

Belgijos neraliniam konsului pareikala
vo, kad Britų jūreiviai biitų 

šešių svarbiausių^ tuojau ištraukti iš prieptau- 
Tautų Sąjungos seimo komisi-^os netoli nuo šamino, 
jų pirmininkais. Kaipo toki jie timšalių koncesijų, 
bus taipjau seimo vicepirmi-'tai paliautų trukdę 
ninkai. . — ---- T>-:4

PARYŽIUS, nigs. 7. — Gir
dėt, kad Turkija netrukus pa- 
duosianti aplikaciją įstoti į 
Tautų Sąjungą. Tuo reikalu 
jau kuris laikas ėjusios per- 
traktacijos tarp Sąjungos sek
retoriato ir Turkijos ministe- 
rio Berne.

Sako, kad Turkijai parupę 
tapti Sąjungos nariu dėl to, 
kad ji bijanti- Italijos puolimo.
T. Sąjungos komisijų

ninkai išrinkti
pirmi-

rūgs. 
Motta, 

Dės-

GENEVA, Šveicarija, 
7. — Šveicarijos Dr. 
Laisvos Airių Valstybes 
mond Fitzgerald, Rumunijos 
Titulesco, Čilės 
Enriųue Villegas, 
grafas Mendorff ir 
Louis de Brouckers šiandie bu
vo išrinkti

Tikybinis pamišimas

jmą upe, ir kad Britų 
vai pasišalintų j savo 
tas stovimas vietas.

—* sve- 
kad bri- 
ąusisieki- 
karo lai-

papras-

prezi- mo nusikirptais plaukais. Tė
vas iš tikro taip dėl to susi-

Rezoliucija buvo telegrafu

Haberman, Meksikos 
Darbo Federacijos generalinis 
delegatas Jungtinėms Valsti
joms.

Elektros viela užmušė 2 
žmones, 16 arklių

rj nusišovė.

Meksikos kongreso 
narys užmuštas

GUADALAJARA, 
rūgs. 7. — Kilusiose 
vėj riaušėse buvo 
Laperto Ladesma, 
narys. 1 
buvo 
tarp priešingų politinių grupių 
ryšy su municipaliniais 
mais.

artilerijos korpuse esąs pa- ". J . . ] ' J J
. i i o aa/> 7i •• ■»> surinko daug senųtremptas, kad 2,000 artilerijose , . _ .

v ' Irnv m ii aitl/VAVn TOo r

oficierų tapę' suspenduota ir 
kad ramumas krašte esąs vėl 
pilnai atsteigtas.

Neofięialinės betgi žinios sa
ko, kad kai kuriuose centruo-

^Įse provincijoj neramumai te- 
besitęsią. Laivynas ir didelė 
armijos dalis simpatizuoją ar
tilerijos korpusui.

Sąmokslas karaliui suiitfti
Vienas pranešimas sako, kad 

buvęs sąmokslas suimti kara
lių Alfonsą. Sąmokslas nepavy
kęs, nes karalius suskubęs au
tomobiliu pabėgti iš San Se
bastiano į Madridą. Sąmoksli
ninkai buvę respublikininkai.

šiandie sušaukta kabineto 
taryba ir aukščiausioji karo ir 
laivyno taryba, idant nustačius 
maišto dalyvių atsakomybę 
bausmę.

ir

Lenkas atskrido į Tokio
TOKIO, Japonija, rūgs. 7.— 

Lenkų lakūnas Ortinski šian
die iš Pingiango, Kinų, atskri
do į Tokio. Iš Varšuvos jis iš
skrido rugpiučio 27 dieną.

Komitetas 
Pošką, 

mirusio 
ir uždė- 
“Uoliam

Meksika 
vakar gat- 

užmuštas • 
kongreso* , . . ...

keletas kitų asmenų \ Debsas rengiasi vėl eiti
sužalota. Muštynės kilo į sanatoriją

rinki-

VIENNA, Austrija, rūgs. 7.
— Viena moteriškė, vardu 
Zlobickienė, didelė davatka, 
buvo įsitikinus, kad šventa ug
nis jos nelies, jei ji deginsis.

i malda-1 ROMA, Italija, rūgs. 7. —- 
knygių, sukrovė jas daiktan ir Norėdamas paakstinti pačių* 
padegė. Kai maldaknygių kru-^ italų krutamųjų paveiksiu ga- 
va gerai įsiliepsnojo, davatka mybą ir tuo budu sumažinti 
atsisėdo ant jų ir — sudegė. arba ir visai atsikratyti impor

tavimo filmų iš Amerikos,

Mussolini rūpinas atgai
vinti filmų gamybų 

Italijoj

ALABAM A CITY, Ala., rug
sėjo 7. — Vakar čia cirkaus 
parado metu užėjo audra, ir 
trenkęs perkūnas nutraukė di
dėlės jėgos elektros vielą, ku
ri nukrito* į žiūrėtojų minią. 
Elektros srovės buvo du žmo
nės ir šešiolika cirkaus arklių 
užmušta, šeši kiti asmens bu
vo pavojingai, daugiau kaip 
penkiasdešimt lengviau sužalo
ti.

Vokietijos laivyno ma
nevrai ties Jutlandu

KOPENHAGA, Danija, rug
sėjo 7. — Nuo karo paliaubų 
Vokietijos laivynas pirmą kar-

premjeras Mussolini paaukojo daro manevr,us Danų van-

Kaliniu riaušėse du už-,5-000 liri kaiP° Priz? ital|J Pa‘ 
mui&fi *1(1 aii^Aisri-ii * gamintai filmai.

Mussolini salo, ______
buvęs Italijos turtų ir garbėsI,’. ,ur pi 
šnltinia nrnnitvi n intni tiirSfn luokiečių UU

mušti, 30 sužeistų Mussolini salo, kad menas

7. Socialistų 
Eugenb V. Debs,

Pranašauja socialisti- °“J
nes Danijos valdžios paleistas iš Atlantos 

kritimą nio kalėjimo.
-----*------ . kiek laiko iš

TERRE RAUTE, Ind., nigs, 
darbuotojas, 
ruošiasi vėl 

kurioj jis 
kai buvo 
federali-

Grįžęs prieš 
Bermudos Deb- 

KOPENHAGA, Danija, rug- sas susirgo influenza, kuri jo 
sėjo 7. — Manoma, kad parla- sveikatą labai pakirto, 

mentui vėl susirinkus socialis-1 -----------------
tinė, Danijos valdžia, netekus
daugumos, turės atsistatydin- Automobiliui nuvirtus į 
ti. Naują valdžią veikiausiai užsimušė juo važiavus 
sudarys ūkininkų partija. moteriškė, Anna Trepanier.

MANTENO, UI., rūgs.
griovį 
viena

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

KINGSTON, Jamaika, rugš. 
7. — Vietos baudžiamajame i 
kalėjime įvyko kalinių riaušės, 
kurias patrempiant du kaliniai 
buvo užmušti ir trisdešimt su
žaloti. Kaliniai bandė ištrukti 
iš kalėjimo, ir keletui jų pavy
ko. Kai kurie jų buvo netru
kus sugauti, bet penkių dar 
nesurasta.

Ex-kronprincas nori pa
silikti gyvent Potsdame

BERLINAS, nigs. 7. — Vo- 
kietijos buvęs kronprincas 
Fridrichas Vilhelmas yakar at
vyko ,į Potsdamą, dabartinę 
vokięčių monarchistų tvirtovę, 
kame jis žada gyventi ramiai, 
užsidaręs. Respublikininkai 

abai nepatenkinti.

šaltinis praeityj, o tatai turėtų 
būti ir dabar ir ateity.

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

Galima laukti lietaus ir per
kūnijų; maža atmainos tempe
ratūroj ; stiprokas, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 61*, maksimum 80® 
Fahrenhėito.

šiandie saulė teka 6:22, Jei- prekybos aviacijai 
džiasi 7:14 valandą.

denyse, vietoje, kur įvyko Jut- 
lando mušis. Laivynas atlan
kys vakarinius Jutlando kran- 

kur palaidoti žuvusieji 
risi.

AMERIKOS TURISTŲ Iš EU
ROPOS GRĮŽIMAS

NEW YORKAS, rūgs. 7. — 
Amerikos turistai Europoj pra-1 
dėjo urmu grįžti na*mo. Vakar 
parplaukę į New Yorką dešimt, 
garlaivių pargabeno 
kaip 10 - tūkstančių 
Vienas tik Leviathan 
pargabeno jų 2,585.

27,100,000 markių

WASHINGTONAS, 
Prekybos 

gautomis žiniomis, 
savo biudžete 1926

daugiau Į 
turistų. I 

garlaivis

aviacijai

rūgs. 7. 
departamento 

Vokietija 
metams 

skiria 27,-
100,000 reichsmarkių.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštų, o vietiniai kreipkitės j 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, I1L

/

/

k



NAUJIENOS, Chlcags, 111.

MūMH FKOSOFIIA

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei
Komunistų gazietos 

daina

RODYKLE No. 48. ••
'. irimo Receptas f Naminiai Pasigelbėjimai.

šeimininkė turi mokėti kep- 
pyragus Sekantis receptas 
kaip jj apdirbsi kad turėtų 
skoni. Pamatysi kad syki 
šį pyragą visi namiškiai ji

Kur llnis ir aukos čia. 
Nes žino, kad tu nėščia;
Ir baliuką tuoj turėsi,
Asiliukų paperėsi.
Ant ąsilo galės joti, 
Kas dien sendvičius vežioti.

Kožnu 
ti gerus 
prigulės 
tinkamų 
padarius 
pamtgs.

ALMOND TORTAS 
puoduko evaporated pieno

/A puoduko krekių trintų, 
smulkiai sutrintų ir išsijotų kre
kių šmotelių

2 šaukštukai kepamo pauderio 
Vi puoduko kapotų uhnondų
2 šmotai šokolado
1 puodukas rupaus cukraus 

šaukštuko maltų gvazdikų
Vi Šaukštuko maltų cinamonų
3 kiaušinių tryniai*
3 kiaušinių baltymai
Sudėk Vuvą krekių miltus, kepa

mą sodą ir kapotus almondus. 
kui dadėk šokolladą, cukrų, priesko
nius ir supilk j tai kiaušinių trynius, 
gerai suplaktus. Išplak evaporated 
pieną ir galinus suplaktus supilk 
kiaušinių baltinius. Sudėk mišinį į 
gerai taukuotą pailgą bakąuo skąura- 
dą išdėtą popiera, ir kepk aęie 25 mi- 
nutas vidutiniškame pečiuje Duok 
paprastai kaip pyragą apti'ptą šoko
lado košele; arba galima duot akipo 
pudingą su evaporated pienu išplak
tu ir pasaldintu ir uždarytu su vani- 
Ja ir apdulkintą cinamonu.

/ Virtuvės Reikaluose.
Darant ineringue pajus, turit dadėt 

V4 šaukštuko kepamos sodos kad tas 
meringue nenubėgtų per pajaus lukš
to kraštus.

šitinant aprikotus dadėk žiupsnelį 
soods į juos. Tada nereikės dėt tiek 
daug cukraus jų užšaldymui.

Keturi puodukai miltų lyginasi vie
nam svarui.

Kad vaisių sultjs neišbėgtų j pečių 
kada darai vaisių pajus, damaišyk 
šaukštą kukurūzų krakmolo į vaisius 
kada jau cukrus būna sudėtas. Tas 
sutištins skystimą tiek kad jis ne
galės ištekėti

Nuvalymui alumino indų ir puodų 
prie kurių prikepa maistas naudok 
medinį drapanų prisegiotoją nugrain- 
dymui. Jis nesuraižyt alumino. i

arba

Pas-

Nuvalymui baltų langų užtraukalų 
iškrakmoliąk juos dadėjus borakso j 
krakmolą ir paskui išprosyk juos iki 
kietumo. Jeigu užtraukalai yra spal
vuoti numaliavok juos geru baltu lia- Į 
kierų. Kaimyniškoj maliavų krautu- Jei Vežiman pUtVUS kraity,
vej rasit tokio liakero (shellac). Taį Dadelii dreiveriaus.

langus kilnoianti šniūrai ilgiau i
laikys jęi išvaškuosit juos syki i nw- '() j«į asiliuką jis vys, 
nesi. Nuo to ne tik jie ilgiau laikys, I 
bet lengviau langai atsidarinės. Ne- 1 ai ne vieną aptaškys, 
nąudokit taukų ar tepalų kurie turi ]lnį žinom,—senas laiks,- 
druskos, nes druska naikina šniūrą, i

Kalbant apie sidabrinius daiktus , 
namuose reikia dalint juos i dvi gru- 1 
pi: — Kasdien naudojamus ir pagra-' 
Žinimui laikomus. Valant sidabriniu- 
įlaiktus reikia valyt vienu laiku visus 
naudojamus valgiui, o pagražinimus 
užtenka nuvalyt laiks nuo laiko.

Jeigu ištepsi paprastą aliejuotą po- 
pierj sulygtai dalim varnišio ir mo- 
liaąų, turėsi nenuodingą musėms su
lipti popierą

Grožės Patarimai.
Užtrintas kojas galima išgydyt ka

lėtų būdų Kadangi uncija % išvengi
mo vertėse svaro gydymų, reikia dė- 
vėt čeverykus kurie tinka ant kojų 
gerai. Geriausiasuraminis būdas su
minkštinimui suketėjimų
yra pamerkiant kyfas 15 minutų kar
štame vandenjug/kasdien, kuu. indėt. 
porą šaukštų 'sodos. ' 
C;. ..J 1 ‘ ‘ • - . , -
uumikos akmenėliu iki pasieksi mink- . 
štą odą. Uždėk biskj cold cream ant JiU kelnės nusmilko... 
vatos prie žaizdos. Tą reikia daryti I 
ryte ir vakare.

Ypatinka Sveikata.
Kožna\ žmogus daro gero sau ir 

visuomenei bandydamas *■
sveikiausia kaip galima, 
komybės prasideda 
namai, švarus kiemai, 
vės — bet svarbiausia .—,--------
kūnas. Kūną reikia turėt švaių ne tik O galva gi I1C aveles, 
švarus iš lauko, bet ir sveikas iš vi- Linksminas ir šaukia: 
daus Geriausias būdas užlaikymu^ 
sveikai tai vengimas nevirškinimo. 
Tą galima padaryt protingai pasiren
kant valgius Maišytas, valgis — su 
neperdaug mūsos ir su vaisiais, dar
žovėmis, grūdais ir pienu — nėra tai 
visų naudojamas — bet neviršinimą 
beveik visi turi. Galit to išvengti pa-, 
sįrenkant tokius maistus kurie sutin
ka su jūsų skilviu.

Koki ji, toks bus ir vaiks.
Munšainieriai ne ką paiso, 
Jie tik katiliukus taiso. 
Ims tuoj munšainą raugt 
Ir Dėdules pradės laukt

Mano mat, kad biznį varys, 
Kai pėdę gaus d veiverys.

—Pustapėdis.

miltus, dažus, visokią košę, 
kad užlipinus su ja visokias 
duobutes ir šašus. Ta košė ir 
tas pauderis, sudaro, taip sa
kant, gazus, o tie gazal prade
da rūgti ir garuoti... Prie tos 
smarvės prisideda dar cigare- 
tai, parfumai, kūno prakaitas 
įr tt. Butų pusė bėdos, jeigu 
butų, vartojamas tiktai tyras 
vanduo —•' gera maudyne vie
toje visokių gazų.

Trečia. Svietas yra pasmir
dęs dar ir nuo raudonos litera
tūros. Raudona literatūra pa
prastai yra rašyta su nem/z- 
gota burna 
kom.

Ketvirta, 
smirdęs ir 
raturos. 
gamina
“propesoriali” 
kurie turi sau 
nesiprausti, (“pustelninkai” ir
gi buvo purvu apžėlę, kaip 
kiaules). Patys dortini būda
mi, sutepa ir kitus..

Patariu 'Padaužoms įsteigti 
kliniką, kur butų galima visus 
“išklynyti”^ —Don Pilotas.

ir nešvariom ran

pa- 
lite-

“Gero tėvo vaikas”
(Gaida kaip “Noriu miego”)

Mano tėvas buvo starkus, 
Nušluostyk1 Jis ėjo burieskan, 

kojas sausai ir trink skaudamą vietą 0 burleskc merga šoko,

Visi begp kiek galėjo 
i “Gelbėti” šokėją;
Visa salė susiubavo,

užsilaikyt Mano tėvas galą gavo...
Musų atsa-1 

namie, švarus Mano pilvas kai kumelės, 
švarios gat- Munšaino daug telpa, viso, švarus °

“AŠ vyras kai pipiras, 
Gero tėvo vaikas;
Be razinkų išraugintų
Negaliu būt sveikas...”

— Don Pilotas.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Duelius

Borden’s Evaporated Pienas ; 
geriausias pavaduotoje reguliariam 
pienui ar grietinei Tik atmieŠk Bor-

yra den’s Evaporated Pieną su lygia <la- yyrag 
iam limi vandens ir naudok jj taip kaip .

boakos pieną.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Svietas yra
nuo juodosios
Juodąją literatūrą 

amžinai 
ir

nesiprausę 
zokoninkai, 

už priderystę

Tezių teziai

Neapleiskite Savo Galvot 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva I“
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams dažai... visa tai randa vietą ant 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 

odą, todėl kad pleiskanos nesislepia.
Ruifles pagelbės jum^ atsikratyti pleiskanų i savaite ar dešimti dienų 

laiko. Pamėginkite jj. V
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai i laboratoriją.

F. AD RICHTF-R & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

SVARBU
t

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

Atsilankykit į
Didžiausi Naują South Water Market 

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

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

12th STREET
Tel. Kvdiue 89U3

3511-16 Ruosevclt Rd.
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Trečiadienis, Rūgs. 8, 1926

i su merga baras: 
Bučkio prašo nuo jos; 
Apsivesti jau deras, 

!() ta, per žandą kai tvos:
*—Palauk, tu šunsnuki!
Duok man šimtinę, 
O tada tik suki pentiną, 
Kai turėsiu dresę šliubinę.
Vedęs nbri divorso, 

i Bet ta alimonija!...
Reikės eiti į kortą:

'Jo “pėdę” ten “užlimonys:”

Mokės pačiai tūkstantinę,
Kas mėnuo — visados, 
O pats neturės nė gaspadinės

(Ir pinigų niekados.

Burdingierius-bučeris, kunigas, 
Visi jie myli gaspadinę, 
Kol nemato šeimininkas, 
Kokia čia dedas kuokinė.
Ve|liaiĮ prasideda 1‘duelius”: 
šeimininkas bijo bobos. 
Savo tinksus susiėmęs, 
Latatai, kur neša kojos...

—Don Pilotas.

Pasmirdęs svietas

Visuomet Gatavas^
V artojimui 

kiekviena protinga šeimininkė mėgsta turėti 
savo aisbaksyje ką nors ką ji galėtų vartoti 
labai greit reikalui esant. Randasi vienas 
maistas kurį ji visuomet gali jį laikyti, tas 
maistas yra Borden’s Evaporated Pienas. 
Jis nepripiJdo taip daug ledaunės, kaip bute
liuose pienas. Jis sutaupina vietos ir jums 
nereikia rūpintis apie ledo atnešėją.
Borden’s Evaporated Pieną galima vartoti dėl pa
darymo visęhiųi receptų kur pieną arba smetoną rei
kia vartoti. Pabandykit jį prie darymo savo recep
tų. Jei jus mėgstat gerą Saločių košelę padarykit 
receptą iš Borden’s Eggles Mayonnaise kuri yra čia 
atspausdinta. Ji yra vartojama geriausiuose na
muose ir yra gardi. Pabandykit Borden’s Evapo
rated Pieną savo kavoj. Jis suteiks kavai labai 
gardų skon|.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas šviežias 
pienas iš geriausių karvių. Tai yra pienas iš kurio 

♦ dalis vandens yra išsunkta, o.Smetona palikta. Tai 
yra produktas augščiausios vertės, prie to dar labai 
ekonomiškas vartojimui. Reikalaukit nuo savo 
groserninko.

Jis sutaupina vietos ir jums

EOGLESS 
MAYONNAISE

3 stalavus iaukitus Borden’s 
EvaporMeil Pieno. Bumaiiy- 
ti BU

’/į arbatinio iaukituko druskos 
arbatinio taukituko muštar- 
dos

2 stalavus iaukitus acto
% puoduko salad alyvo — bile 

kokio
Vi arbatinio 6ari(Jh|ko pipirų

Sumaiiykit viską, dapilkit pa
mažu pieną, suplakit alyvą su 
kiaulinių plaktuvu. Paskui su- 

likit uksusą. Vartokit bile 
[ayonnaise. Bupilkit i užden- 

gamą idoviką. Jis visuomet bus 
geras laikomas Šaltoje vietoje. 
Jeigu pertiritas, praskieskit su 
Borden’s Eveporatcd Pienu.

Mažas
Kenas
6 line.

DYKAI

Kaip visame pasaulyj, taip 
ir Chicagoj, komunizmo šaka 
džiūsta. Susidaro jai rimto pa
vojaus.

Bet moksliškai kalbant, išei
na, kad niekas be nieko neat
siranda. Iš/ kitos pusės, niekas 
be priežasties ir nepranyksta* 

|Tad ir komunizmas pats sa
vaime nepranyks.

Jei ne lietus, tai apais me
tais Chicagoj butų įvykusi re
voliucija. Lietus sugadino vi
są biznį ir tavorščius Stilsonas 
neatsiekė savo tikslo. Bet Stil
sonas dar tebevalgo raugintus 
agurkus ir vieną gražią dieną 
jis gal pasirodys, kaip prana- P^e ausM P° raudoną vėliavą, 

■šas Elijošius degančiame ve-įdėsime ant kupros po arudi- 
žime. Tąsyk sudrebės kinkos pulemiotą ir tt. O kad ne- 
visiems buržujams. - j reikėtų sėdėti užpakaly kokio

Visi žinote, zkW tavorščius a^° aF kumelės, pasidarysime 
-----  ... surpaL' automobillius. Fabriką staty-

Vabaias slme Tolstojaus miške, kur ne 
keliu manė policeiskas .žinos, nė menševi

kas suuos. Tenai ir pasidary
sime leniniškus tinksus. Ot, 
sakau, tada tai tikrai revoliu-

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mum h naujus receptu* 
nu Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos (vairius recep
tus su Borden’s iėpildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų Jums reikia, ir prisiųs- 
kit mums.

KUPONAS
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Vardas ....
Adresas

Mėsa
Košelės
Pajaį

Pudingai
Sosai 
Sriubos

Didelis
Kenas

,16 unc.

Adresas ................... Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

UNSWEETENEO

EVAPORATED
MILK

Dideliu kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Vidik^as į buržuazišką 
pę lindo. Stilsonas, 
ir kiti tuo pačiu L, 
Rusiją pasiekti. Ar bent vie 
nas jų pasiekė “matiušką” — 
nėra tikrai žinoma, . t

Lįsti į surpaipį ir drožti tie- cUa nusiseks, jeigu nebus lie
sini į Maskvą yra labai geras /aus. 
dalykas. Iš ten , 
vežti sandvičių ir visokių škap-^S’’ musų

galima parsi-Į Gazus mes jau turime išra- 
.v 1rvmci, tavorškos padaro 

lerių. Jei tikrai žinočiau, kolSs neblogus gazus iš munšaino. 0 
oras surpaipyj, tai ir aš į - 
Maskvą surpaipiu t_______
Bet kadangi 
unorAvas ir nenori pasakyti, Smi
tai sumaniau raitas ant kiaulės ^a,P r°Juje* 

", Tuo budu kapitalistams dirbs, o mes

ir aš į pradėję revoliuciją, konfiskuo- 
traukčiau. s^me daugiau munšaino. Pinigų 

Vidikas perdaug P° revoliucijos nereikės, tas 
Tada visi gyvensime 

Buržujai mums 
busime ant jųjoti. Tuo budu 

neduosiu uždirbti nė cento.
— Gvaizdikas.

ponais. 
Bet palauk!

t , sime - automobilius, arudijas ir
Protestas ir sumanymas Plllemiotus, ar čia nebus tik- 

K Į tai buržuazijos pamėgdžiojl- 
Padaužų Filo- mas- Del visko sušauksime 

oficialinio organo nu-'Tolstojaus miške schodą ir nu-

Jeigu mes dirb-

K Jeigu turi pūs
lės slogą arba k skausmingą nu- k sišlapinimą mėli gink II SANTAL 

MIDY
” Parduodama vi- 

soše vaistiny- 
čiose. Greitai 
palengvina 
skausmą.

Tel. Brunsvvick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, 111.

Tiesiog j Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias i Lietuvą.
Suprantamas dalykas, jog paran

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

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

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į '' 
Klaipėdą:

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

Turistu 3 kliasa $117. I abi pusi $19G 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50.
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax”ir 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “L1TUANIA” Spalio 12 
Laivas “ESTONIA” Lapkr. 2

Informacijų kreipkitės į vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

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

parašyti protestą Padaužoms, 
kad jie tylėtų.

Tavorštį Usejką paskirsime 
vyriausiu komisaru prie gazų 
fabriko. Jisai yra tikras speci
alistas prie bet kokio skysti
mo, o ypač prie gazų. Jisai 
yra per daugelį metų prityręs 
tokiame užsiėmime.

Uzpraitame 
sofijos” < " ' _ _____
mery musų Padaužiškos Meis- tarsime, kas yra buržuaziška, 
ternės Meisteris nufilosofavo, 0 kas ne. < , 
kad mes tavorščiai, keldami laikysime tezių 
revoliuciją, vartosime gazus,/ 
pulemiotus, autompbiilius' i 

Aš esu, 
sakant, raudono kraujo bolše-( labai 
vikas, todėl aš L ' ' J 
prieš vartojimą buržuazinių iš-’do vienas daktaras su barzda, 
mišių. Protestuoju! 
tuoju! Tokis musų 
mas sulaužytų musų 
kos” Lenino prikazus.

Aš protestuoju 
musų tavorščių 
Protestuoju, kaip čia pasakius, i Ypatingai jis 
kad keliant revoliuciją, ir kad prakrapštyti vidurių užkietoji-

galvai 
svietas 
pirmas 
“Kodėl j kitus tinksus.

Filosofiškai Padaužos 
yra jau žinoma, kodėl 
yra pasmirdęs. Aš 
pakeliu šitą klausimą:
svietas pasmirdęs?” Vadinasi, 
aš kalbu ofirialiai ir su faktais 
konstatuodamas moksliukais' 
žodžiais, lietuviškai.

Pirmas. Svietas yra pasmir
dęs todėl, kad valgo cibulius, 
česnakus, •pipirus, geria mun
šainą, ruko taboką ir tt.

Antra. Moterys yra, rodosi, 
gražiausias sutvėrimas ir taip 
sakant gražiai atrodo, bet pai- 
belis žino, kam jos mėgsta tą 
smarvę, kuri nuveja tolin visus 
vyrus, ir, žinoma, tas joms 
neišeina ant gero. Mat mote- 

i rys gudrios. Jos mano, Itad

Jeigu mes neprisi- 
i ir leniniško 

košero, tai niekas neišeis.
ir | Dabartėlės pakalbėsiu apie 

taip musų didvyrius. Mes turime 
i mokytų vyrų, pavyz- 

protestuoju ’džiui. Pas mus nesenai atsira-

protes- tai tikras bolševikas. Jis yra 
pasielgi-Į specialistas pilvų pripotkuose. 
«ibatiuš-! Revoliucijai užėjus, mes laiky-

N | sime piene buržujus, o kad 
prieš tokį jie nepabėgtų iš musų, dakta- 

nusistatymą.! ras užduos jįems Castor Oil. 
yra specialistas

ji nusisektų, reikia padaryti mą. Jis yra didelis patriotas, 
ja leniniška revoliucija — rei- bet niekas nepripažįsta jo pa- 
kia pasidaryti savo pulėmio- Į triotingumo. Jisai darbavosi 
tūs, automobilius, ajudijas ir visur ir visiems. Bolševiku jis, 
tt., arba vajavoti su kumelė- rodos, dar niekad nebuvo. Už 

Mano pasiūlymas yra ge- keikimą menševikų jis galės 
Konfiskuosime vi.šuo- gauti Lenino pikčerį dovanų.

Kitas daktaras, itin moky-

Trazdą ir Dundulį paskirsime 
konfiskavimo komisarais. Jie 
turės padaryti štai ką: konfis1 
kuoti visą munšainą iš butlege- 
rių, paleisti studentus iš uni
versitetų, o universitetų duris 
užkalti lentomis, kad niekas 
daugiau ten neįeitų, geriau, sa
kant, kad jų tenai daugiau nie
kas “nemulkintų”. Jiems rei
kės amnestuoti visus areštan- 
tus ir paleisti “kreizes” iš be
protnamių, kurie prisidės prie 
raudonos armijos.

Pinigų kol kas mums netrūk
sta. Musų geros tavorškos pan- 
čiakas iškrapšto, o jeigu kuri 
paskupčja, tai geras tavorštis 
prisigretinęs patąjso blauzdas, 
kad jos nebūtų gužuotos ir gra
žiau išrodytų...

Tai tiek šiuo kartu. Lauksiu, 
ką pasakys kiti tavorščiai dėl

I abi pusi $270

Head Tax”

J'smarve galima apgauti gražu- mis
9 'mą, ar gražumu smarvę, kaip riausias:
| ten nebūtų. Tokiu budu jos se zoo parkuose asilus, kupra- (

1 klijuoja ant savo, taip sakant,' nugarius, dramblius ir kitus tas, yra didelis pisorius. Jam I šito gero sumanymo.
kaip saulė skaistaus veidelio naudingus gyvumus. Pririšime reikės rankų nenusimazgojus' Tavorštis Don J’ilobi

Te!. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados j 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381h Street, Chicago, UI 
k'
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KONSERVUOTI “CRABAPPLES”
Kį IR KAIP VIRTI
RIEŠUTŲ DUONA
t--------------,

3 puodukus balty miltų
(i šaukštukus baking povvder
1 šaukštuką druskos 
i/j puoduko cukraus
2 šaukštu tarpyto sviesto 

arba taukų
1 lzz2 puoduko pieno arba van

dens
1 puoduką kapotų riešutų
Sumaišyk visus sausus pri- 

dėčkus, persijok gerai, sudėk 
taukus, pieną bei vandenį ir 
vėl gerai išmaišyk. Supilk į iš- 
sviestuotus (arba Iškukuotus) 
klėtis, tegul pastovi 20 minutų. 
Kepk pečiuje 45— 50 minutų.

TUTTI FRUTTI 
---/—

1 skrynelę agrastų
1 skrynelę serbentų
3 svarai cukraus
1 skrynelę vyšnių

Yi kvortos raudonųjų aviečių 
Nuvalyk agrastus ir serben

tus. Piidėk prie jų 3 puodukus 
cukraus ir virk Va valandos. 
Nuvalyk vyšnias ir avietes, už
pilk likusius 3 puodukus cuk
raus ir tegul pastovi Yi valan
dos. Pridėk vyšnias ir avietes 
prie jau virtų agrastų ir ser
bentų ir dar virk 20 minutų. 
Supilk į sterilizuotus stiklus ir 
kuomet atšals užpilk parafinu.

3 svarui crab apples
2- syaru cukraus
Y>i puoduko acto
1 puodukų vandens 
Mažą šmotuką cinamonų
2 šaukštuku nemaltų gvazdi

kų.
Nuplauk obuoliukus, bet ne- 

išimk kotukų. Išvirk sirupą iš 
vandens, cukraus ir acto, kurį 
virk 10 minutų, pridėk prie
skonius, paskui paimk keletą 
obuolių ir kiekvienam sukišk 
po vieną antrą gvazdiką ir virk 
juos sirupe. Paskui sudėk vi
su obuoliukus ir tegul verda 
pakol bus minkšti. Sudėk obuo
liukus j' sterilizuotus stiklus. 
Paskui užpilk karštu sirupu, 
kuriame obuoliukai virė, tegul 
sirupas eina per kraštus bon- 
kų. Užsuk viršiukus labai tamp
riai.

“OliEMUS”
1) . “Oremus garsi gyduolė, 

kuri greitai ir pasekmingai 
gydo visokį galvos skaudėji
mą, kuris pasitaiko nuo don
gą pagavimo ir nuo Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsi
stos skausmai į 10 minutų. 
Dėžutė su prisiuntimu 45c.

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

Tel. Ufayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

Mrs. M1CHNIEVIGZ—VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 S'o. Halsted SU kampas 31 gat.

Dr. Aneliu Kaushillas
CHIROPKACroR ir MIDWIFE

IIARLEQUIN KONSERVAI

25 pyčias
10 raudonų slyvų
1 pineapple
1 svarą baltų grapsųS (vynuo

gių) -
1 orandžj
Apie 6 svarus cukraus
Y> svaro saldžiųjų migdolų.
Nuplauk vaisius ir supjaus

tyk Į mažus šmotukus. Per
plauk vynuoges per pusę. Nu
plauk ir supjaustyk orandžj, ne
lupant jį į mažus šmotukus. 
Virk visus vaisius kartu pakol 
gerai susimaišys. Nuėmus pa- 
mieruok; dėk % puoduko cuk
raus* ant vieno puoduko miši
nio. Virk ant mažos ugnies 20 
minutų po to, kaip sumaišysi 
su cukrum. Paskui sudėk smul
kiai sukapotus migdolus ir dar 
virk 10 minutų, kartais pamai
šydama. Supilk į stiklus ir kaip 
atšals užpilk parafinu. - •

■ ---- —--- —

TOMATŲ CATSUP

4 kvortas supjaustytų lomatų
1 kvortą acto
I šaukštus druskos

1 šaukštą allspice
3 šaukštus balto pipiro
3 šaukštus muštardos.
Virk tomates su actu ir drus

ka pakol nebus minkštos. Per- 
trink per setą, paskui sudėk 
likusius ir virk ant mažos ug
nies 3 valandas. Supilk j bu
telius ir užkimšk kaip atšals.

AGRASTŲ KONSERVAI

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

GELTONŲJŲ TOMATŲ 
PRESERVAI

6 svarai geltonųjų tomatų
1 švara cukraus
4 citrinas
Yn puoduko sukapotų žalių 

imbiero šaknių.

Nušutink tomates karštu van
deniu ir nulupk. Pridėk cuk
raus ir imbierų šaknų, sunką 
vienos citrinos. Tegul stovi per 
naktį. Paskui virk pakol ncsu- 
tirštės. Supilk į sterilizuotus 
stiklus ir tuojaus užsuk.

MADOS.

2*^. kvortų agrastų
3 orandžius *
1 svarą razinkų - .
2j/2 svaro cukraus.
Nuplauk ir 1 nuvalyk agras

tus. Pripilk sunką nuo’trijų
orandžių ir plonai sukapotas 
luobas dviejų orandžių, taipgi 
razinkas ir cukrų. Tegul pašto-f 
vi 30 minutų. Paskui ant ma-: 
žos ugnies virk pakol sutirštės 
apie valandą ir 16 minutų. Su-1 
pilk į sterilizuotus stiklus ir 
kaip atšals užpilk parafinu.

Seimininkėms Patarimai
Prirengiamoji pajamų bei iš

laidų sąmata

Pirmąją sąmatą jaunai šei
mininkei gana sunku, beveik 
negalima'sudaryti. Pirma ten
ka surasti spėjamieji skaičiai. 
Busimos išlaidos gana sunku 
numatyti. Taipgi, norint tiks-1 
liau tas išlaidas numatyti, ten-J 
ka naudotis kitų prityrusių ( 
žmonių pajamų .bei išlaidų su
skirstymu.* \

Miestuose išlaidas galima nu- 
skirstyti šitaip: Butui, kurui ir 
šviesai; valgiui, rūbams, smul
kioms išlaidoms, gydytojui bei 
vaistams, gardumynams bei in- 
•ventoriui papildyti.

Žinoma, nevienokios išlaidos 
gyvenant dideliame ar maža
me mieste arba miesto centre 
ar pakrašty, arba didelei ar ma
žai šeimynai. Kaimuose, aišku, 
kitaip. Čia mažiau išlaidų.

Visa užrašinėj ant, geriau ir 
tvarkingiau bus galima suskir
styti išlaidas. Paimsime pa
vyzdį. Gavęs pinigų kiekvienas

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

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

.T—

Pasekmingai gy- 
<luvi jvn.iriiAH lij<aa 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

<MR. HERZMAN
—,Iš RUSIJOS —

PRITAIKO AKINIUS

Lietuviai Advokatai
K.OUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas ♦ 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
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.

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

\ Cor. VY-ąshington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir, vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St..

Vai.:* 9—10 išryto ir po 8 v. v. 
h - i'- ............. .. n

LIETUVIAI DAKTARAI

Kreivas Akis Ištaiso '

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedčliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3.335 So. Halsted St 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., (

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai .

O£i sus
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois- ,
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
r 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. Nedčliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki ^:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pult man 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

V III-I .................................. ..... ...............................................lZ

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913,

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

DR. MAURIGE KAHN
4631’So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800

A. L. Davidonis, M. D. 
49)0 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

V v j 1 nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
Pa/anaasį nuo 5 jjj g vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakar,e. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
k

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

2683. — Dviejų šmotų suknelė. Pa
togi, lengvai išplaunama suknelė. Jų 
turėti) turėti kiekviena jauna pane
lė. Galima pasisiūdinti keletą bliuz- 
kų ir vienv šviesų sejoną. Išrodys, 
kad turite bent keletą suknių. Su
kirptos mieroA 16 metų, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 1% yardų margos materijos dėl 
bliuzkos ir 194 yardų dėl sejono ir 
% yardų dėl kamizelkos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti/ 
paduotą blank u tę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k r aso g ženkleliais kartu su už- 
aakymu. Laiškus reikia adresuoti) 1

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

/

NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį Nn

Miero*--------------------per krutiną

» (Vardas ir pavardė)

2781. — Graži ir elegantiška spor
to suknelė. Galima dėvėti ir svečiuos- 
na arba ant gatvės. Dus gera iš bi- 
le materijos. Sukirptos mieros.16, 18, 
<16, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 2% yardų 40 
colių materijos, ir % yardų skirtin
gos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
Aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos Ženkleliais kartu su už- 
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted 8t.. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, IUj 
Ola įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No.
Mitros----------------------per krutinę

(Vardas ir pavardė)

paprastai daugiau išleidžia jų. 
Pristigęs pinigų ir be jų apsei- 
na.

UžrašinėdamPpastebime, kiek 
ir kada galime pinigų išleisti. 
Gana patogus pajamoms bei iš
laidoms rašyti lentelių pavyz
džiai, kur kiekvienos rųšies iš
laidą atskirai užrašyta.

Žmonėse įprasta švęsti var
dadieniai, gimimo dienos ir ki- 
ti^s žymios musų gyvenimo die
nos, suprašyti svečius ir juos 
vaišinti. Puošdamosi kokiai 
šventei, šeimininkė turi iš ank
sto taupyti, kad mėnesio gale 
neišeitų iš biudžetu. Ji steng
sią. pigiau nupirkti ir mažiau 
išlaidų padaryti.

Kiekvienas išlaidų straipsnis 
vets ją galvoti. Prieš pirkdama 
kokį daiktą, ji pamanyą, ar ga
lima be to daikto apsieiti, ar 
jis ištikrųjų^ yra reikalingas.

• /■  ————

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Te.( Rhndolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
i

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

Vienas skaitytoji'! f'* skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau > per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

. .........     Atkirp čia .—--------------- ----- ——....... —

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

(Adresas)

IMiaatas Ir valst.)

Data: Rugsėjis 8 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8: Nedėlioj 10 iki 12 d.

BR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 Šo. Halsted Street 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos * 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So# Halsted St. 
Chicago, III.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originąlis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kąip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuziškas

BAUME BENGUS
< ANALOiMlftVB >

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandoj; nuo 2 iki 4 
IX) pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

V. ---------- /

Gydytojų Kabinetns 
. DR. S. LENECKI, ..

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.

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

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. k------ --- ----------
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A. A. JONAS S. PRUSELAITIS

Užvakar numirė Waterburyje (Conn.) Jonas S. Pru
selaitis, sirgęs nuo birželio 25 d. Džiova, kuri nukirto jo 
gyvenimo siūlą, matyt, buvo jau senai pas jį prasidėjusi* 
tik pirmiaus jisai nepasiduodavo. Net artimiausieji na
bašninko draugai nebuvo iki šios vasaros girdėję jį esant 
ligoniū. ' V *

Drg. Pruselaitis mirė proletaro liga. Ir iš tiesų, jisai 
visų savo gyvenimų buvo tikriausias proletaras, nežiū
rint to, kad komunistai pravardžiuodavo jį “buržujum.” 
Nabašninkas sunkiai dirbo, versdamasis savo amatu (kai-( 
po rubsiuvys) ir pašvęsdamas atliekamą nuo darbo laiką 
Visuomenės reikalams, menui ir rūpesniams dėl savo šei
mynos. ' ' - • ‘' .r,

Jonas Pruselaitis buvo vienas seniausiųjų lietuvių 
socialistų Amerikoje. Jisai prisidėjo prie socialistų or
ganizacijos, kai tik ji susikūrė, ir iki savo mirties buvo 
veiklus josios narys. Keletą kartų jam teko būti centra- 
linėse Lietuvių Socialistų Sąjungos įstaigose.

Nežiūrint to, kad jisai buvo labai švelnaus budo 
asmuo, jisai pasižymėjo nepaprastu savo įsitikinimų tvir
tumu. Kai 1918-19 metais Amerikos lietuvių socialistų 
judėjimą užliejo bolševizmo bangą, drg. Pruselaitis neat
sižadėjo savo socialistinių principų. x Už tai naujosios 
mados “revoliucionieriai” baisiai jo neapkentė ir, kaip tat 
yra jų paprotyje, jį visaip niekino ir šmeižė. Jie nemažai 
jam pakenkė asmeniškai ir kuone sunaikino LSS.' kuopą 
Waterburyje, kuri nabašninko pastangomis buvo įsteigta. 
Jie suardė taip pat “Vilijos” chorą, kurį drg. Pruselaitis 
buvo suorganizavęs ir mokino per daugelį metų.

Drg. Pruselaičiui daug padėjo jo kovose su idėjiniais 
priešais jo ištikima gyvenimo draugė, Pruselaitienė. Jisai 
apsivedė su ja apie pabaigą 1906 metų, ir ji taip pat, kaip 
ir jisai, visuomet buvo uoli socialiste, turintis drąsos ir 
apginti savo idėją nuo priešų užpuolimų ir nešti tuos var
gus, kuriuos lemia gyvenimas neturtingų darbininkų šei
mynoms. ' z .

Savo darbštumu juodu davė pavyzdingą išauklėjimą 
sunui ir dukterei. Jonas Pruselaitis tapo, be to> da ir 
išlavintas muzikoje, kurioje jisai pasirodė turįs didelį 
talentą.. Rytinėse valstijose to jauno smuikininko vardas 
yra plačiai žinomas lietuvių kolionijose, kadangi ne kartą 
jisai yra važinėjęs su Miku Petrausku koncertuodamas ir 
buvo kviečiamas dalyvauti didžiųjų musų organizacijų 
vakaruose.

Prie to reikia pridurti, kad nabašninkas Pruselaitis 
buvo labai doras žmogus. Už jo dorumu ir teisingumą jį 
gerbė visij kas tiktai jį pažinojo. Tur būt tarpe pikčiau- 
siųjų nabašninko priešų nesurastum asmens, kuris butų 
kada nors įtaręs Joną Pruselaitį kokiu nors kreivu darbu.

Ačių giliam savo sąžiningumui taip privatiniuose 
reikaluose, kaip ir visuomenės darbe, drg. Pruselaitis 
turėjo įtakos, kuri siekė toli už socialistų judėjimo ribų. 
Ir todėl yra be galo gaila, kad tokio kilnaus darbuotojo, 
tokio idealisto neteko Amerikos lietuvių visuomenė.
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Šalis kur vergai parda 
vinėjama po $1.25.

Naga šalies gyventojai.— Eks
pedicijos. — Gubernatoriaus 
Butlerio priėmimas ir jo pra
kalba. — Barnardo ekspedi
cija. — Pa I mosavimas 3,500 
vergų.

Anglijos atstovas ir Burmos 
gubernatorius, Sir Harcount 
Butler, tapo pavadintas “galin
guoju baltaodžių vadu.“ Tų 
vardų jam suteikė laukines tau
telės, kurių valdovu jis yra.

Apie šimtu* mylių nuo Bra- 
n lapu t ros upės, kuri beveik si»-

kia misteriškų Tibetu, randasi 
Naga kalnai . Ta teritorija ne
turi beveik jokios administraci
jos, kadangi baitiemsiems žmo
nėms nepaprastai sunku ten įsi
gauti . Pirmiausia reikia kovų 
vesti su laukiniais žmonėmis ir 
žvėrimis. Nemažo pavojaus su
daro angiai ir siurbėlės. Ypač 
prikankina keliauninkus siurbė
lės, nuo kurių nėra jokio atsigy
nimo. žmogus iš pradžių nfe- 
’junta nieko, bet vėliau siurbėlių 
prakandimai virsta žaizdomis.

Kelios ekspedicijos jau buv< 
pasiųsta į tų teritorijų, kad pa
naikinus vergija ir aukavimų 
žmonių visokiems dievams ir

piktoms dvasioms. Nagų taute
lė nuo seniausių laikų prakti
kuoja vergi jų. Į Butlerio pas
tangas panaikinti vergiją nagai 
labai neprielankiai žiuri.

Prieš 18 mėnesių Butler su 
Isavo štabu ir buriu policininkų 
Į iš 110 žmonių šiaip taip pasie
kė teritorijų. Vyriausias eks
pedicijos tikslas buvo panaikin
ti vergiją tarp kachinų, kaimy
ninės genties labiau laukinių 
nagų ir shamų. Susirinko mi
nia žmonių pasitikti guberna
torių. Sustojęs Maingkwane, 
jis pasiuntė pakvietimą visiems 
genties vadams susirinkti. Su
sirinkime tapo perskaitytas gu
bernatoriaus reikalavimas, kad 
vergija ir aukavimas žmonių gy

vasties piktoms dvasioms butų 
panaikinta.

Vadai išklausė gubernato
riaus pranešimų ir trumpai at
sakė, jog jie reikalavimui nepri
taria. Jie atvirai pareiškė ang
lų'atstovui, jog teritorijoj yra 
tiek vergų, kiek ir laisvų žmo
nių. Vergijos gi jie negalį at
sižadėti, nes kas dirbs, jeigu ne
bus vergų. Patiems darbas 
dirbti jiems niekuomet neatėjo 
į galvų, nes jų tėvai ir tėvų tė
vai gyveno be darbo, laikydami 
vergus.

Nagai ir gi priešinosi panai- 
|kinimUi žmonių aukavimo. Jų 
tėvai, sakė jie, aukavo žmonės, 
tad ir jie taip pat elgsis. Prie
šingame atvėjyj dvasios gali 
užsirūstinti: apleisti juos ligomis 
nederlių, potvyniais, žemės dre
bėjimu ir kitokiomis nelaimė
mis. Jie labai mandagiai atsi
nešė į gubernatorių, bet atsisa
kė pildyti jo patvarkymus.

Jie nežinojo Butlerio tvirtų 
nusistatymų, kuris griežtai pa
reiškė, jog tokių dalykų jis dau
giau nebetoleruos.

Paskutinę dienų prieš išvažia
vimų Maingkwane, pasak “The 
London Times“, buvo surengtos 
neparastos iškilmės. Tam tik
slui tapo pastatyta didelė plat
forma, apie kurių susirinko di
delė minia-nagų, shamų ir ko- 
chinų.

Kai gubernatorius užėmė sa
vo vietų, militariška policija 
ėmė šaudyti, o orkestras griež
ti. Tai padarė didelio įspūdžio 
susirinkusiems, kurie suprato, 
jog jų svečias yra galingas žmo
gus.

Dar didesnio įspūdžio padarė 
gubernatoriaus prakalba, kurių 
jis pasakė kachinų kalba. Ka- 
ch imi džiaugsmui nebuvo galo. 
Savo prakalboj gubernatorius 
palietė žmonių aukavimo ir ver
gijos klausimus. Jis aiškiai pa
brėžė, jog tie dalykai reikia pa
naikinti. Vergų paliuosavimui 
jis pažadėjo valdžios paramų, 
būtent: išpirkti iš savininkų 
vergus.

Kas metų jis žadėjo pasiųsti 
būrį valdininkų ir policininkų į 
tas vietas, kur buvo aukojama 
žmones. Jų tikslas busiąs pri
žiūrėti, kad tos rųšies aukos pa
siliautų.

Gubernatoriaus prakalba su
sirinkusieji išklausė atidžiai. 
Jie suprato, jog valdžios atsto
vas ne iuokais yra pasiryžęs re
formuoti jų papročius.

Po prakalbos įvyko milžiniška 
puota, žmonės valgė, gėrė ir 
šoko savo keistus šokius. Tuo 
tas dalykas ir užsibaigė. Žmo
nės greit pamiršo gubernato-. 
riaus prakalbų ir pradėjo gy
venti po senovei. r

Tačiau prieš keletu savaičių 
sugrįžo į Londonu J. T. O. Bar- 
nard, kuris išvažinėjo pavojin
gų nagų žemę skersai ir išilgaį. 
Jis praneša, jog reformos nagų 
žemėj dabar pravedama tokiu 
sėkmingumu, kokio pirma nie
kas negalėjo tikėtis. Jis ir jo 
būrys paliuosavęs apie 3,500 
vergų. Kiekvieno vergo paliuo- 
savimas atsiėjęs maž daug 
$1.25.

Barnard sako, jog prie jo pra
ėjusi sena moteris ir užmovusi 
jam ant piršto gintarinį žiedų. 
Jos džiaugsmui nebuvę galo. 
Dabar, sake ji, aš galėsiu būti 
rami, kad mano giminės nebus 
į vergiją parduoti.

x Apart vergų paliuosavimo, 
Bernard iš 34 kaimų gavo pasi
žadėjimus, jog jie daugiau ne- 
beaukaus Žmones savo religinė
se apeigose; 104 kaimai atsisaJ 
kė tatai išpildyti. Kai kurie 
kaimai davė valdžiai nepapraš- 
tų pasiūlymų. Esu jie sutiks 
atsisakyti 
mo, jeigu 
skutines 
apeigas.
ma, kei'i žmonės turėtų būti die
vų garbei paaukoti. Valdžia, 
suprantama, tų pasiūlymų atme-

nuo žmonių aukavi- 
valdžia surengs pa- 
milžiniškas religines 
Tose apeigose, žino-

Tuo budu 104 nagų šalies 
kaimai ir šiandien dar tebeau- 
koja žmones savo dievams. 
Jiems sunku atsižadėti nuo bar
bariškų prietarų; Vėliausioms 
ekspedicijoms dar toji gražu ne
pilnai tepasisekė sužinoti laur 
kinių žmonių papročius ir jų 
religines apeigas. Tatai kiek 
apsunkina kovų su prietarais.

Bet gubernatorius Butler yra 
pasiryžęs panaikinti barbariš
kus papročius. Karts nuo karto 
jis pasiunčia nagų žemės vadus, 
j Indijos didesnius miestus, kur 
jiems parodoma visokių nepa
prastų dalykų. Tokie vadai, kai 
sugrįžta, pasidaro dideli vai* 
džios šalininkai ir draugai. Jie 
pavartoja savo įtakų, kad padė
jus valdžiai civilizuoti savo tau
tiečius. — K. A.

Apie investmentus
Bankuose laikomi pinigai ne

ša mažus nuošimčius. Pas žmo
nės atsiranda noras dėti juos į 
tokias bendroves, kur žadama 
didelis Uždarbis: perka jie Še
rus, bonus, certifikatus, duoda 
paskolas ir tt. “Stako“ parda
vėjai dėjo pinigus net į tokius 

i humbugus, kurie vadinosi “spe- 
cialais“ — special investment. 
Kas studijuoja fipansus ir moka 
analyzuoti, tas pats susiranda, 
kur geriausiai pinigus dėti, kad 
jie neštų 0elną ir butų saugus. 
Tečiaus žinančių yra nedaug.

Kuomet ateina “stako“ parda
vėjas arba agentas, The Better 
Business of New York Lity pa
taria pastatyti • sekamus klausi
mus irgauti atsakymus:

1. Kaip vardai ir kokie svar
biausi adresai tavo samdytojų 
ir kaip ilgai jie yra biznyj?

2. Su kokiu banku tavo kom
panija daro biznį ir kokios yra 
kitos rekomendacijos?

3. Kokis yra išteklius (gry
nos vertės) kompanijos į kurios 
“stakų“ pardavinėji, kokis bu
vo jai įsisteigus ir kokis yra da
bar?

4. Kokios yra kompanijos at
sakomybės ?

5. Kokie yra jos uždarbiai?
/ 6. Kiek sykių per penkis pas

taruosius buvo mokami nuošim
čiai ir dividendai ant šito “sta- 
ko” ? '

7. Kas yra kompanijos virši
ninkais ir kuomi jie pasirodė 
biznio srityj per penkis pasta
ruosius metus?

8. Kokį patyrimų šitie virši
ninkai yra turėję biznyj, kurį 
dabar kompanija varo?

9. Ar galima gauti paskolų iš 
bankų užstačius šituos Šerus?

10. Kiek mokama biržoj už 
šituos šėrus, jeigu aš noriu juos 
parduoti ?

v.

Reikia gąuti atsakymų į kiek
vienų klausimų. Paskui reikia 
ištirti,ar atsakymai teisingi. Jei 
teisingi, reikia studijuoti juos 
arba kreptis į bankų dėl rodos. 
Niekuomet nereikia pasirašyti 
kontrakto, negi mokėti pinigų, 
kol viskas neištirta. Tuomet 
apgavingos, silpnos ir netvarkiai 
vedamos įstaigos neturės* pro
gos nunešti jūsų pinigus.

— Ministeris.
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NAUJIENŲ įj 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vąkare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

......................................—!

Jack Londonas

[Vertė Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

—Aš linksmas išėjęs iš kalė
jimo.

—Tik tiek? — truktelėjo
žandaras pečiais.

—O ar to maža? — buvo 
atsakyta.

—Vadinas, tu ne tuo džiau
giesi, kad tau galvų nukirs?

A—Čo į jį pažiurėjo atvira 
širdim apstulbintas ir tarė:

—Aš juk grįštu į Atimaono 
išnaujo stoti darban. Nejaugiviso dvidešimts metų. Tokiam

laikotarpiui nuo jo. buvo ali-'tu manęs neveži į Atimaono? 
trauktu sodas, — štai ir viskas. Krįušo svyruodamas paglostė 
Jis buvo jaunas ir jau kauluo- savo ilgus usus.
sc buvo įleista Azijos kantry-j —Taip, taip, — ant galo jis 
bė. Jis gali išlaukti šiuos dvi- pliaukštelėjęs vienų mulų bota- 
dešimts metų ir prie to kraujo gu, — vadinas, tu nežinai?

—Nežinau... ko? —A—čo
pradėjo patirti neaiškų nerimų. 
—Ar Šemmeras nenori a kad aš j toliau pas jį dirbčiau? *

(Bus daugiau)

karštis atauš ir jis geriau bus 
prisitaikinęs prie to sodo džiaug 
smų. Jis praminė jam vardų; 
jis jį įvardins “Rytinės tylos 
sodas“. Ta mintis jį ištisą die
nų ramino ir ji įkvėpė jam 
veikalo posakiu apie kantrybės 
dorybę, kuris posakis suteikė

A—čo niekaip neišmanė ko
dėl taip ilgai neskelbia spren
dimo. Nė vienas kaltinamųjų 
net pirštu nepalietė Čung—Gą. 
A—Sanas užmušė jį vienas. 
Tai padarė A—Sanas: iš karto 
jis atlošė čung—Go galvą, pa
skui viena ranka jį laikė už ka
sos, o antrąja ranka už nuga
ros, pasilenkęs jo kunan srtiei- 
gė peilį. Jis du kartus smeigė 
peilį. Ten, teismo salėj, A—čo 
užmerkęs akis atminty iššau
kė ištisą nužudymo paveikslų
— ginčų, burnoj imosi, purvini-
mą ir įžeidimų, kuriais apsido- didelį nuraminimų visiems, ypa- 
vanojo garbingi bočiai ir dar ----! ’’— ¥ ! ’ 4
negimusios kartos, A—Sano šo
kis, stipriai sugriebta Čung—Ga 
kasa, du kartus smigęs kunan 
peilis, plačiai atsivėrusios durys, 
šemmero pasirodymas, kažkas 
prie durų puolęs, A—Sano bė
gimas, ore švystelėjęs šemme- 
ro diržas kitus į kampų suva
ręs, ir revolverio suvis, kuriuo 
šemmeras davė ženklų pagal
bos šaukdamas. A—čo krūp
čiojo išnaujo viską pergyven
damas. Vienas diržo kirtis grib- 
šterėjo skruostų įdrėksdamas 
odų. Kai šemmeras iš liudinin
kų suolo A—čo pažino, parodė 
tuomet į pėdsakus. Tiktai da
bar ženklai teišnyko. Nugi ir 
buvo kirtis. Jeigu butų puseo- 
liu aukščiau, ir akies kaip ne
būta! Paskui A—Čo dėl iškilu
sio atilsio ir svajonių sodo ma
tymo, kurį jis turės grįžęs gim
tinėn, -užmiršo visų nuotykį.

Kol teisėjas skaitė sprendi
mų, jis sėdėjo be geismų, šaltu 
veidu. Taip pat be geismų ir 
šaltaširdžiai veidai buvo jojo 
draugų. Ir tokiais šaltais jie pa
siliko, kai vertėjas paaiškino, 
jog visi penketas buvo pripa
žinti kaltais Čung—Gų nužudy-1 
me, ir kad A—čou bus nukirs
ta galva, A—čo priseis dvide
šimts melų praleisti kalėjime 
Naujojoj Kaledonijoj, Uong—Li
— dvylika metų, o A—-Tongui
— dešimt. Tuščia butų jaudin
tis. Dagi A—čou išraiška pasi
liko tokia sustingusi, kaip mu
mija, nors jo galva turėjo būti 
nukirsta.

Teisėjas pridėjo keletą 
džių ir vertėjas paaiškino: 
dangi A—čou veidas buvo 
biau sužeistas šenimero diržu, 
kas įrodė daugiau įtikinantį fak
tų dalyvavus nužudyme ir kad 
vienas žmogus privalo būti nu
teistas, tai kodėl jam nebūti 
šiuo žmogum. Be to tas faktas, 
kad A—Čo veidas taip pat bu
vo sužeistas, nemažiau įtikinan
čiai parodė ir jį dalyvavus nu
žudyme ir neabejojamų drauga
vimų, • ir tuo jis užsitarnavo 
dvidešimts metų katorgos. Ir 
ligi dešimties metų A -Tongo 
daliai tekusių buvo, išaiškipta 
bausmės dydžio proporcingumu.

—Tegul atsimins kiniečiai šią 
pamoką — tarė teisinas, jie 
privalo atminti, kad įstatymas 
bus saugojamas ir vykdomas 
Taiti nors įgriūtų padangės.

Visas penketas kiniečių bu
vo atgal kalėjimai nuvežti. Jie 
nė apsvaigę, nė susisieloję ne
buvo. Šis nuosprendis buvo vi
siškai nelauktas, bet tai buvo 
eilinėj tvarkoj prie kurios pri
prato santykiuodami su baltais 
žmonėmis. Kinietis retkarčiais 
iš jų kitko laukė be staigumų. 
Sunki bausmė' už jų nepapil- 
dytą prasižengimų jiems nebu
vo daugiau baisi, kaip baltųjų 
velnių begalinis skaičius kitų 
pasielgimų.

Bėgančiose savaitėse A—čo 
dažnai domėjosi ramiu A-^čou 
smalsumu, i Joji) galva bus gil
jotina nupiauta, kurią dabar 
daro plantacijoj. Jam nebebus

tingai Uong—Li ir A—Tongui. 
A—čou tas posakis nepatiko. 
Jo galva nuo kimo taip greitai 
bus atskirta, kad jis nenustojo 
kantrybės laukti to įvykio. Jis 
skaniai nikė, skaniai valgė, ska
niai miegojo ir visiškai nesiru
pini), kad palengva laikas bėga.

Kriušo buvo žandaras. Jis 
ištarnavo dvidešimts metų ko
lonijose pradedant Nigerija^ Se
negalu ir iki pietinės juros sa
lų; ir šie dvidešimts metų ne
labai žymiai paveikė į jo proto 
pasipriešinimų. Jis buvo toks 
pat kvailas ir atbukęs kaip jau
nystės dienose būdamas kai
miečių sūnūs pietų Prancūzijoj. 
Jis žinojo ką reiškia disciplina 
ir baimė valdžos, vos laipsniu 
vergiško paklusnumo tesiskyrė 
jo santykiai su Dievu ir žanda
rų seržantu, ką jis pareiškė. 
Savaip kalbant, jo įsivaizdavi
mu seržantas užėmė erdvėj 
daug platesnę vietą, negu Die
vas išskyrus šventas dienas, 
kai viršų ėmė Dievo atstovai. 
O paprastu laiku Dievas buvo 
labai tolimas, tuo tarpu kai 
seržantas buvo visados po ran^ 
ka.

Iš Vyriausiojo Teisėjo Kriu
šo gavo įsakymą kalėjimo pri
žiūrėtojui: A—tČou asmenį per
duoti Kriušos rėdon. Bet atsiti
ko taip, kad vakar vakarų Vy
riausias Teisėjas davė prancū
zų karo laivo karininkams ir> 
kapitonui pietus. Kai jis rašė 
įsakymų, drebėjo jo ranka, ir 
taip švaistėsi akys, jog jis jo 
ir nebeperskaitė. Juk pagaliau 
taip jis pasirašė įsakymų baus
ti tiktai kinietį, kad nepastebė
jo užsimiršęs prirašyti paskuti
nę raidę A—Čou vardan. Įsa
kyme stovėjo “A—čo“ ir ap
skelbus Kriušai įsakymų kalė
jimo prižiūrėtojas jam įteikė 
A—čo ypatų. Kriušo šį asmenį 
pasodino vežime greta savęs ant 
suolo dviejų mulų užpakalyje jr 
nudardėjo.

Pavykus saulėn * išsiveržti 
A—Čo buvo linksmas. Jis sėdė
jo greta žandaro ir žėrėjo. Kai 
pastebėjo sukant mulus pietuo- 
sna, į Atimaono, jis dar dides
niu džiaugsmu suspindėjo. Be 
abejo šemmeras pasiuntė jį grų- 
žinti į plantacijų. šemmeras 
norėjo, kad jis dirbtų. Puiku, 
jis atsidėjęs dirbs, šemmerui 
nebus priežasties skųstis. Diena 
buvo labai karšta. Prakaitavo 
mulai, prakaitavo Kriušo, pra
kaitavo ir A—Čo. Bet visų len
gviausia karštį panešė A—čo. 
Jis tris metus išdirbo plantaci
joj po svilinančia saule. Jis iš
tisai žėrėjo — ir tokiu nuošir
dumu ir nesirūpinimų, žėrėjo, 
kad net stangus Kriušo protas 
sunkėsi nusistebėjimu.

—Koks tu Juokingas, — ant 
galo tarė jis.

A—čo linktelėjo galvų ir dar 
šviesiau suspindėjo. Priešingai 
teisėjui Kriušo su juo kalbėjoi 
si kanakieeių tarme, kuria 
A—-Čo suprato kaip ir visi ki- 

.. « --------- niečiai ir svetimo krašto vel-
karšaties- metų, nė tylos sodo.Įniai.
Ar čo lilosolavo ir apmųstč| —Tu begalo daug juokiesi,- - 
gyvenimą ir mirtį. Kas jį patį jį pabare Kriušo. - Tokia die- 
liečia jis buvo nesipiktinai- nų tavo širdis turėtų būti kil
tis. Dvidešimts metų, tai - iš- pina ašarų.

Motinos ir Dukters
Jei Jus Nesijaučiat, Kaip Reikiant;

Silpivoa, Nervuotoa, Nuvargusios 
ir NapuoluHioH, Pabandykit Šią 

Naują Gyduolę Nuga-Tone
Tūkstančiai randa stebėtiną pagel

iu j keletą dienų. Nuga-Tone sugra
žina Nuują gyvastį ir pajiegą dėl nu
sidėvėjusių nervų ir muskulų. Buda- 
voja raudonąjį kraują, stiprinu ir pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jų ištvermės Kalią. Suteikia gai
vinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
žlebčiojitoa, reguliuoja vidurių veiki
mą, padiuina entuziazmą ir ambiciją. 
Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant, lai 
1 ats dėl savo labo turit išbandyti jį. 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
r.epagelbėtų. Jis yra malonus priim
ti ii' Jus tlojaus pradėsit jaustis gė
liau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekorių ir 
nusipirk bonkutę Nuga-Tone. Neimk 
įkaito. Imk jo keletą dienų ir jei Jus 
nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią pakiuko dalį 
pas aptiekorių -ir jis sugrąžins Jums 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako 
visiems aptiekoriams garantuoti jį ar 
rugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bū
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuojamas ir parduoda
mas per visus aptiekorius.

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albe r t

Ballin, Deutachland 
Hamburg 

ir populiarifiki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europihės keliones asmeni
niai vadovaujamos

NEW Y0K* 
W/|| <K() IKI KAU- 

LiUUno IR atgal
Hhjs U. S. Revenue taksai

r

zo 
ka- 
la-

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

HamburgAnienca^Lins
United American Lines, Ine.

General Agents
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

KIMBALL
Grojikliai Pianai

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue
<
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

iri

5 žmonės užmušti, 100 
sužeista traukiniu 

nelaimėj

Laimėjo streiką prie 
dviejų didelių 

namų

Apkaltino dar 32 
politikierius

Nelaimė įvyko Noi’th Sidej, 
vienam traukiniui užbėgus 
ant kito.

Penki žmonės liko užmušti, 
apie 100 žmonių sužeista, iš 
kurių apie 50 sužeista sunkiai 
ir guli ligoninėse, vienam 
North VVestern traukiniui- už
vakar vakare užbėgus ant kito 
pasažierinio traukinio prie Cly- 
bourn Jiinction stoties.

Pirmasis traukinys, ėjęs iš 
Wisconsino ir pilnas gryštan- 
čių iš atostogų žmonių, susto
jo Clybourn stoty išleisti pa- 
sažierius, kuomet ant jo užbė
go kitas priemiestinis pasažie- 
rinis traukinys, ėjęs iš Bar- 
rington, 111. Nelaimėje pilnojo 
traukinio du užpakaliniai me
diniai vagonai liko sudaužyti 
ir vienas į kitą įstumti, šiuose 
dviejuose vagonuose ir sužeis
ta ir užmuštu žmones. Kadangi 
vagonai liko sudaužyti, tai prie 
sužeistųjų ilgokų laiką negali
ma buvo prieiti, iki neišardy
ta didesnės dalies vagonų ir 
visą tą laiką sužeistieji turėjo 
kentėti baisiausius skausmas, 
nesulaukdami jokios -pagelbos.

Antrojo traukinio susižeidė 
tik inžinierius, kurią, iššoko 
prieš pat traukinių susidūri
mą. Tečiaus nelaimė jį taip 
sujudino, kad jis guli ligoninėj 
dalinai pamišęs. Jis yra po po
licijos sargyba; kadangi jį dau
giausia kaltinama už nelaimę.

Pirmasis, Wisconsino, trau-' 
kinys ėjo iš Wisconsino rezor- 
tų ir buvo pilnas iš atostogų 
ir nuo ežerų gryžtančių žmo
nių. Traukinys buvo tiek pil
nis žmonių, kad Crystal Lake 
stoty prie jo tapo prikabinti 
du seni mediniai pasažieriniai 
vagonai. Tūlų tvirtinama, kad 
jei tie vagonai butų buvę gele
žiniai, kaip ir kiti vagonai, tai 
tokios didelės nelaimės nebūtų 
buvę, nes vagonai nebūtų likę 
sudaužyti ir gal tik keli žmo
nės butų likę sužeisti. Smith, 
inžinierius kito traukinio sako, 
kad jis prieš stotį patėęnijęs 
signalą sumažinti greitumą ir 
tą jis dalinai padaręs. Tečiaus 
tuo laiku atėjo traukinys iš 
priešingos pusės ir jis turėjo 
savo šviesas prigesinti, taip 
kad nebematė kelio. Kada jis 
vėl uždegęs šviesas, tai pirma
sis traukinys buvo taip arti, 
kad jis savo traukinio , jokiu 
budu nebegalėjęs sulaikyti.

Dabar vedami tyrinėjimai 
apie nelaimės priežastį ir tyri
nėjimams besitęsiant tapo su
imti keturi geležinkeliečiai. 
Tyrinėjimai dar nėra užsibai
gę, tečiaus daugiausia kaltina
ma mašinistą Smith, kuris ma
šinistu tarnauja jau 20 metų 
ir dar neturėjęs nelaimės.

Organizuoti namų budavo- 
tojai aplaikė svarbų laimėjimų, 
kada didelė kohtraktorių firma, 
Starret-Dilks, budavojanti kele
tą didelių namų viduimiesty, 
paskelbė, kad nuo šio laiko prie 
budavojimo .levvelers ir De 
Wolf triobėšių bus samdoma 
vien unijistai darbininkai.

Prie tų dviejų namų organi
zuoti darbininkai, buvo paskel
bę streiką, kad priversti kont- 
raktorius samdytis vien organi
zuotus darbininkus, ko 'pirmiau 
nebuvo, nes kontraktoriai ope
ravo sulig Landis- nuosprendžio 
ir samdydavosi taipjau ir neor
ganizuotus darbininkus, jei bū
davo reikalas.

Namų budavotojų tarybos 
pastangos vėl susiorganizuoti 
pramonę, kaip matyt, sekasi ir 
tokius didelius kontraktai us 
privertus pripažinti uniją, ne- 
biis sunku palenkti ir kitus di
džiuosius kontraktorius. Iki- 
šiol tik vienas kontraktorius, 
Ei ickson, dar laikosi prieš uni
jas ir bando prie budavojimo 
Morton Iriobesio samdytis ne
organizuotus darbininkus. Bet

Grand jury, kuris tyrinėjo 
.pereituose nominacijų balsavi
muose padarytas suktybes, iš
nešė apkaltinimą dar prieš 32 
politikierius — balsavimų tei
sėjus ir klerkus.

Grand jury raporte sako, 
kad pereitieji nominacijų bal
savimai buvo tik biaurus far
sas; suktybės balsuojant ir 
skaitant balsus buvo papildy
tos visose miesto vardose, ne
išskiriant ir milionierlų dis- 
triktų. Grand jury padavė 
sumanymus pakeisti nieku- 
rius balsavimų ir registracijos 
įstatymų punktus.

Vogė, kad apsivesti
Ray Pierson, 25 m., norėjo 

paskubinti apsi vedimą, bet
kad pinigų neturėjo, tai nusi
tarė jų pasivogti Ir ant ryto
jaus apsivesti. Bet vieton ves
tuvių jam teko atsisėsti kalė
jimai! ir laukti teismo, kuris 
gali jį dar ilgesniam laikui- pa
siųsti kalėj iman.

Jis buvo prižiūrėtojas gaso- 
lino stoties prie 95 ir Cottage 
Grove gatvių. Jis paėmė $125

ir paslėpęs laikraščių kiosko j 
skersai gatvę, pranešė polici
jai, kad jo stotis tapo apiplėš
ta. Policija jo pasakojimui 
neįtikėjo, pradėjo kvosti ir 
išgavo prisipažinimą; atgavo\iu 
paslėptuosius pinigus.
»

Anthony Lichneckert, 63 m., 
real real, estatininkas, iš nusi
minimo delei nesisekimo biz
nio, pasikorė savo namuose 
8314 S. Paulina St.

to namo ir jo budavojimas

Ramashauskas 
apkaltintas

ap-

Vaistininkas Klemensas S. 
Ramashauskas tapo Užvakar 
koronerio jury apkaltintas už- 
mušėjistėj ir atiduotas 
jury, kad išneštų 
apkaltinimą.

Tas kaltinimas 
kad Ramashauskas 
karbolineš rūgšties, 
paskui buvo gydomas persišo
vęs koją Bruno Anderson, 12 
m., kuris paskui mirė nuo 
“lockjavv”.

Penki žmonės užmušti
Chicagietis advokatas C. 

Paul Tallmadge, Kanados vaK 
džios ir Kanados konsulato ad
vokatas, jo žmona ir trys jų 
vaikai liko užmušti ties Wood- 
side, Ohio 
traukiniui 
tomobMo. 
vėlavęs *ir 
greitumu, 
mušti ant
ir automobilio laužai liko trau
kinio nunešti kokį pusmylį. 
Visi penki gryžo iš atostogų, 
kurias praleido rytuose.

Kraujo, odos, chroniškas 
................  ■^■■1

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J,W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų 

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd/

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 1464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTASJET
Palengvina akių įtempimų, kuris 

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

mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktų, ati

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

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

1545 West 47th Street 
Phone Boule'vard 7589

, ' ..... ....  '-------------- ♦---------- -—

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
įtaip Naujienos.

greitajam Big Four 
užbėgus ant jų au- 
Traukinys buvo pa
ėjo 70-80 mylių 
Visi penki liko už- 
vietos ir jų lavonai

Turi jieškotis geresnio 
darbo 1

Martin Hoegerl su savo 
i grand žmona atvyko iš Vokietijos še- 
formalinį setą savaičių atgal ir apslgy- i> Aveno 2618 Normai Avė. Jis ga

vo darbo netolimoj arklydėj, 
už kurį jam buvo mokama $15 
į savaitę. Bet urnai jo šeimy
na tiek padaugėjo, kad ^įs tu
rės jieškotis geriau apmoka
mo darbo, jei norės savo šei
myną išmaitinti. Mat šiomis 

Prieš koronerio jury Rama- dienomis jiems gimė ne vienas 
shauskas prisipažinęs, kad jis vaikas ir ne dvynukai, bet trys •1 • • V 1 A I • 1

kilo dėlto, 
pardavė 
kurią j a

buvęs daug sykių suimtas už 
peržengimą aptiekorystės įsta
tymų ir aptiekoriaus teisių jis 
neturi. Tečiaus kaip registra
cijos departamento agentai 
pripažino, jis turi pilną teisę, 
pardavinėti patentuotus vais
tus, jei žmogus ateina ir pra
šo tam tikrų vaistų, tečia/s 
jis negali vaistų pats priraši
nėti.

Ramashauskas teisinosi, kad I pas jį atėjo Andersonų įnamis' 
Dundalos ir papratęs karboli-i 
nes rukšties, kurios Rama-| 
šauskas ir davęs. . Įnamis gi, 
sakėsi, kad jis apie vaistus jo-' 
kios nuovokos neturys ir pa | 
prašęs Ilamashauską abelnai 
vaistų gydyti žaizdą, neįvardy
damas kokių vaistų jis nori. 
.Jury patikėjo įnamio liudiji
mui ir Raniashauską apkalti
no.

Betgi kadangi kaltinimas 
yra labai silpnas, tai net pa-| 
tys registracijos departamento' 
agentai abejoja, ar grand jury 
palaikys tą apkaltinimą.

vaikai iš karto — dvi dukterys 
ir sūnūs. Tiek vaikų ant karto, 
turėti jis nebuvo prisirengęs 
ir iš savo menko uždarbio ne
gali visų jų'išmaitinti, tad jau 
dabar j ieškosi geresnio darbo.

(f
Pirmu Syk Seredos Vakare 

Sept. 15, 8:15
WARNER BROS.

Pagal sutartį su 
Vitaphone Corp., Western Electric 
Co. ir Bell Telephone Laboratori
jomis.

PARODYS

VITAPHONE
DALYVAUS

Marion Talley, Mischa Ehnan, 
Giovanni Martinelli, Anna Case, 
Metropolitan Opera Co. Choras, 
New York Philharmonic Orkestrą 
iš 107 Koncertinių Muzikantų, 
Henry Iladley, Konduktorius 

ir
JOHN

BARRYMORE
In “Don Juan”

John Brooks, 34 m., negras, 
netikėtai susitiko savo p4ičią 
Evanstone, prieš pat miesto sa
lę, ir paleido į ją.penkis šuvius, 
sunkiai jų sužeisdamas. Jis su 
pačia pasimetė keletą mėnesių 
atgal.

McVICKERS 
THEATRE

Du syk j dieną po atidarymo 
TIKIETAI PARDAVIMUI 

SEKAMĄ PANEDfiLI 
Kainos dieną 50c iki 

Vakarais 50c iki $2 ’

^lLLYfSlUNCLĖ

The Commonwealth
AMERIKOS konstitucijos rašytojai suteikė dvigu
bą gerumą: jie suteikė teisę valdžios kontroliavi
mui nacionaliai veikiančių institucijų ir paliko vie
tinėms valdžios fstaigoms atsakomybę dėl vietinių 
reikalų, žmonių reikalavimai, net pačioje pradžio
je šalies gyvavimo, yra nustatyta ši vąldymosi 
struktūra.

The, Bell Šystema yra panašiai išdalinta atsako
mybė, yra numatyta visos šalies komunikacija, kuo- t t 
met telefonai buvo dar jauni dėl patarnavimo. Su- '• >!j 
sujungusios Kompanijos yra specialistčsl vietinių pa
tarnavimų problemai, su vietiniais operuotojais, 
kurie yra gerai apsipažinę su vietos žmonių reika
lavimais, kuriems jie patarnauja. Didžioji kompa
nija pasiima išspręsti problemas, kurios yra reika1 
lingos dėl visų.

Amerika šiandien turi telefonų patarnavimų, ku
ris yra visoje šalyje suvienodintas. Pažiurėjus at
gal j pradžią atsiradimo telefonų, kad to negalima 
butų buvę atsiekti be organizacijos, kuri sujung
tų visą Ameriką, kuri galėtų plėtotis sykiu su ša- 
lies besiplėtojimu.

ILLINOIS BELL TELfePHONE COMPANY
I BELL SYSTEM

OnePolicy •' OneSyttem • Unlverial Service

1876 THB TELEPHONE’s FIFTIETH Y E AR—IQ26

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
Tikras ApyniŲ-Saiyklo Syrupas •

. .-.it tiii'i 1 nal'iįlill’M

Pirkit nuo savo 
groserninko arba 
apielihkės varto
tojo pilnų 3 sva
rų keną.#

Budweiser Tikras Apynių-Salyklo ’ Syrupas yra 
100% grynos išsunkos iš parinktų Northern mię^ių, 
paskaninti labai perais importuotais Saazer ir vie
tiniais apyniais — ir garantuojama, kad, neturi 
įkamšų ir nešvarumų. Nei vienas vartotojas negali 
duoti premijų su tokiu viršiausios rųšies produktu.

Western Sales* Corporation^
[Dittributors Chicago. Ill.V

4

BRONISL. ANDRIUKAITIS
Persiskyrė su šiuo. pasauliu 

po trumpos ligos rugsėjo 4 d., 
9:45 vai. vakare, 1926 m.,.su
laukęs 12 metų amžiaus; gimęs 
Chicagoj, palikdamas dideliame 
nubudime savo mylimuosius ir 
mylinčius tėvą Vincentą, moti
ną Uršulę, brolį Edvardą ir ki
tus gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 434 31 St.

Laidotuves įvyks ketvergę, 
rugsėjo 9 p., 8:30 vai. ryto iš 
namų j Tautišką bažnyčią, 35th ’ 
St. ir Unfan avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą; o iš ten bus nuly
dėtas į Tautiškas Kapines.

Visi a a. Bronislovo, musų 
mylimo sūnelio giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame

Tėvai, broliai ir. 
kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Kadžius. Telefonas 
Canal G174.

Naprapatas Išgelbėjo 
Mane Nuo “Blood 
Poisoning” (Už- 

nuodymo Kraujo)
. < i,*' r

MLąnp kraujas buvo už-1 
sinuodijęs nuo kūdikio, 
gįmelyme'.Ilgos; taip kad 
nuo ..tę pradėjo kilti di-j 
dėlės votys — skaudu
liai ’ apimdami visą kū
ną, taip kad per du mė
nesiu išgulėjau lovoj nuo 
vočių skaudėjimo ir kū
no silpnumo. Skaityda
ma dienraštį “Naujie
nas” suradau padėkavo- 

i nes laišką vienos ligonės sirgusios 
panašiai kaip mano liga ir išsigy- 
džiusi per Dr. Šimaitį. Mano vy-; 
ras nuvažiavo pas daktarų ir par
vežė pas manęs. Daktaras tuoj 
padarė Naprapatišką ekzaminą ir 
gydė Naprapatijos mokslo budu. '

1 Po trijų . Naprapatiškų gydymų 
I man pasidarė daug geriau. Na- Į 
I prapatijos mokslo budu gydžiaus 
per tris sąvaites ir pagijau. Da-! 
bar esu sveika. Džiaugiuos sura- į 
dusi tokį gydytoją Naprapatą, per 
jo gydymo. būdą aš pagijau, be 
skausmo, be jokio pavojaus mano 
sveikatai. Už tai dėkoju Dr. Si
maičiui už išgydymą manęs. Nuo
širdžiai patariu visiems tiems, ku- | 
rie sergate, eiti prie tokio dakta- į

j ro. Jo ofisas randasi po numeriu 
i 4652 So. Asl^and Avė., Chicago,

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

l Savo ranka pasirašiusi, liudiju 
šito rašto teisingumą. ’

r 1

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrarigps, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

> ■ • ’ s
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

I., J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago, III.
■ . *■" ......................... .................. /

S. D. LAGHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balziamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicagp, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o manų 
darbu busite užga
nėdinti.
. Tel. Canal 1271 

ir 2199

. TEOFILĖ BUBELIS 
arba Jurevičienė .

2153 W. 24th St., Chicago, III.I ' , i 1—

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 

x dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. *

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
įnirs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo U- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptlckoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint Lovis, U. S. A.

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

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų hasdieną ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
ABNEEUMEHEMMIIIIIVEIIRES 
wwwwwwwwwwww wwmBfJww
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Lietuvių Rateliuose
SLA Motery 208 kp 

darbuotė
kuoposSLA. Moterų 208 

pirmas šio sezono susirinkimas 
įvyko trečiadienį, rugsėjo 1 d., 
Raymond Chapely.

Susirinkime dalyvavo didelis 
būrys narių, kuopos bėgamuo
sius reikalus’ bei naujus tari
mus svarstytų gyvai, tvarkiai 
ir entuziastiškai.

Kuopos susirinkimą vedė kp. 
pirmininkė p. Ona Kiras, šioji 
inteligentiška, taktinga ir gabi 
moteris musų kuopoj darbuo
jasi jau vienuolika metų. Visą 
laiką ji buvo valdyboje, ėjo ra
štininkės pareigas, iždininkės 
ir dabar jau arti metų laiko 
kai eina pirmininkės pareigas. 
Ponia Kiras netik valdyboje 
sąžiningai darbuojasi, bet pra
mogoms baliams ir t. p. jinai 
daugiausiai darbštumo rodo ir 
daugiausiai bilietų pardupilžL 
Kad tai faktas, o ne tuščias 

S ‘ 
pasakymas, liudyti gali visa 
208 SLA. Moterų kuopa.

Siame susirinkime detalų ra
portą iš įvykusio SI^A. seimo, 
išdavė (ką tik gVjžusi iš rytų) 
buvusi kuopos delegatė p. Mar- 
gareta Mickevičienė.

Tartasi apie planus kuopos 
veikimo šiuo sezonu. Kadangi 
p. Antanas Žemaitis, paliko 
dovanų gražų savo kurinį — 
paveiksią globoje gerb. konsu
lo P. Žadeikio, su sąlyga, kad 
tas paveikslas butų duotas glo- 
bon moterų draugijos, kuri jį 
išleistų išlaimėjirųui naudai 
Vilniaus našlaičių, tai konsulas 
žinodamas pasidarbavimą naš
laičių naudai SLA. Mot. 208 
kuopos praeityje, pavedė šį 
pąveikslą tai kuopai dabar. 
Narės brangindamos p. konsu
lo pasitikėjimą jų kuopa, ren* 
gia tam tikslui “Charity Bali” 
spalių 27 d., Masonic Temple, 

ir Green St. 
leidžiamas 

Antano Že-

amerikonų laikraščiai pašven
čia savo editorialus vaikams- 
jaunuomenei, jie permato, kad 
ir jiems bus bloga,jeigu da
bartinė situacija nebus sulai
kyta, bei paversta geresnėn 
pusėn, čia yra dideliai rimtas 
dalykas, kuris reikalauja gana 
atidaus apgalvojimo. Niekurie 
iš lietuvių , jau seniau yra'per
malę, kad jaunimas augantis 
ištvirks, pames mumis, užmirš 
savuosius ir atsidurs kartais 
net visai pasibaisėtinam padė
jime. Laikraščiuose jau gana 
tankiai galima rasti, kad ir 
lietuvių vaikai dalyvauja viso
kiuose užpuolimuose, plėšimuo
se, vagystėse, užmušėjystėse. 
Mes lietuviai nedaug sulyginus 
su kitomis tautomis, čia išei- 
vystėje ir’ yra sarmata, kad 
tokius blogus darbus atlieka 
musų, lietuvių, jaunimas. Rei
kia rausti iš gėdos.

Dabar yra laikas stabdyti tą 
gangreną. Neduot jai toliau 
įsigyventi musų jaunime. Tą 
darbą gali atlikti musų laik
raštija, draugijos ir mes pa
tys — tėvai. Stverkirhės prie 
darbo, kol dar ne vėlu! Leiski
me vaikus prie organizacijų, 
draugijų, nerodykime jiems, 
neduokime jiems progos pama
tyti blogus darbus gatvėje. 
Atimkime vaikus nuo gatvės.) 
Kur yra 
leiskime, 
kus; kur 
mė jas!
turbut bagočiausia
yra Bridgeportas. Čia yra Jau
nuolių Orkestras, Jaunoji Bi
rutė ir yra dar Ateities žiedo. 
Leiskite kur norite, tik atimki
te vaikus nuo gatvės!

Jaunoji Birutė dabar ypatin
gai pradėjo progresuoti. Nariai 
kiekviename suvirinkime prisi
rašo. Mokinama vaikus dai
nuoti, lošti, žaisti ir vaikai yra 
auklėjami padorumo ir lietuvi
škumo.

Persitikrinimui visi galės pa
matyti ką Jaun. Birutė išmo-1 
ko, bei mėgina išmokti. Jaun. 
Birutės kevirto sezono atidary
mo vakare, nedėlioj, rugsėjo 
26 d., Mildos svetainėje.

Tėvai, kurie nori pamatytį 
bei savo vaikus prirašyti prie 
draugijėlės, gali tai padaryti 
ateinantį ketvergą. Jaunosios 
Birutes pamokos, Mark White 
Square Parko svetainėje prie 
30 ir Halsted gatvių.x Progra
mas šio vakaro yra toks: 6:30 
vai. vakare, — repeticijos mo
nologų iix 'deklamacijų, 7:00— 
orchestras, 8 vai.— choras, 
9:30 — lietuviškos žaismes. 
Tie, kurie nori dar dalyvauti 
ketvirto sezono atidaryme, 
prašome atsilankyti, o vėliau 
jau nebus leidžiami scenon.

Pereitoj Jaun. Birutės repe-

vaikų draugijėlės — 
prirašykime į jas Vai

nora jų — sutverki- 
Vaikų draugijomis 

kolionija

įeina šios

ir išplatins
bilietų dėl

Tikslas kil-

Įkoj Rosejoj”, bet Dėdės Šamo 
šaly, kur gali priseiti už savo 
žodžius atsakyti ir tada toU 
kiems berybiams šmeižikams 
gali būti riestai.

M. žaldokas turbūt turi au- 
| sis ir k^dapgi jis buvo LLN. 
Bendrovėj pusmetiniame susi
rinkime, tai pats galėjo girdė
ti, kad nė vienas susirinkime 

Inėra pasakęs, jog K. P. Devei
kis yra nusikaltęs prieš Ben
drovę kokiais ten “šmeižtais”. 
Tik vieni bolševikai šaukė, kad 
Naujienos “meluoja”^ “šmeižia” 
bendrovę. Tečiaus kas t^ reika- 
lą sveikai supranta, tai ten ne- 

Ibuvo jokio šmeižto, ką ir komi
sijų raportai pilnai parode. Se
rijos nebuvo tvarkoj, t. y. ne vi
sos buvo surinktos, o ir dviejų 
rengimo komiteto narių išva
žiavime nebuvo.

Be to, iš kur M. Žaldokas ži-t 
no, kad išvažiavime buvo vis
kas tvarkoje ir kad tik lietus jį 
sutrukdė, jei jis pats išvažiavi
me nedalyvavo? O kad jis išva
žiavime nebuvo rodo tai, kad iš 
tiek toli jis negalėjo matyti 
kąjp šventinta naująją bažny
čią ir kaip K. P. Deveikis klu- 

ipojo ir mušėsi krūtinėn. Jęi jis 
tai matė, tai jis turėjo būti ša
lę K. P. Deveikio, o ne išvažia
vime. O jeigu jis to nematė, tai 
kam nesąmones ražo?

Tai aiškiai parodo kas yra 
tie “darbininkų” užtarytojai. 
Kartais išrodo, kad jiems “ne 
visi namie”. Tad kokis gali bū
ti jais pasitikėjimas? štai kad 
ir pats M. žoldakos: užmiršo 
savo tikrąją pavardę, prisiden
gė svetimon plunksnom ir da
bar statosi dideliu žinovu ir 
skelbėju Maskvos evangelijos, 
bet kas'jam gali tikėti?

— K. P. Deveikis

Apvogė F. Rako aptieką
,» Per pastarąsias ■ dvi savaites 

F. Rako aptieka Marųuette Par
ko apielinkėj, 2346 W. 69th St., 
jau du sykiu tapo apvogta. Pir
mą kartą aptieką apvogta nak-

kartą plėšikai paėmė su virš 
$200 pinigais. Antrą kartą ap
tieką apvogta irgi naktį rugsė
jo iš 2 j 3 d., — paimta $125. 
Abejuose atsitikimuose vagys 
paėmė tik pinigus, nieko dau
giau nekliudydami.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRAKIEK KAINUOJA 2M0GU1 
LEISTI $100.007

AtnakymM: $100.00 ant ayk |r 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiama 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.
. Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiėk jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji n

Ateik ir pasitark su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauglnsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

čia per 20 metų?

apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

North Side1
5 d

JVilHyS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kcndžių, Be- 

r- keroto. Musų 
specialuman, Geras patar 
navimas, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo $700 vertės gro- 

jiklį pianą, su benčiumi ir 85 rolių 
už $120 cash, arba $25 cash, o ki
tus lengvais išmokėjimais. Klauskit 
M r. J. Kubick. 6136 So. Halsted St., 
1 fl.

PARSIDUODA grosernė iri deli- 
katesen krautuvė, senas išdirbtas 
biznis. 551 W. 29th st. Tel. Victory 
3313.

prie 64tos gat. 
Tame baliuje bus 
iAlaimejimui ir p. 
maičio dovanotas 
Baliaus komitetan
kuopos narės: pp-ios Kiras, 
šolis, Statkus, MiseviČe ir Jo
naitis. Kadangi komitetan įei
na valdybos narės, būtent pp. 
Kiras, šolis, Satkus ir Misevi
Če, tai tikimės, kad jos tinka
mai pasidarbuos 
kuodaugiausiai 
“Charity Dance”.
nūs, rengėjos veiklios moterys, 
visuomenei belieka tų nyiterų 
gražų darbą ir kilnų tikslą 
nuoširdžiai paremti. Įsidėmėki
me visi: spalių 27 d. trečiadie
nio vakare,. Masonic Temple, ’
6400 So. Green'St. įvyks “Cha-, ticicijoje buvo atvykęs p. Sta- 
rity Dance”. —Reporteris. 'sys Dargužis ir jis labai susi- 

įdomino tokia draugija. Jis ant 
žūt būt tversiąs vaikų draugi

ją 18 gatvės apielinkėje. Jis 
pats pastebėjo, kad tokia drau
gijėlė yra lietuvių palaikymu 
ir jų išganymu. Padėkite su-, 

susidomėti savo tverti vaikų draugiją.
į Visi dabar jau tik ir kalba 

kompetentiškų apįe jaun. Birutę ir vaikų or- 
žmonių kiypsta^ į blogą pusę, ganizacijas. Visi tėvai rašykite 

prie draugijų. Veskite 
prie Jaun. Birutės.

—Vienas iš Tėvų.

Tėvai ir Jaun. Birutė
osTėvąi, motinos, draugij 

būtinai* turi i 
vaikais, nes vaikai be priežiu- j 
ros viresnių, 1------ x—xlxl—

Jau yra įvykęs faktas, kad net vaikus 
policija turėjo pavartoti įsta-1 vajkus 
tymą, kuriuo yra draudžiama i 
vaikams abiejų lycflų būti gat
vėse vėliau kaip 10 vai. vaka
ro. Vaikas bei mergaitė rasta 
gatvėje ar parke po paskirtai 
valandai turės pasiaiškinti po-1 
licijai kur ji buvo, ką veikė ir 
kur gyvena. Policistas pirmą 
kartą nuves namo ir persergės 
tėvus, antrą kartą policija 
skųs teismui ir tėvam nežiu- 
rintiems patvarkymo gali būti 
bausmė nuo $10 iki $10Q. Vė
liau dar blogiau. Vaikai yra 
neprižiūrimi ir jie auga gatvė
je. Kada vaikas yra gatvėje 
jis visko išmoksta apart gero.

Kad vaikai butų padoriais 
piliečiais naudingais žmonijai 
ir draugijai, būtinai turi susi
rūpinti tėvai, draugijos ir mu
sų laikraštija. Šiame dalyke 
laikraštija turi atkreipti ypa
tingą domę, nes nuo vaikų at
einančios gentkartės priklau
sys laikraštijos (lietuvių Ame
rikoj) gyvavimas. Net jau

Cicero

FRANK’S BARBER SHOP 
Frank‘ A. Druktainis savin.

ŽINOVAS BARBERYS
Spaciglistas plaukų kirpime 

patrumpinime j visas madas 
rntns, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykį pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie 
So. \Vestern avė. Chicago, III. šiaur
rytinės kertės.

PARDUOSIU augštos rųšics 88 
notų grojiklį pianą su 68 rolelių, 
kabinetas, benČius ir pastatoma 
lempa už $110. Dastatysim dykai. 
Mis. Anna Schneider, 2332 West 
Madison st.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS 3 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
SUBATOJ Z nedėlioj, panedėly, 

rugsėjo 4, 5, 6, puikus 2 flatų na
mas, 5—5 kambarių, viskas mo
derniška, didelis lotas, didelis skie
pas, furnas šildomas, augštai fla
tas iŠrenduotas, netoli VVestern 
Electric Co., specialiai už $12,500, 
tiktai už $1000 cash, kitus kaip 
vendą.

FRANK C. SLAYS
3213—54 Avė., Cicero.

ir 
vy- PIRM kol jus pirksite kur kitur, 

tai atsišaukit ir pamatykit mano 
$800 vertės grojiklį pianą, parduo
siu už $100 cash. Man reikia pini
gų tuojau ir dastatvsiu pianą su 
benčiumi. Pasimatykit su Tony 
Dubro, 3968 Milvvaukec avė.

BARGENAS
Bizniavau lotas 69th St. arti West- 

ern Avė, 25x125. Kaina $2650.00, 
$1650 cash, likusius ant lengvų iš
mokėjimų.

Atsišaukite pas
A. MASULIS 

6641 So. We«tern Avė., 
Tel. Republic 5550

BUDAVOJU namus ir ga
ražus, taipgi atlieku visokius 
karpenterystės darbus Chi- 

cagoje ir apielinkėje.

s A. ZOLP
927 W. 34 PI., Chicago, III.

Phone Boulevard 0527

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Senai įsteigtas biznis, cash. 
Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2186 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, labai 
geroj vietoj; tam, kas supranta tą 
bizn$; pigiai. 1400 So. Jefferson St.

DASTATAU anglis Soiitl^n Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump W-75. Tel 
Boulevard 1035. (

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 100 moterų šilkinių 
shade dirbėjų, patyrusių.

ART CRAFT LAMP 
SHADE COMPANY 

1515 Milwaukee Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, sena išdirbta vieta, nes turiu du 
bizniu; negaliu apsidirbti. 8139 Vin
cennes Avė. Tel. Vincennes 1143.

Už $500 nupirksit valymo ir 
dažymo krautuvę, lietuvių apie
linkėj. Gera vieta, pigi renda. 
Turiu parduoti tuojau iš prie
žasties ligos.

Tel. Boulevard 2583

PARSIDUODA 2 aukštų muro 
kampinis namas, 2 karų garažas, 
šiltu vandeniu šildomas, 6 kambarių 
flatas ir 2 štoiai, o taipgi ir bizniai 
(Ice cream i® Restoranas) pigiai, 
$15,500 su mažu jnešimu.

M. A. GOBERIS 
savininkas, 

1300 So. Cicero Avė.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba eqųity už jūsų 

lotusz^fiueVkur Chiįagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą.

šaukit: Central 8715

NAMAI-2EME

tai 
su

Septintadieny, rugsėjo 
įvyko SLA. 226 kuopos mėne
sinis susirinkimas salėj prie 
Dickson ir Blackhawk gatvių. 
Pats susirinkimas nebuvo skai
tlingas įtariais. Mat pasitaikius 
porai dienų švenčių daugelis 

išvažinėjo vienur ar kitur pa
sisvečiuoti.

Tarp svarbesnių tarimų 
gal bus surengimas baliaus
programų. Tam darbui tapo iš- 
rinkta komisija iš trijų narių. 
Prie to buvo skaitytas laiškas 
iš SI1A. 6-to apskričio, kuria
me raginama, kad kuopa duotų 
gerų sumanymų sekančiam su
važiavimui, kuris įvyks rugsė
jo 26 d., McKinley Parko salė
je. Bet įnešimų nenutarta, 
nes atstovai ir patys suvažia
vimuose iškelia naudingų mu
sų organizacijai sumanymų. 
Nariai turėtų žinoti, kad seka
mas kuopos susirinkimas pra
sidės po pietų kaip 2 vai., toje 
pačioje salėje. —Narys.

Jaunosios Birutės prenešimas: 
tėvams, nariams ir svečiams.

Visus kviečiarąe prie Jaunosios Bi
rutės, dabar yra laikas, vėliau nebus 
galima dalyvauti programe 26 d. rug
sėjo Mildos svetainėje:

Ketvergo programas: 
6:30 vak. Monologai, Deologai 

Oeklamacijos.
7:00 

duetai
7:45 
8:45 
9:30 
Visus prašome būti laiku. Vieta 

Mark White Sųuare Park svet. (bu
vusioj Liberary Room).

Kviečia Jaun. Birutės Org.

Pranešimas TVwn of Lake lie
tuviams, kurte gyvena tarp Laflln, 
Floyne ir 43-ČioA' ir 56-toS. Viršpa- 
niinetnnie apskrityje aprūpinu lie- 
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. "Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

REIKIA moterų, darbas namie dėl 
kalėdinių novelties. Lengva išmokti. 
8 E. Randolph St.. Room 1632.

MAINYSIU

ir

Joniškiečių išvažia
vimas

vak. Solo, daina, pianas 
) t

vak. Orchestras.
vak. Choras.
vak. Lietuviškos žaismės.,

ir

‘ JIESKOKAMBARIU'
REIKALINGAS kambaris dėl vie

no vaikino, prie geros šeimynos, North 
Sidėje. Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 849.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARENDAVOJIMUI 2 ruimai sto

geliams vyrams su valgiu ar be 
valgio. 725 W. 16th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel, Yards 7282 

Res. Tel. Hemlock 5244
.. Bridgeport Painting ..

SHardware Co.
m ir toopieruojam. 

laikom malevą. 
stiklus ir t. t.

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

Rugpiučio 28 d. vakare joniš
kiečiai turėjo linksmą išvažia
vimą į miškus prie 96 ir Ar
cher gatvių. Smagiai visi drau-1 
gai ir draugės praleido naktį 
prie puikaus ežero, kuris ap
augęs puikiais krūmais- ir lau
kinėmis gėlėmis. Visi džiaugė- jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
si gamtos gražybėmis ir rytui: ir garantuojamas už $4.

Naujienų skaitytojai gerai 
pažysta Maskvos davatkas ir jų 
organų Vilnį, tad ir mažai do
mės kreipia j tai, kas ten rašo
ma, teisingiau — šmeižiami ne 
jų plauko žmonės. Asmenų 
šmeižimas pas bolševikus virto 
tiesiog principu ir be šmeižto 
jie niekur negali ąpseiti; todėl 
gal ir nevertėtų kreipti domę į 
jų šmeižimus. Bet kartais tie 
šmeižikai pereina jau visas ry- 
bas. Tokiu berybiu šmeižimu 
pasižymėjo M. žaldokas, kuris 
rngp. 27 d. num. bolševikų Vil
ny piškina gana daug “kaip ir auįjmą#
visados” apie K,-P. Deveikį. Ne

toopieruojam. Už- 
devą, popierą,

STOGDErtGYSTE

MOTERŲ operatorkų ir ran
komis siuvėjų, patyrusių prie 
moterų dresjų.

LIPSON BROS.
32§ W. Adams St.

ĘEIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti Lunch Roome, trumpos valan- 

’ dos šventoms dienoms nėra darbu. 
Kaz. Sunklodis, 1715 So. Canal St.

Turiu bungalow — 6 kam
barių — Brighton Parke. Esu 
priverstas pareiti ant Bridge- 
porto. Noriu gauti 2 pagyveni
mų namą, mūrinį arba medinį. 
Meldžiu kreiptis

S. MARKŪNAS
Tel. Pullman 5089

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI M0RG1CIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
. Corporation

Kapitalas $500,000.00

JIEšKAU 'moteries arba mažos 
šeimynos dėl'"'pridabojimo 2 mažų 
vaikų. Atsišaukit po 6 vai. vakare. 
6420 So. California Avė., Telefonas 
Republic 8581. 

.. ■ ■—y-"

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

—------ 7------------ --------------- *------
AMB1TIOUS MEN WANTED

Lithuanian speaking for sales work. 
No'experience necessary. COMMI- 
SSION AND SALARY TO THOSE 
WH0 QUALIFY.

An opportunity for permanent po- 
sitions and rapid advancemėnt with 
largest firm of its kind in Chicago. 
Full co-operation and training. Mušt 
be

—4-----------------------------------------------------------
ŪKE pardavimui pigiai arba mai

nais ant mažo namo ar loto. Norin
ti pirkti ar mainyti, meldžiu prisių
sti ■ savo adresą tuoiaus. Ateinančią 
savaitę aš busiu Chicągoj. Mano ad
resas:

JOE GERYBA 
Scottville, Mich.

SAVININKAS turi parduoti 
2 flatų mūrinį namą, naujas ir 
naujos mados, tikras bargenas. 
Savininkas namuose subatoj ir 
nedėlioj.

5014 So. Keelar Avė.
Phone Kedzie 9379

3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

VYRAI išmokit barberystės. Mes
rnokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S» 
Wells Street.

neat appearing. Apply,
A. CARSELLO 

Room 510,
69 West Washington St.

REIKALINGAS bučeris. 3200 So. 
Lowe Avė.

PAJIEŠKAU bučerio, patyrusio sa
vo darbą, turi būt neženotas, duosiu 
kambarį dėl gulėjimo.

3559 So. Wallace

REIKIA VYRŲ 
Atsišaukit pasirengę darban. 

WESTBRN FELT WORKS 
4115 Ogden Avenue

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte į lotą arba ant 
gero automobilio. Atsišaukit prie 
savininko.

MRS. T. RADAVIČIENfi
301 So. Fourth St.
ST. CHARLES, ILL

Tel. St. Charles 451.

MAINYMUI
Turiu 2 naujus namus Brig

hton Parke, mainysiu į gerą 
biznį arba farmą.

7923 South Park Avė.
cTriąngle 0535

si gamtos gražybėmis ir rytui 
išaušus nenoromis apleido tą 
gražią vietą.

Programas susidėjo iš gra
žių lietuviškų dainų, deklama
cijų, prakalbų įr įvairių žais
mių. *

Jaunos, gražios ir rimtos lie
tuvaitės nesenai iš Lietuvos at
važiavusios joniškiečių beveik 
visą programą išpildė. Jos dai-. 
navo daug' gražių lietuviškų' 
dainų, kurios visų nubudusius 
jausmus atgaivino.
• F. Ancha labai gražią dekla- 
macijk padeklamavo. O J. 
Butą utis pasakė gražią prakal
bą. kurioje jis nupiešė joniškie
čių K. L. Kliubo susitvėrimą ir

Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicągoj ir 
aplelinkėj. Įsteigta 84 metų senpmo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicągoj.

įtogų den
gimo įstaiga Chicągoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. 1 J. J.

- ------------ “ , 3411-13DUNNE ROOFING CO., 
Ogden Avė. Phone Ldwdale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO .

suprantu iš kur tas žmogus j draugiškas ir ramus, nors ir da-l
Jaun- Jvnonu i.ir. I_____.... : .. — J~ X!.. I .1* .. • 'tiek daug drąsos turi tokius |yVaV(> joniškiečių būrelyje Vi

nickus taukšti. Jis turi atsimin- šokių pažiūrų žmones, 
ti, kad jis gyvena ne “matuš-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios Rijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos^SlV^C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 

j skiautes dėl kelnių vyrams, vaikams 
x. v. . , , , . ir mergaitėms, kaina nuo 65c ikišis išvažiavimas buvo labai $2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS- I 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.Felix Misses.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

PardavimuFarba mainymui
Turiu 2 flatų naujus namus 

Roselande, mainysiu į gerą 
biznį arba lotus.

7923 South Park Avė. , 
Triangle 0535

..... .. ................. .... ..............................................—-------------

DIDELIS BARGENAS 
už $2000 ar $3000 galima pirkti 8 
flatų namą ant 3 lotų Maudynės, 
elektra, pečiais šildoma 2 flatai po 6 
ir 6 flatai po 5 kambarius. Kaina 
$28,000.

3528 S. Artesian Avė.

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

X S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
9301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

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

SCHOOL
1507 W. Madison Street

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 į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

NORIU pirkti Dodge troką, % ar
ba 1 tono; turi būt nebrangus.

8559 So. Wallace St.

PARDAVIMUI
$50 VACUUM Cleancr, kaip nau

jas, $20. šauk Vincennes 2324.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
labai mažai vartotas, kainuoja $800, 
parduosiu už $125, pridėsiu benčių. 
kabinetų ir roles. Geriems žmo
nėms atiduosiu lengvais išmokėji
mais.

6512 S. HALSTED ST.
1, floor.

PARSIDUODA 4 kambarių muro 
namas. 4725 So. Kostner Avė.

PARDUOSIU medinį 4 kambarių 
namelį arba mainysiu ant grosernės. 
Taipgi parsiduoda lotas, randantis 
ant Kildare ir 48th Avė.

5222 So. Nottingham Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, dekoruo
tus, 2 karų garažas, šaukit Cicero 
2133-R, arba matyk savininką 1811 — 
51 st Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 120 akrų farma, 
su stakų ir padargais, molio-juodže- 
mio žemė, 2 minutės važiavimo nuo 
miesto, kaina $7,000, lengvais išmo
kėjimais. Mrs. Albert SmTth, Luther, 
Mich.

BARGENAS. Pardavimui namus, 
Garu šildomas, greit turiu parduoti. 
3118 W, Huron St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystAs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien Ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

Vasarinis liesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Spocialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakaoijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LŽ, Manager

■ ■1.—. i ■


