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ADF nesimaišys į Me
ksikos dalykus

Vokietija spiria aliantus 
evakuot Reino kraštą

r

Amerikos spauda kartoja pa
sakas apie ekzekucijas Mek

sikoje

Amerikos Darbo Federaci
ja nesimaišys j Meksi

kos dalykus
Konfliktas tarp bažnyčios ir 

valstybės — Meksikos vidu
jinis dalykas, sako pir
mininkas

VVASIIINGTONAS, rugp. 12. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas, VVilliam Green, iš
leido formalį pareiškimą, kur 
jis sako, kad organizuotieji 
Jungtinių Valstijų i darbininkai 
nesimaišys j dabartinius kivir
čus tarp Mekskos valdžios ir 
katalikų bažnyčios, nes Vii, sa
ko Federacijos vadas, viduji
nis Meksikos respublikos reika
las.

Amerikos Darbo Federacija, 
sako Green, laikydamas taikos 
ir ramaus tautinių ir tarptauti
nių ginčų išsprendimo princi
po, apgailauja dabartinę padėtį 
Meksikoje, ir yra • įsitikinus, 
kad tik išmintingu elgesiu, to
lerancija ir sveiku protu gali
ma prieiti ginčų baigimą.

Nežiūrint plataus susidomė
jimo konfliktu 'tarp bažnyčios 
ir valstybės • Meksikoj, sako 
Green, Amerikos Darbo Federa
cija susilaikė nuo maišymos j 
vidujinius Meksikos krašto da
lykus.

“Kas dedas kitos valstybės 
viduj, namie, mes žiūrime Į 
tai kaip į jos pačios proble
mas’’,' sako Federacijos pirmi
ninkas. “Jei krašte yra kas 
negero, jei yra neteisybės, visa 
tai gali atitaisyti tik patys 
žmonės, kurie tą naciją sudaro.

“Reikalaudami sau teisės 
patiems doroti savo paminės ir 
administratines problemas, bė 
jokių įsimaišymų iš svetur, tą 
pačią teisę mes turime pripa
žinti ir kitoms valstybėms”.

[Katalikų organizacijos 
Knights fo, Columbus laikytas 
andai Philadelphijoj suvažiavi
mas, nutaręs sukelti visą 1,- 
000,000- (milioną) dolerių kam
panijai prieš dabartinę Meksi
kos valdžią, buvo atsišaukęs 
taipjau į Amerikos Darbo Fe
deraciją ir visas kitas prie jos 
prišlijusias organizacijas, pra
šydamas padėti katalikų bažny
čiai kovoti už “tikybos laisvę’’ 
Meksikoj — “ginti ne tik ame
rikiečių teises Meksikoj, bet 
taipjau ’pačių darbininkų sun
kiai iškovotus laimėjimus ap
ginti nuo vergiško pasidavimo 
despotinei valdžiai.” Į pirmi
ninko Greeno išleistą pareiški
mą reikia žiūrėt kaip į Ameri
kos Darbo Federacijos atsaky
mą katalikų Kolumbo Vy
čiams. j

Vokietija reikalauja, kad 
okupantai evakuotu

Reino kraštą
Aliantų duotas įmokamo konfe

rencijoj prižadėjimas pasilie
ka neišpildytas

LONDONAS, rugp. 12. — 
Tarp Berlino, Paryžiaus ir 
Izrndono prasidėjo svarbus pa- 

[ sikalbėjimai dėl griežto suma
žinimo aliantų okupacinių jė
gų Reino krašte.

Nuo laiko, kai buvo pasirašy
tas Lokarno paktas, Vokietija 
nuolatos skundėsi, kad konfe
rencijoj duoti prižadai suma
žinti okupacinę kariuomenę, vis 
liepi įdomi.

Anglija ištraukė iš Reino 
krašto 6,000 savo kareivių, Bel
gija apie 4,000, bet Franci ja 
savo kvotos nemažino. Del to 
dabar Vokietija pareikalavo, 
kad tatai butų padaryta ir kad 
aliantai tikrai parodytų savo 
gerus norus pirma, ne kaip Vo
kietija įstos Tautų Sąjungom

5 darbininkai, per savaitę 
užberti kasyklose, 

išimti gyvi
SALEM, Ky., rugp. 12. — 

Penki darbininkai, kurie praei
tos savaitės ketvirtadienį buvc 
užberti Iludson Zinc kompani
jos kasyklose, buvo' šiandie iš
imti visi gyvi ir sveiki, išski
riant vieną, George Castiller, 
kurs kasyklose uždarytas su 
sirgo plaučių uždegimu ir da
bar yra kritingoj padėty. Kiti 
išgelbėtieji Randolph Cobb, 
Roy James, T. Wilson ir Harry 
VVatson — skundėsi tik, kad 
jie alkani, nes per visą laiką 
po žemė išbuvo nevalgę.

Kasyklų viršui įgriuvas, tie 
darbininkai buvo uždaryti ,ur
ve. Giliai po žemių, be mais
to, be vandens ir be šviesos, jie 
betgi nežudę vilties, kad galų 
gale busią išgelbėti.

Tuo tarpu jiems atkasti visą 
laiką dirbo daugiau kaip du 
šimtai darbininkų ir inžinierių, 
iki pagaliau prie užbertųjų pri
sigriebė. x • i

Kova tarp valstybės ir kle
rikalizmo Meksikoj

Arkivyskupo pranešimu susirė
mimuose tarp katalikų ir ka
riuomenės 50 asmenų kritę

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
12. — Michoacano valstijos ar
kivyskupas Leopoldas Ruiz ,y 
Flores pranešė arkivyskupui 
Morą dėl Rio, Meksikos Mieste, 
kad Zahuayo mieste, Michoa
cano valstijoj, visą dieną ėjusi 
kova tarp kareivių ir katalikų 
ir kad tose kautynėse buvę už
mušta penkios dešimtys žmonių. 
Po to buvę suimta ir nužudyta 
du • kunigai ir tarp dvidešimt 
septynių ir trysdešimt septy
nių šiaip katalikų.

Vidaus reikalų ministerija 
betgi paskelbė, kad apie tokius 
atsitikimus, kaip kad arkivys
kupas Ruiz pasakoja, ji nieko 
nežino.

Tasai pats arkivyskupas sa
vo pranešime sako, kad Acam- 
bare, Guanajuato valstijoj, bu
vę taipjau ekzekucijų. Katalikų 
minia puolus ir užmušus du 
inžinierius, manydama, kad jie 
valdžios agentai, atsiųsti jų 
bažnyčiai atinrti. Išmuštų in
žinierių kūnai buvę gabalais 
sukapoti. Netrukus atvykus 
federalinė kariuomenė, ir trys, Į 
ar daugiau, suimti minios va- 
dai buvę atiduoti ckzekucijai.

Irapuate, taipjau Guanajua
to valstijoj, sako arkivyskupas 
Ruiz, viena protestonė, kuri 
tyčiojusis iš katalikų, buvus 
minios užmušta ir keletas pro- 
testonų namų padegta. Atvy
kus federalinė kariuomene ir 
čia tris ar keturis minios va
dus nužudžius.

[Šitas, tariamai arkivyskupo 
Ruizo praneštas Meksikos ar
kivyskupui Morą dėl Rio ži
nias, apie kurias Meksikos vy-‘ 
riausybė nieko nežino, Ameri
kos angliškoji spauda jau ke
linta diena apvartydama karto
ja, tuo parodydama savo nebe- 
ąališkumą. Kad ji ne bešališka, 
matyt iš jų korespondentų nau
dojamų šaltinių situacijai Mek
sikoj nušviesti. Tie šaltiniai 
katalikų dvasiškija. Skaitant 
tatai angliškuose dienraščiuose 
pranešimus apie dabartinį kon
fliktą tarp valstybės ir klerika
lizmo Meksikoj, reikia būt la
bai atsargiems, atsimenant dar 
tai, kad katalikų organizacijos 
deda milionus dolerių propa
gandai prieš dabartinę socialis
tinę valdžią Meksikoj, o taip 
pat ir tai, kad, kaip girdėt, kai
kurių, pav. Chicagos, didžiulių 
angliškų dienraščjų stiprių 
dalininkų yra aukštų katalikų 
“bažnyčios kunigaikščių”].

POTVYNIAI MEKSIKOJE

žemės drebėjimas Islandijoj

Cičerinas padarysiąs vi
zitą Paryžiui

PARYŽIUS, rugp. 12. —Pra
neša, kad šį mėnesį j Franciją 
atvyksiąs sovietų užsienio mini- 
steris čičerinas, tariamai gydy
tis.

BERLYNAS, rugp. 12. —Va
kar Vokietija šventė savo sep- 
tynerių metų respublikos kon
stitucijos priėmimo sukaktuvių

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
12. — Del smarkios liūties Te- 
huantepeco sąsmaugoj kilo po
tvyniai. Teltella miestelis tel
kšo tris pėdas vandeny, šimtai 
šeimynų buvo priverstos aplei
sti namus. Susisiekimas geležin
keliais sutrukdytas. 

_____ •____
Daug žmonių žuvo 

tiltui sulužus
TOKIO, Japonija, rugp. 12. — 

Akitoj, Ugo provihcijoj vakar 
sulužo tiltas per Nožiromašį ir 
daug žmonių sukrito vandenin. 
Trylika kūnų Tmvo surasta, o 
apie penkiasdešimt dar pasigen
dama.

LONDONAS, rugp. 12. — šventę. Per demonstracijas įvy- 
Praneša, kad-per pastaras dvi ko susikirtimų taip komunistų 
dienas Islandijoj tęsės be palio- ir respublikininkų, kuriuose 
vos stiprus žemes drebėjimas. daug asmenų buvo sužeista.

GRIS-NEZ, Francija, rugp.
12. — Dar du asmens, francuzė 
Jane Sion ir kanadietis Omer 
Perrault, bandė perplaukti La-
manšo kanalą, bet jiems nepa-
vyko.

Į Pacific and Atlantic Photo]
Nancy Sondowsky, viena iš audinyčių streiko vadų, jau kokį

dvidešimtą kartą areštuojama.

Trockis prašąs dagi Vo 
kietijos pagalbos

Vokiečių komunisty parti 
ja prieš Zinovjevą

Bucharesto laikraščiai vėl skel
bia sennsacingu istorijų apie 
neramumus Rusijoj

Priėmė rezoliuciją, kuria reika
lauja Zinovjevo pašalinimo iš 
komintei’no pirmininko

BUCU A RĘSTAS, lUimanija, 
rugp. 12. — Bucharesto laik
raščiai vėl išspaudino sensa
cingų istorijų apie padėtį so
vietų Rusijoj 
kita skelbia, kad Trockis pra
šęs Vokietijos militarinės pa
galbos, ir kad sovietų opozicijos 
spauda šaukianti žmones sukilti 
“prieš Rikbvo ir Stalino tirony- 
bę.”

Rumanijos laikraščiai dar pa
sakoja, kad pastaruosius maiš
tus Rusijoj sukursčius naujai 
slapta anti-bolševikinė organi- n i •• . •
gžd" ” Rusų Baltijos laivynas ties

kietijos komunistų partija, su
sidedanti iš tų komunistų, Ku
rie dar tebėra ištikimi maskviš-

Tos istorijos bejUiam bolševizmui, dabar stojo 
prieš Zinovjevą. Partija priėmė 
rezoliuciją, kuria ji pasmerkia 
Zinovjevą ir Trockį už jų nusi
kaltimus “Lenino mokymams” 
ir reikalauja, kad Zinovjevas 
tuojau1 rezignuotų
(komunistų)- internacionalo pir<, 
mininko vietos.

iš trečiojo

Pranešimus apie neramumus' 
sovietų Rusijoj Maskva oficia
liai nugynė. Tass, oficiali sovie
tų valdžios žinių agentūra, pra
eitą pirmadienį paskelbė, kad 
“pranešimai apie Stalino nužu
dymą, sukilimus kariuomenėj, 
raudonosios armijos mobilizavi
mą ir maištus Juodųjų jūrių 
laivyne yra gryniausios nesą
monės. Visi juokiasi iš jų.”

TIK SU SVETIMA PAČIA GA-
LI GREITAI LĖKTI AUTO
MOBILIU

FRESNO, Cal., rugp. 12. -■ 
“Jūsų smarkus lėkimas auto
mobiliu butų pateisinamas, jei
gu jus būtumėt lėkę su sveti
ma pačia, kurios vyras butų 
paskui vijęsis”, pasakė teisėjas 
George Smith Karlui Piplikui,’ 
pašauktam teisman dėl per- 
greito važiavimo automobiliu. 
Piplikas pasisakė^ kad su sve
tima pačia, jis dar nebandę:;, 
bėgti, ir buvo nubaustas 10 do-' 
lerių.

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

Pramatoma gražu ir vėsiau; 
vidutinis, kartais stipresnis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 68°, maksimum 81° F.

šiandie saule teka 5:55,
džiasi 7:55 valandą.

Esty pakraščiais
LONDONAS, rugp. 12. — 

Iš Rygos prneša, kad Rusų 
Baltijos laivynas manevruojąs 
jūrėse ties Estijos pakraščiais, 
kreisery Marat esąs pats Ka- 
menevas, raudonosios armijos 
inspektorius.

Belgijos veteranai ruo
šia manifestaciją

BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
12. — Belgijos karo veteranai, 
patriotinėms belgų organizaci
joms bendradarbiaujant, orga
nizuoja dideles ‘manifestacijas, 
kurios turės netrukus įvykti. 
Manifestacijų tikslas busiąs at
sišaukti J Amerikos žmones, 
kad jie nepadėtų žlugdyti Bel
gijos.

Sukilimas Albanijoj 
plečiasi

e " J ,r "

Kunigaikštis Ahmed Bei pabė
gęs į Durazzo

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 12. — Pranešimai iš Al
banijos sienos rodo, kad maiš
tas, pradėtas grįžusių iš Itali
jos emigrantų, plečiasi. Kuni
gaikštis Ahmedas Bei, sako, pa^ 
bėgęs į Durazzo, šarvuotų au
tomobilių lydimas.

Vokietijos sutartys
GENE VA, Šveicarija, rugp. 

12. — Vokietija įregistravo 
Tautų Sąjungoj penkiolika savo

lei- sutarčių, kurių keturios sutar-
tys padarytos su Rusija.

Zydy atstovai Lietuvos 
Seime nenor tautinės 

žydą tarybos
KAUNAS, rugp. 12. (ŽTA). 

»— Tarp žydų atstovų Lietuvos 
Seime ir žydų “Ezra” draugijos 
kilo kivirčų dėl rezoliucijos at- 
steigti vėl tautinę žydų tarybą, 
kuri buvo klerikalų valdžios li
kviduota.

“Ezra” draugijai buvo paves
ta užimti panaikintų Lietuvoje 
žydų bendruomenių vietą.

Dabar, kai valdžia Lietuvoj 
pakitėjo, “Ezra” centro valdyba 
priėmė rezoliuciją sušaukti vėl 
nacionalinį žydų susirinkimą,

Sovietai susirūpino savo 
benamiais vaikais

Tokių palaidai besibastančių, 
elgetaujančių vaiky sovietijoj 
esą 335 tūkstančiai

MASKVA, rugp. 1^. — So
vietų vyriausybė vėl susirūpino 
savo šimtais tūkstančių besi
bastančių benamių vaikų.

Paskiausiais apskaičiavimais 
SSSR yra apie 335,000 palaidų 
vaikų. To skaičiaus apie 300,- 
000 yra Rusų sovietų respubli
koj, 23,000 Ukrainoj, 6,000 
Kaukazijoj, 5,000 Baltgudijoj 
ir 1,000 rusų centraiinėj Azi
joj.

Apie 24,000 tų palaidų vai-
nurodydama, kad žydų frakcija kų gyveną geležinkelių linijose, 
Seime’jitstovaujanti tik buržu-j važinėdami ant vagonų stogų, 
azijos Klasėms, o ne visai žydų prekių Vagonuose, arba įsikibę 
tautybei Lietuvoje. po vagonais, dažniausiai mie-

Tai rezoliucijai aštriai pasi- godami pamestuose prekių va-
priešino žydų atstovai Seime, gonuose ir gyvendami elgėta- 
nurodydami, kad žydų naciona- vimu.
linio susirinkimo sušaukimas Su tais geležinkelių vaikais
daug ^pakenktų žydų reikaiavf- pabastomis sunkiausia esą kas 
mams Seime.

Kelloggas atlankys
Goolidgeą vakacijose

nors padaryti. Jie taip papratę 
palaidai, be jokios grasos, kaip 
laukiniai, gyventi, kad ^sunkti 
juos, paimtus į vaikų namus, 
ten palaikyti: jie nieko neklau
so, organizuoja maištus prieš 
įstaigos vyriausybę, ir pirma 
proga pasinaudodami pabėgą.

Susisiekimo komisariatas pa
skyrė 500 tūkstančių rublių įs
teigti priimamoms stotims, kur

WASHINGTONAS, rugp. 12.
Ateinančios savaitės pradžioj 

valstybės sekretorius Kellogg 
padarys vizitą prezidentui Cool- toki vaikai butų galima laikinai 
idgeui, kurs dabar laiko yakaci- padėti, kol jie bus pasiųsti į 
jas White Pine kempoj. Vizito ūkių kolonijas arba į tam tik- 
tikslas esąs pasikalbėti su p re- rus vaikų namus, 
zidentu kai kuriais svaibias 
sienio politikos klausimais.

GAISRAS PORTLANDE M E.

rug-
Susirėmimuose

federalinių

už- —3 ’----------
| JACKSONVILLE, Fla 
piučio ' 12. 
tarp butlegerių ir
prohibicijos agentų per pasta
ras penkias dienas Floridoj bu
vo penki asmens užmušti* duPORTLAND, Me., rugp. 12.

*— Praeitą naktį kilęs New En- pavojingai sužaloti, 
gland Grain kompanijos įstai-( 1 -----------
goj gaisras sunaikino 
verslo namų, o taipjau 
Baccarat garlaivį, 
daryti nuostoliai 
300,000 dolerų.

keletą1 PEORIA, III., rugp. 12.—Del 
padegė to, kad mergina, kurią jis mylė- 

Ugnies pa- jo, atsisakė už. jo tekėti, nusišo- 
siekia ją»r vė 'darbininkas Raleigh An- 

drews, 19 metų.

MASCAGNI ATVYKSTA
AMERIKĄ

12.

ROMA. Statistikos paro
dymais Italijoj yra daugiau 
kaip 20 tūkstančių šeimynų, tu
rinčių daugiau kaip po dešimt 
vaiku. c

GENUJA, Italija, rugp.
— Italų kompozitorius Pietro
Mascagni rugpiučio 28 išplauks' 
į Jungtines
Yorke, Bostone ir Philadelphi- Cobham, skrendąs iš Londono
joj jis diriguos šavo paskiau- į Melburną, šiandie atskrido 
šiai operai “Piccolo Marat”. į Sydney.

SYDNEY, Australija, rugp.
Valstijas. New 12. —Britų aviatorius Alau

I

NUPIGINTAS PINIGU ,
PERSIUNTIMAS LIETUVON

’ ■ * -I , t

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

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

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

% Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUšrtOS KNYGYNAS, 321 (J S. Halsled St.

?ENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.
UBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street

TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui

N
NAUJIENUB, CEICMfO, JK. Penktadienis, Rugp. 13, %

EROVės SKYRIUS
APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
JDIKIŲ SVEIKATOS.^

teisingą pradžią 
gyvenime,penint 
ji grunte lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

EAGLE BRAND
C0NDEN6EP M1LK

Ui *1 
kuponu 
u a i t O 

dykai Hctu- 
vlikaA pamok* 
alp prltlurtti 

ir penkti »v« ir 
jūsų kūdiki- Ukirp- 

klta Ir prlaiųaklta 
Alandlft au jum vardu 

Ir adresu.
THE BORDEN COMPANY 

liordan Bld«. VorM

IŠVALO 
KLOSETO 
B0WLS

Su Sani - Flush 
nereikės vartoti 
mops, viednj ir 
rūgščių. Visuo
met turėkit Sani- 
Flush po 
maudyklėj. Visai 
nekenkia 

bingo sujungimams.
Pirkit Sani-Flush pas savo gro- 
serninką, aptiekoj arba hardware 
krautuvėj, arba atsiųskit 25c už 
pilnos mieros keną.

The Hygienic Products 
Company 

130 N. VVcIIh Street 
Franklin 1676

Dabar pasiekėme vietą, kur kūdi
kiui duodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu įdiegti maisto papročių kol 
kūdikis jaunas. Nes šiandieninis kū
dikio valgis nulemia kokis jis žmo
gus bus ateity. a

Maistą kūdikiams nereikia aprink
ti tik iš vieno ar dviejų valgių. įvai
rumas reikalingas, idant kūdikis 
gautų įvairią budavojančią medžia
gų. Vienodas maistas irgi nusibosta. 
Paprastai po 12 mėnesių motina tu
rėtų nusistatyti valgių sistemų* ir pri
daboti. kad jos kūdikis kietai laiko
si to.‘Kiek vienas naujas valgis tu
ri būti atydžiai padaromas ir iš pra
džių ' teikiamas tik mažais kiekiais. 
Visados reikia penėti reguliari ^ko
mis valandomis ir -neduoti nieko pe
nėjimo tarpais. Pas daugek kūdikių 
šitokia permaina ir paplatinimas 
duodasi sunkiai. Jie pilnai pienu pa
tenkinti ir atsisako nuo kitų sotes- 
nių valgių. Toliais atvėjais neduok 
pieno iki riebus suvalgyta kietesnio- 
ji dalis. Jei abi dalis duosi sykiu, 
tai kūdikis pasirinks pieną, o išgėręs 
jį neims kieto. Sekanti sistema pa
valys motinai pasirinkti tinkamų val
gių penėjimui. Nepatratina4 daryti 
permainų valgiuose labai karštame 
ore. • •

Vienas šaukštukas Eagle Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį 
sotianu vertą sveikam pienui. Kur 
tik vartojama žodis pienas sistemo
je, reikia miešti Eagle Brand minė
tu budu.

Maistą reikia duoti 
15-to mėnesio 
dieną:

7 ryte. — 
kviečių

nuo 12-to iki
— po penkis sykius į

ranku

plum-

Oatmeal, miežių ar 
košelė, vienas ar du 

šaukštukai 6-8 uncijose pieno. 
Pasenusi duona ir sviesto, arba 
cukorius ir sviestas.

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus. 
ryte. — Padroštuvės nuo jau
tienos, vienas ar trys šaukštu
kai, sumaišyti su tiekų, kiekiu 
duonos, o viskas pavilgyta jau
tienos sosu arba minkštai išvi
rintas kiaušinis sumaišytas su 
pasenusia duona; šmotukas cu- 
koriaus ir 6-8 uncijos pieno, 
po pietų. — Jautienos, vištos, 
arba avienos buljonas, {trupi
nus ryšių ar senos duonos. Še
šios uncijos pieno, jei reikalau
jama. Duona su sviestu, arba 
cukorius. Daugelis to amžiaus 
vaikų jau ims ir suvirškins bo- 
lienę, ar slyvas. Jei to duoda
ma, apleisk pieną.
vakare. — Du šaukštai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; 
Šmotukas cukoriaus. Pasenu
sios duonos ir sviesto.
yakare.
8 uncijoms pieno.

t

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų nrie valgių. 
Kitame straipsny apie tai pakalbėsi
me.

3

šaukštas košelės su10

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaite ir pasidėkit ateičiai.

Tel. Ijifayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
m» W. 38th Street, Chie«,o. III.

ZMadc by

Nauja Madų Knyga

J auja rudeninių madų knyga. Kiek- 
x ena motbris ir panelė, kuri nori 
forai apsirengti ir eiti su šios dienos 
j ada, turėtų šią knygą jsigyti. Jos 
kdna tik 10c.

Rašykit |
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

3 739 So. Halsted SU Chicago, III. 
Užsakiniams.

Jei nori turėt 
uunlatinj drauge - 
Skaityk Naujienas.

Kauniškių bolševikų melai 
ir šmeižimai

KAUNAS. — Lietuvos bolše
vikų veikime, pastebėtinas gana
nepaprastas ir stačiai pasibiaU- 
rėtinas reiškinys. Jie kovoda
mi už savuosius siekius ir įve
dimą despotiškos diktatūros, 
ant nieko taip įnirtusiai nepuč
ia, kaip ant socialdemokratų. 
Kur tik tie Maskvos klapčiukai 
nepasisuks, visokiuose susirin
kimuose ir per spaudą, didžiais 
siu įnirtimu puola socialdemo
kratus, nesidrovėdami skelbti 
apie juos gryniausių melagysčių 
ir šlykščiausių šmeižtų.

Be seniau vartotų bolševikais 
prieš socialdemokratus vištakių 
obstrukcijų bei šmeižtų, išėju
sia iš spaudos jų oficiozo “Dar
bininkų Atstovo” paskutiniais 
9 Nr. iš 15 liepos perpildytas 
prieš socialdemokratus visokių 
melų ir šmeižimų. Tame jų lei
dinyje, be kitokių plūdimų, įdė
tas straipsnis apie Geležinkelie
čių Profesinę Sąjungą, demago
giškai nukreiptas prieš socialde
mokratus, kuriame tarf> kito ko 
plusta: “Dabar po linkimų, so
cialdemokratų vadai, vietoj pro
fsąjungą kurti, siūlo stoti į jų 
partiją. Šių metų birželio 28 d. 
buvo susirinkimas, kur buvo 
ginčų su p. Plečkaičiu. Vilčins
kas atėjo pasveikinti, nuo Me
talistų Profsąjungos Centro 
Valdybos susirinkimą, tad Pleč
kaitis rėkė, kad reikiant polici
jos.” ■' 1^1

Toliau demagogiškai tęsiama 
tokie išvedžiojimai: “Kada buvo 
kademų reakcija, kada draugas 
Vilčinskas, nežiūrėdamas as
mens reikalų, pavojaus iš reak
cijos pusės, dirbo — tada Pleč
kaičio nebuvo, 
sąlygos 
Plečkaitis 
kus.”

Šie visi 
tus bolševikų išvedžiojimai yra 
tai gryniausi iš piršto išlaužti 
melai ir šlykšti provokacija. 
Mums kauniškiams geležinkelie
čiams yra gerai žinoma, kad į 
Geležinkeliečių Profesinę Sąjun
gą, kuri tapo įkurta 1921 m. ir 
dabar vėl atgaivinta socialde
mokratų pasirižymu, nariais 
yra priimami visi geležinkelie
čiai ir stot į socialdemokratų 
partiją niekas nieko neįkalbi- 
neja, ir toks užmetimas yra 
grynas prasimanymas.

Taip pat yra šlykščiausis 
smurtininkų melas ir apie bu
vusį 28 birželio geležinkeliečių 
susirinkimą, dėl kurio begėdiš
ki melagiai savo šlamštelyje 
“Darbininkų Atstove” nusiskun
džia, buk Seimo atstovas Pleč
kaitis prieš jų garsųjį didvyrį 
Vilčinską šaukęs policiją. Aš 
dalyvavau tame geležinkeliečių 
susirinlkime ir 
policiją niekas 
nei žodžio.

Tokį šlykštų 
suklastavo iš keršto tik už tai, 
kad pil. Plečkaitis vesdamas tą 
geležinkeliečių susirinkimą su
trukdė jų planus įsiskverbti j 
Geležinkeliečių Profesinės Są- 
juiiįęos va.l<iyt>tį, ir L>e to jų ta- 

riamojo Vilčinsko neperskaitė 
beprasmingos rezoliucijos, ku
rią jis buvo įteikęs Plečkaičiui, 
kad jis perskaitytų susirinku
siems geležinkeliečiams.

Geresniam aiškumui turiu 
pažymėti, ikad kauniškiai bolše
vikai tariamajam geležinkelie
čių susirinkime buvo suplanavę 
iš syk nušaut du zuikiu, bū
tent: į sąjungos valdybą pra- 
stumt savosios, o įneštąja per 
Vilčinską rezoliucija save užsi- 
reklamuoti. Kad įterpus savuo
sius sąjungos valdybon, bolše
vikai geležinkeliečių susirinki- 
man prisivedė visai pašalinių 
savo sėbrų ir tokiam susirinki
me reikalavo atviru' balsavimu 
(rankų pakėlimu) rinkti naują 
sąjungos valdybą.

Gi kitas, ne bolševikų pa
siūlymas buvo palikti senąją 
valdybą ir tą pasiūlymą palaikė 
p. Plečkaitis, kuris dėl to daly-

Kada geresnės 
veilkti — atsirado ir 
mulkinti darbinin-

/ 
prieš socialuernokra- ■, _ .<1 •

apie kokią nors
nėra išsitaręs

melą bolševikai

buvo bepras- 
tavorščius Vil- 
geležinkelietis, 
geležinkelietis.

Kas Dedas Lietuvoj Į
- -r - " --

ko išsireiškė sekamai: Labai 
keista, kaip matyt šiame susi
rinkime yra daug pašalinių - 
visai no geležinkeliečių, susirin
kusių iš gatvės žmonių, tad 
koks gi čia gali būti sąjungai 
valdybos rinkimas, o antra, sa
ke Plečkaitis, reikalauja rinkti 
valdybą ir teikia savo keistas 
Jezoliucijas tie žmones, kurie 

3 birželio nuo Rotušės marša- 
vo Kauno gatvėmis kalėjimo 
linkui (čia kalbėtojas priminė 
bolševikams jų garsiąją demon
straciją, kurioje laivo daužoma 
ramiems praeiviams galvos, kas 
bolševikėliams padarė didelio 
nesmagumo; L. darb.). ■ .>

■ M. ■ i
Po tokio pil. Plečkaičio išsi

reiškimo valdybos rinkimo 
klausimas buvo pastatytas bal
savimui ir rezultate už rinkimą 
tepakilo vos kelios Vilčinsko 
sėbrų rankos. Tad kaip gi;čia 
ant Plečkaičio nebus mūsiš
kiams Maskvos agentams pikta, 
jei jis jiems savo paaiškinimais 
suardė visą biznį , ir už tai su
manus bolševikai apie jį ,per 
savo spaudą skelbia tokius šly
kščius melus. j . i

Vilčinsko patiektosios rezoliu
cijos pil. Plečkaitis neperskai
tė todėl, kad ji 
minga, o antra 
činskas yra ne 
o tik buvusis
Tad kokias gi jis gali teikt ge
ležinkeliečiams rezoliucijas, 
patsai būdamas jų susirinkime 
visai pašaliniu žmogumi ?-

Baigdamas, negaliu nutylėti 
šio bolševikų tąųzijimo: “Kada 
geresnės sąlygos veikti — atsi
rado ir Plečkaitis mulkinti dar
bininkus”. Ant šito Maskvos 
davatkų piktžodžiavimo, vardan 
teisybės ir neužginčijamos tik
renybės deliai, nprččiau pabrėž
ti: “O kas gi jau tas geresnes 
sąlygas veikt iškovojo, — ar 
bolševikai? Ne, ir tūkstantį 
kartų ne. Bolševikai savo viso
kiais smurtais bei intrygomis 
tik stiprino klerikalinę reakci
ją ir jų viešpatavimą Lietuvo
je, o ne geresnes veik sąlygas 
gamino. Nebeminint kitako, 
dėka jų kvailiems žygiams (po 
garsiojo putčo Estonijoj. — 
Liet, darb.) komunisto provoka
toriaus Rapnikd įskundimu ką 
tik nesušaudė vi^ai nekaltą E. 
Ivanauską ir J. čapskį, kuriems 
kun. Staugaičio malone mirties 
bausmė buvo pakeista — pir- 
mąjam 10 metų, o antram ligi 
gyvos galvos sunkiųjų darbų 
kalėjimu (kun. Staugaitis tuo 
metu pavadavo sergantį prezi
dentą Stulginskį.— Liet, darb.) 
Dabar dėka amnestijos, jie 
greit bus paleisti iš kalėjimo.

Bolševikams, nors ir neteku
siems žmoniškumo jausmų, ko
kiais iš tikrųjų jie yra, rodo
si visgi reikėtų įvertinti, kad 
jeigu ne socialdemokratų ir 
liaudininkų laimėjimas dabarti- 
niojo Seimo rinkimų, tai šian
dien Letuvoje turėtume dar 
žauresnę reakciją, koki ji bu
vo ligi šiol. Jeigu ne demokra
tijos laimėjimas, tai mes Lietu
voje dabar neturėtume tų 
laisvių bei pilietinių teisių, ku- 
riuH J““ yi’a. davęs nuuja.s*s 
Seimas ir dabaftinioji liaudi- 
ninkų-socialdemokratų valdžia. 
Neminint kito ko, nebūtų nei 
amnestijos politiniams kali
niams ir tie laisvi kuopininkai 
ir kiti bolševikai, kurie pasity- 
čodami iš laisvės 13 birželio 
Kauno gatvėse suruošė pogro- 
mines demonstracijas ir šian
dien tebetupėtų 
gatvėje geltonuose 
geležinių grotų.

•^Lietuvos 
f”' < . ........... ................—

Mickevičiaus 
rūmuose už

darbininkas.

Bport»Loverfl Thrill-Seekers
Don’t miss'this yearfs

CHICAGO 
Aug, 14. 

to
Aug. 22 

Incluslve$35,000
IN CASH 

į PURSES

Daily
3P.M. and8:30 P> M. f/

KIMBALL
Groiikliai Pianai

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

f $
Musų krautuvėse esti platus pa

sirinkimas KJjnball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Every Day 
is different

SOLDIERS' FIELD
GRANTPARK

štai kur triukšmingas veikimas! — ir tiktai tik
ras kontestas ir nepaprastas perstatymas gali 
padaryti jį žingeidžių. Jie kovoja stparkiai — 
tie cowboy,jai ir merginos čempionai — ir mi
nios kovoja su jais. Išgirskit malonius šukavi
mus. Malonus ir švarus sportas. Pamylėjimas 
didelių kovų. Atsilankykit ryto ir pamatykit 
smagiausj sportų metuose.

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

BOHEMIAN 
APYN1Ų- 
SKONIS

PuriTan
EVKNTS

Bronk Ridini
Steer Wr»«tling

C«l( Roping
VVIld Horse Račo

FnncV Ropln(
Rcluy Raccs

Trlck and Fancy Ridini
Stoar Ridini

Bareback Bronk Ridini
50 Plathead Indiana

Buck and Squaw Rocei

$1.50-52.00
Heserved

ADMI8SION 
(including ueats)

$1.00
Uoreserved

(Plas War Teu)
Tickęts for all days on sale *t 

LYON A HEALY 
Waba*h Avė. at Jackaon Blvd.

Also at Stadium

OrįanlKtd by tht Domestic and Fortiga Cotnmerco Committet of tko 
Chicago Atsoclation of Commerco

jAUSTIN, Manager and Director
The preparation of th<» advertlang contributed by Nembtrs of Wut«rn VouficU, 

American Atioclation of Advertisino Aaencies

NOVAK’S STOCK YARDS MARKEI'
3059 So. Halsted Street

Phone Boulevard 9724

DIDELIS MĖSOS NUPIGINIMAS
Subatoj, Rugpiučio 14

Šviežias Pork Loins, sv..........................
Švieži šolderukai, sv........... *......................
Švieži Spare Ribs, sv................................

Švieži Sprandikauliai, sv........................
Švieži Pork Sausage, sv..........................

Geriausi Frankfurtai, sv.........................
Gyvi Gaidžiai, sv. .. ................................. .

Rūkytos Picnic Hams, sv...................... .
Minkšta Jautiena dėl kepimo, sv..........

Ir šiaip viskas labai atpiginta kaina parsiduos 
ateinančią Subatą. Visi bučeriai lietuviai.

Musų mandagus patarnavimas užganėdins, kiek
vieną atsilankiusį kostumerį.

J. WJGREBLIUNAS, Manadžeris
................................. KUPONAS

19»/2c
W/2c
13'/2c

18 '/2 C

19'/2c
23’4 c

TlfKTINGIAUSTAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

Matai Kas Dedasi?

uarsinkities Naujienose”
3~

JSu šituo Kuponu gausit 10 štampų dykai.
Vardas 
Antrašas

DIDELIS PIKNIKAS
’ Rengiamas

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM BENDROVES

Nedėlioj, Rugpiučio-Aug. 15 d., 1926
BERGMAN’S DARŽE, Riverside, III.

Piknikas prasidės 10 vai. iš ryto 
Kviečiame visus ir yi^as dalyvauti.

Jžanga 50c ypatai 
RENGIMO KOMITETAS

t

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

Taupyk kuponus iškirpdamns 
iš Naujienų Kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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Penktadienis, Rugy. 13, ’2C NAUJIENOS, Chicago, BĮ

Sveikatos Dalykai
Jei jums yra nusibodę 

paprasti •• •
VAIKŲ SKIEPIJIMAS.

Rašo Dr. A. Montvidas,

Korespondencijos DR. HERZMAN^

PAPRASTI gali būti priimtini tūlam 
laikui . . . Bet kaip tik susipažinsite 

su žymesniais, paprasti bus atmesti ir už
miršti.

Per dvidešimtis metų daug cigaretų atsirado 
ir dingo . . . kiekvieni džiaugusi bėgančiu 
populiarumu. Kiekvienas iš tų dvidešimties 
metų Įsigijo daug naujų garbintojų 
HELMARŲ, Karalienė Žymiausių Ciga
retų.

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione į 

'LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brangia* '

‘ per Bremen ar Cherbourg
Darykite dabar planai važiuoti tivyoėn smagioje 

draagijoj jųjų tautiečių. Rugsėjo raineli yra paruoita 
tam tyčia nrirengunai Lietuviams, kurie plauks ant 
Suvienytų Valstijų Valdžios valdomo ir operuojamo

S. S. REPUBLIC 
kuris išplauks iš New Yar ko Rugsėjo 9 

arba puikaus kaip palocius
S. S. GEORGE WASH1NGTON 

kuris išplauks rugŠčjo 29.
įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 

parsos po pasauli. Rasite erdvius kambarius, pla
čiu? dėnius, apsčiai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų 
S.'S. LEVIATHAN

SS. GEORCUt WASHINGTON—SS. REPUBLIC
S.S. PRES. HARDINO— S S. PRES. ROOSEVELT 
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

Daugelis da nežino, kad skie
pais galima apsaugoti ne tik nuo 
raupų, o ir nuo difterijos, ir nuo 
skarlatinos, ir nuo šiltinių. Apie 
pastarąją ligą neužsimoka kal
bėti, nes prie dabartinio sanita- 
ringumo miestuose, ji ytin reta. 
Net raupai yra kelis šimtus sy
kių retesni, negu difterija ir 
skarlatina. Raupai yra pavo
jinga liga ir ji sudarko žmogaus 
veidą. Ji vis rečiau pasireiškia, 
nes netoli visi skiepijasi. Jei 
tai darytų visi ir pakartotų kas 
7 metai, raupai taptų tik at
minties daiktu.

Raupų skiepai vienus žmones 
apsaugoja tik ant 5, 7 ar 10 mo
jų, o kitus ant viso amžiaus. 
Kadangi negalima žinoti, kaip 
ilgai jie veiks, skiepijimą reikia 
pakartoti kas 7 metai; jei liga 
pasirodo apielinkėj, ir tankiau.

Raupų skiepai apsaugoja tik 
nuo raupų. Prieš kitas ligas jie 
neveikia.

Difterijai yra kitokie skiepai. 
Skarlatinai da kitokį.

Ne visus sveikus reikia skie
pyti prieš difterija ir skarlati
ną. Tūli turi paveldėtos arba 
įgimtos atsparos. Tokiems li
ga nelimpa. Gydytojai gali iš
tirti, kuris vaikas tokios'atspa
ros turi ir kuris neturi. Netu
rintieji yra skiepijami.

Nuo difterijos reikia skiepyti 
3 sykius, sykį kas ketvirtą ar 
penktą dieną. Nuo skarlatinos 
skiepijama 5 ar 7 sakius, kas 
penktą ar septintą dieną.

Vienus skiepai apsaugoja ant 
viso amžiaus ,kitus ant metų- 
kitų. Šitą galima ištirti, nuve
dus vaiką pas gydytoją už 
metų-kitų po skiepijimo.

Difterija ir skarlatina užmu
ša daugybę vaikų. • Gyvais už- 
silikusiųjų sveikata irgi tan
kiai amžinai pažeidžiama. Au
ginti vaiką, leišti ’aht jo pinigus 
ir neapsaugoti jį nuo pavojingų 
ligų yra vienas kvailiausių elge
siu.

Westville, III. Hammond, Ind.
Nelaimė anglių kasyklose

Liepos 29 d. patiko Joną Pra
naitį anglių kasyklose. Jis ban
dė nuimti pasiiiuosavusį akme
nį, bet užgriuvo ant amžių '— 
tapo ant vietos užmuštas. Bied- 
na moterėlė liko našlė.

Pranaitis buvo katalikas, tad 
ir norėta jį su visomis bažny
tinėmis apeigomis palaidoti. Bet 
kunigužis atsisakė į kapines pri
imti, nes nebuvo galima įrody
ti, kad nabašninkas yra velyki
nę atlikęs. Teko jį laidoti sve
timtaučių kapinėse Danville’j.

Ot, tai tau ir katalikai. Kol 
nešė dešimkes, tai geras buvo. 
O tyai numirė, tai ir kapinėse 
vietos nebegalėjo jam surasti.

— J. N. Jocius

Darbai

Darbai Steel Cai; Forge kom
panijoj labai sumažėjo. Kasdie
ną atleidžia po keletą žmonių. 
Atleido jau kokius tris ketvirt- 
dalius. Naujų užsakymų nesi
mato. žmoneliai dejuoja darbo 
netekę.

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

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pm/al 
naujausiuk metodus X-Ray h, ki
tokius elektros prietausus. / 
.Ofisas ir Laboratorijai 1025 W.

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

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

3110. Nakt j 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryvo ir po 8 v. v,

Dr. Anelia Kaushillas 
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a I 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės į Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Vardu 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ket4fcrgais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomj® 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Telefonai:

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

I -------------
Žmonės sapnavo ir sapnuos, 

pasakojo savo sapnus kits ki- 
laiu ir pasukos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar tieti*- 

Idame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
ųerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų Įsigykite naują, dideli, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
luntimu 75 centai.

Turi pa- 
ir keletu 

Bet ir ta

HEMORAIDAI
.(pilės)

Standard Steel Car 
ja kol kas dar dirba, 
daryti 1,100 tavorinių 
pasažierinių vagonų,
kompanija po biskį pradeda 
darbininkus atleidinėti. Pertat 
patartina darbininkams iš kitur 
į čia nevažiuoti, nes darbas sun
ku gauti. j

— Darbininkas

Gydome Be 
Operacijos

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto ’ki 4 p. p. 
Gyvenimo įlieta 

3323 South Halsted St.
Te!. Boulevard 1310

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

Tel. Dearborn. 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

u'.J

K.JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W; 22 St.

arti I^eavltt St.
Telefonas Canal 2552

Valuti<lo»: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
SeredoJ ir I'ltnvčioj nuu 9 llci «s 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

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

Pėtnyčios.

J

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn <?t.' Ritom 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Rcpublic 9600

7

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

Tel. PuUman 5950 .
Specialistas. Abstraktų

Vedėjas visų teisių
y

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La'Šalie St„ Ro<»ni 53rt , 
Tel. Central 6390

Vak. .3223 S. Halsted Sl„ Chicago
Tel. Yards 4681

JOtAil’ll V. MOCKUS 

Advokatas 
5349 So. Hermitage Avenae 

Tel. Uemlock 1385
Valandos: 9 iki 6 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-inai. Prirengia 

visokias 1 e gal iškas popieras.

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelj išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 S’o. State St. 

Kampas Congress St., 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj

Subhtoj nuo 9 iki 6 vakare: Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

PRITAIKČ AKINIUS
Kreivas. Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos ‘

ir

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASI1
3464 So. Halsted St.

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

Bes. 3201 So. Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

- Ofiso Valandos:
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Hth St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M 
4910 So. Michigan A 
•Tel. Kenwood 511 
., , , l nuo 9 ikt 11 vai.
Valandos j nuo' & ;ki 8 va|. ,

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
Brighton Park

8 vak. Seredofnis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Ofiso tel. Boulevard 9698 ' 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 81 st Street

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

Jei atvejo j i akiniia, paHitcirnwk

Rr.A.R.BLUMENTHAL
Optametrist

Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultr.iviolėtinė šviesa ir diathennia

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

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

Lietu-

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ

1739 8< Halsted St.

per > 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St..
Tel. Boulevard 9663.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė DR. MARGERIS

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

, YUSZKIEWICZ.
Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį | mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Proflt Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

VienBs skaitytoju# t ę skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau ;~4u per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
dai pavardi ir adresas skaitytojo.

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

Ui metui—150, už pusę metų—75, už tris minusius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ........    Atkirp čia
Data: Rugpiiitis 13 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Ree, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1986. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL.- 
Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
liek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligat.
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 būdų dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persltikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 f L
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by the Ulhuaaian Dili y Pak 
Co. Ine.
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Chicage, III 
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Subecription Katėsi 
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$8.0* per year in Chicago.
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March 7th, 1914, at the Poet Office 
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Naujienoa eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadeiniua. Leidtia Naujieną Ben
druti. 1789 So. Halated SL, Chicago, 
Ui. — Telefonai i JtouMvalt BttNL

Chicagoje — paltas
Metams ....................  ......... $8.00

Užsimokijimo kalnai
Dusai meta__________
Trims mCneelama
Dviem mtaeeiame
Vienam mlneaiui

Chlcagoje per nellotojusi
Viena kopija ________
Savaitei _____________
Minėsiu!---------- _____________  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje. 
paltu:

Metams     $7.00
Pusei metq _____  H-50
Trims mėnesiams ............._____ 1.71
Dviem minėsiant __...................... 1^5
Vienam minesiui— .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoeei 
(Atpi<inta)

Metams ------.....................   $8.0i
Pusei metų  .................  4.00
Trims mėnesiams___________ 2-00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisakymu.

___ 1.10
___ .76

me, Zinovjevo srovė ne nusSjen- 
kė centrui, bet stvėrėsi prieš jį 
visų priemonių, kurias tik galė
jo pavartoti. Ji stačiai ėmė 
organizuoti sąmokslą, prieš so
vietų vyriausybę ir 'net, kaip

Gi socialistai elgėsi nuosakiai. Jie .binto priešingi po
nui Poincarė pirma ir pasiliko jam priešingi dabar. Ko
kiais praktiškais motyvais jie vadovavosi, mes nežinome. 
Bet principialiai jų nusistatymas yra pilnai supranta
mas: jie netiki, kad Poincarė, per kurio-kaltę daugiau
sia buvo iškilęs didysis karas, galėtų šiandie išgelbėti sako oficialis sovietų telegramų 
Franciją nuo finansinės suirutes!

NACIONALAS SEIMAS” VERSALĖJE

K0NST1TUCIJ0S “ŠVENTUMU” APSAUGOTAS 
FONDAS

BET Iš KO SUSIDĖS TO FONDO PAJAMOS?

KOMUNISTAI RĖMĖ NACIONALISTUS, O DABAR 
KELIA TRIUKŠMĄ

šiomis dienomis buvo susirinkęs istoriškuose Versa
lės rūmuose Francijos “nacionalis seimas”, t. y. atstovų 
butas ir senatas, padaryti prie konstitucijos priedą, ku
riuo įsteigiama tam tikras fondas krašto skolų mokėji
mui. Pagrindinis fondo dėsnys yra tas, kad jis turi būt 
atskirtas nuo valstybes iždo ir kad jo pajamos negali bUt 
vartojamos niekam kitam, kaip tiktai skolų mokėjimui.

Keistoka, kad tokiam tikslui reikėjo net taisyti kra
što konstituciją! Valdžia, matyt, norėjo duoti to fondo 
įsteigimui kiek gulint daugiaus iškilmingumo, kad įkvė
pus daugiaus pasitiksimo publikai ir užsienio kapita
listams. /A £ AM aiufcA

Bet iš blofo naudos nedaug. Vos tik “nacionahs sei- 
mas” išsiskirstė, kaip nelaimingasai frankas vėl ėmė ver
stis kuliais žemyn. Užvakar jisai nusmuko nuo 30 fran
kų už dolerį ant trisdešimts šešių ir pusės.

Pati tokio “nepriklausomo” skolų mokėjimo fondo 
idėja yra nebloga. Jeigu Francija iš viso rengiasi savo 
skolas mokėt, tai ji turi pirmiausia pasirūpinti* kad bu
tų sudarytos tam tikslui lėšos*, kurias valdžia neturėtų 
teisės naudoti kitiems reikalams. Prie tos “tvarkos”, ko
kios laikydavosi Fraricijos valdžia finansų klausimuose 
iki šiol, ji nė iki suduos dienos negalėtų atsiteisti su se
naisiais skolininkais.

Jos finansų ministeris veda keletą įplaukų ir išlaidų 
skyrių: įvairių ministerijų reikalai, nuteriotųjų provin
cijų atstatymas, pensijos veteranams, skolos ir t. t. Jei
gu viename skyriuje pasirodo trukumas, tai valdžia ima 
jo padengimui atatinkamas sumas iš kitų skyrių. Tuo 
budu padidėjusios išlaidos karo reikalams praryja vete
ranų pensijas ir rekonstrukcijos lėšas; o kai šitiems da
lykams prireikia pinigų, tai eina “į puodą” tos sumos, 
kurios buvo atidėtos skolų mokėjimui. Kai, pagaliau, val
džią ima spausti valstybės bonų laikytojai, tai ji papur
to tautos banką ir šis duoda jai kelis miliardus šviežių 
popierinių frankų. Ir visi deficitai padengti.

Labai lengvas būdas valstybėj ūkį vesti — ar ne? 
Bet bėda su šitokiu ūkininkavimu yra tame, kad, kaip 
tik padaryta paskutinė tranzakcija (iš banko į finansų 
ministerio rankas) ir užkišta paskutinė spraga ižde, — 
tuojaus visose valdžios sąmatose atsidaro skylės. Palei
dus apyvarton vagoną naujų popierinių pinigų, franko 
kursas nupuola — ir tiek pat nupuola valstybės pajamos 
iš mokesnių ir kitų šaltinių. Tuomet vėl tenka vieno sky
riaus sumomis dengti kito skyriaus deficitus, iki, paga
liau, ateina eilė tautos bankui visas skyles užkišti nauja 
frankų emisija, nauja pinigų kurso inflacija.

To fondo, kurj dabar nutarė sutverti Versalės susi
rinkimas, valdžia nebegalės liesti. Jeigu, vadinasi, Fran- 
cijos valdžia dabar skirs tam tikras sumas valstybės sko
lų apmokėjimui, tai yra užtikrinimas, kad jos neišga
ruos, kaip kamparas.

Bet Francijos kreditoriams iš to, deja, dar ne kažin 
koks džiaugsmas. Jiems butų svarbu žinoti, kuo valdžia 
ketina pripildyti tą konstitucijos “šveiftumu” apsaugotą 
fondą. Apie tai telegramos, kažin kodėl, iki šiol dar nėra 
nieko pranešusios. Jos daug triubijo tiktai apie tai, kaip 
“nacionalis seijnas” apsidirbo su triukšmingu komunistų 
atstovu Doriot ir kaip visos partijos, išskiriant socialis
tus ir komunistus, balsavo už Poincarė sumanymą.

Komunistai Versalės susirinkime kėlė didelį triukš
mų veik iausia dėl to, kad jie jautė sąžinėj graužimą. Jie, 
mat, padėjo nacionalistui Poincarė sugrįžti valdžion, pri
dėdami savo 30 balsų atstovų bute prie atžagareivių bal
sų, kuriais buvo nuverstas radikalo Herriot kabinetas. 
Pirmiaus balsavę su nacionalistais, o dabar darydami 
skandalą prieš juos, komunistai tiktai stato save pajuo-

i

nali^mo pažymių, štai vienas 
charakteringas faktas.

Nesenai visoms ekonominėms 
sovietų valstybės įstaigoms ta
po išsiuntinėta anketa (klausi
mų lakštai), kurioje reikalauja
ma žinių apie tautinį tarnautojų 
sąstatą.

Kokią vertę gali turėti žinoji
mas, kad tarnautojas tam tikro
je prekybos arba pramonės 
įstaigoje yra rusas, žydas, len
kas arba totorius? Bet sovie
tų vyriausybei tos žinios kažin 
kodėl parupo.

Dar keistesni yra tos anke
tos klausimai, štai kaip jie 
skamba:

ėmė jautrią ir kilnią poeto sie
lą? Mėgino rašyti prancūziškai 
dramas, bet nepavykus jų pa
statyti, pametė tą sumanymą. 
Neturėdamas lėšų gyvenimui, 
paliko žmoną Paryžiuje ir iš
važiavo i Lozaną profesoriau
tų; bet ir čia nelemta jam bu
vo ilgai darbuotis. Greitai su
žinojo, kad žmona Paryžiuje 
sunkiai serganti ir gavęs tą ži
nią grįžo į Paryžių, bet pasvei
kus žmonai, su visa šeimyna 
persikėlė į Šveicariją, kur vėl 
pradėjo profesoriauti. Tuo tar
pu laikraštis “Rcvnue dės deux 
mondes” paskelbė ilgą straips
nį, pavestą Bironui Goetliei ir 
Mickevičiui, kaipo trims ly
giems kūrybos didvyriams, ir 
tuo pat laiku Paryžiuje pran
cūzų ministeris Cousin sumanė 
akademijoje “Collėge de Fran
ce” atidaryti slavų literatūros 
katedrą, j kurią tapo pakvies
tas profesoriauti Adomas Mic
kevičius.

.agentūros pranešimas, šaukė 
slaptą mitingą miške* netoli 
Maskvos, kuriame dalyvavo ar- 

> bendra- 
Panašų slaptą 

mitingą anąmet laikė Amerikos 
komunistai, vadovaujami Fos- 
ter’io, Michigano valstijos miš
kuose. Bet čia komunistai darė 
konspiraciją prieš kapitalistinę 
valdžią; o Rusijoje, pasirodo, 
slaptus mitingus miškuose pra
deda laikyti komunistų vadai 
prieš komunistinę valdžią!

Kuomet tarpusavio kova Ru
sijos bolševikų partijoje yra pa
siekusi šitokio intensyvaus laip
snio, tai tik maži kūdikiai gali 
tikėti tiems Maskvos pereiški- 
mams, kad dabar tenai viskas 
esą ramu ir komisarai 
atostogose grybavimu 
keriojimu.

to, kad jos priešakyje stovi ne timiau8iag Zinovjevo 
rusas, bet gruzinas, Stalinas. (jarĮ)jg j^evįį. 
Vienas stipriausiųjų tos srovės 
stulpų buvo nesenai miręs Dzer
žinskis, kuris buvo lenkas.

Stalino grupei rupi sustiprin
ti ir pakelti ekonominškai Rusi- 

“Laisvė”, rašydama apie Ang- ją* Rusijos gerovė jai yra svar- 
lijos mainierių streiką, sako:

“Vyriausi streiko vadai, A.

Apžvalga
IR COOK “PARDAVIKAS”.

besnis dalykas, negu pasaulio 
proletariato išvadavimas iš kapi
talizmo pančių. J vadinamąją 

j” ji arba 
visai netiki,* arba bent nemano,

J. Cook u-Herbert Smith, jau ..pasauiio revoliuciją
VIDUI UVVIAI, UlVCt MV11V 11VUACU1V, 

jiedu fca(| i£Usįja neturinti aukoti sa
ve tos “revoliucijos” labui. Už

uos valandos prie darbo die- laikymas Rusijos valstybės iždo

sutiktų, kad mainieriams bu
tų apkapota uždarbis; , 
priešinasi tik pridėjimui vie-

nos.
“Cook ir H. Smith skaitosi 

kairiasparniais, bet jie komu
nistais nebuvo. Komunistai 
pritarė Cook’ui ir Smith’ui 
tiktai tiek, kiek jiedu gynė 
darbininkų reikalus. Tačiaus 
dabar, susvyravus Cook’ui ir 
Smith’ui, jiem komunistai 
mainieriai (keli tuzinai jų 
yra? “N.” Red.) ir kairieji 
eiliniai angliakasiai prime
na... \

^Apsmuko Purcell’is (ne 
komunistas), laike visuotino 
Anglijos streiko; dabar gi 
pavojingai svyruoja Cook’as 
su Smith’u. Vien komunistai 
ir narsieji eiliniai nariai drū
čiai telaiko iškėlę kovos vėlia
vą.”
Vadinasi, jau ir garsusis Cook 

(mainierių federacijos sekreto
rius) virsta “pardaviku”!

Pradžioje komunistų šlamštai 
vadino “judošiais” ir “buržua
zijos uodegomis” socialistus ir 
dešiniuosius unijų vadus. Pas
kui jie priskyrė prie “judošių” 
pusiau-komunistą Purcell’į ir jo 
Vienminčius unijų kongreso ge- 
rieralėje tarybdje* - Bet už tai 
tuo garsiau jie šlovino beveik- 
komunistą Cook’ą. Dabar te
čiaus pasirodo, kad jau ir Cook 
yra siunčiamas į tą pačią pelkę.

Pasilieka “ištikimi” vien tik 
komunistai ir išsvajoti jų prita
rėjai “eiliniai nariai'’. KomunL 
stų gi Anglijoje, kaip žinia, tėra 
mažiukė saujalė, su kuria niekas 
nesiskaito.

lėšomis kominterno agentų sve
timose šalyse, kurie agituoja už 
“pasaulio revoliuciją”, jai išro
do kaipo bereikalingas pinigų 
aikvojimas. Tie agentai “apsi
mokėtų” laikyti tiktai tuomet, 
kuomet jie Vestų agitaciją už 
Rusijos reikalus. — panašiai,

užsiimą 
ir meš-

vokie-

Ar amerikoniškos Maskvos 
davatkos da ir dabar nepraregė
jo? Ar jos nesupranta, kad 
jeigu kieno- akyse visas svietas 
yra paviUęs “išdavikais”, tai 
tat yra ženklas, kad jo galvoje 
šulo trūksta?

“IN-
KO-

NACIONALIZMO” IR
TERNACIONALIZMO”

VA SOVIETŲ RUSIJOJE.

Rusijos reikalus.
kaip agituoja už savo valstybes 
įvairių šalių ambasadoriai, kon
sulai, valdžios pasamdyti laik
raščių korespondentai ir šiaip 
“patriotai”.

Tame ir reiškiasi principialis 
skirtumas tarpe Stalino srovės 
nacionalizmo vienoje pusėje ir 
Zinovjevo - Trockio - Kamene- 

. vo - Radeko - Krupskos “inter
nacionalizmo”. ‘ ‘Internaciona
listai” dar ir šiandie tebežiūri į 
Rusiją, kaipo į “socialio ekspe
rimento” šalį'. Rusija jiems ru
pi ne pati savaime, bet tik kai
po įrankis “aukštesniam tiks
lui” pasiekti. Tas “aukštesnis 
tikslas” tai — kapitalizmo nu
vertimas ir “proletariato dikta
tūros
Tiesa, ir Zinovjevui su Trockiu 
Rusija yra arčiaus prie širdies, 
negu kitos šalys; dėl jos jie ne
mato nieko 'blogo tame, kad 
žiaurus pavergimo jungas yra 
uždėtas Gruzijai, ir jie neatsi
sakytų bet kdrią valandą pakiš
ti po Maskvos letena taip pat 
Lietuvą, Estoniją arba kurią 
kitą svetimą žemę. Bet Rusija 
jiems tai “savi marškiniai”, 
‘(kurie, kaip žinia, yra arčiaus 
prie kūno, negu svetimieji) ir 
kartu ji yra ias žemės plotas, 
kuriame “proletariato diktatū
ra” jau įvykinta. Ji — svar
biausia “pasaulio revoliucijos” 
užkariautoji tvirtovė.

Zinovjevas ir jo šalininkai 
mano, kad, turėdami šitą pozi

ciją savo rankose ir iš jos nuo
latos “bombarduodami” kapita
lizmo tvirtoves, jie galų-gale su
lauks tos dienos, kada proleta
rinė revoliucija su Rusijos pa
galbi paims viršų visame pa
saulyje. Tuomet nebašninko 
Lenino svajonė bus išsipildžiu
si, ir bolševizmo vadai pasiliks

įsteigimas pasaulyje.

Vakar “Naujienose” buvo nu
rodyta, kad dabartinę opoziciją 
Rusijos bolševikų partijos cent-! istorijoje, kaipo visos žmonijos 
rui vienija bendras “internacio- išvaduotojai. Šitaip žiūrėdami 
nalizmo” obalsis, — tuo tarpu j ateitį, “internacionalistai” b»ol- 
kad pats centras savo politikoje I ševikų partijoje laiko būtinai 
vadovaujasi nacionalizmu.

šitą Stalino srovės nacionaliz- 
žinoma, nereikia suprasti 

tautiškumo
Pats nacionalizmas

reikalinga, kad komuništų inter
nacionalas butą kaip galint stip
resnis, kad sovietų iždas per tą 
internacionalą *kaip galėdamas 
gausiau šelptų “revoliucinius” 
judėjimus kitose šalyse, ir kad 
sovietų vyriausybė nieku budu 
nedarytų jokių kompromisų su 
kapitalistinėmis valdžiomis ar
ba kapitalistinių šalių buržuazi
jomis — geriaus tegu Rusijos 
mužikai ir darbininkai badą 
kenčia dėl- krašto ūkio suirimo, 
negu “proletarinės revoliucijos 
avangardas” sutiks nupuldyti 
savo prestižą (autoritetą) pa
saulio darbininkų akyse skolų 
mokėjimu užsieniui ir naujų

mą, 
siauroje rasinio 
prasmėje.
yra dvejopos rųšies: siaurai 
tautinis ir valstybinis.

Valstybinis nacionalizmas yra 
tas, kuris stato pirmon vieton 
viso krašto, valstybės reikalus, 
šito nacionalizmo akyse visi 
krašto gyventoja^ nežiūrint jų 

Į tautiną®, kilmes ir religinių skir- 
tumų^ sudaro vieną “naciją”. 
Gi siaurai tautinis nacionaliz
mas skiria naciją dar į atskiras 
grupes, sulig kalbomis, kurias 
žmonės vartoja. Iš tų įvairių
tautinių grupių vieną kurią jisai paskolų prašymu! 
laiko “geresne” už kitas ir rei
kalauja jai tam tikros pirme
nybės valstybėje.

Viešpataujančioji srovė Rusi
jos bolševikų partijoje eina val
stybinio nacionalizmo keliu. 
Kad jos nacionalizmas nėra pa
remtas siauru tautinės kilmės 
supratimu, matyt jau vien iš

Skirtumas tarpe Stalino na
cionalizmo ir Zinovjevo, Jnteriįa- 
cionalizmo, kaip matėme, yra 
milžiniškas. Tuo ir išsiaiškina 
tas faktas, kad kova tarpe šitų 
dviejų srovių eina tokiu nepa
prastu aštrumu. Nors visiškai 
sumušta paskutiniame Rusijos 
komunistų partijos suvažiavi-

j << t

valsty-
ne-

Kalbant tečiaus apie 
binj” Stalino nacionalizmą, 
reikia neigti to fakto, kad Ru
sijoje jau ima rodytis ir siaurai 
tautinio, “tikrai rusiško” nacio-

“Kiek bendradarbių 
čių ?

Kiek rusų?
“Kiek žydų ?
“Kiek kitų tautybių ?
“Nurodyt, kiek kurios

bės nuošimčiuose.”
Vokiečiai, rusai ir žydai čia 

kažin kodėl išskirti iš visų kitų 
tautybių. Bet ar lenkai, ku
riuos taip “garbingai” atstova
vo iąovietų valldž|ioje:nabašBinkas 
Dzeržinskis ,yra prastesni? Ar 
blogesni yra gruzinai, kuriuos 
reprezentuoja Stalinas, arba 
latviai, iš kurių išėjo čekos 
įkūrėjas Peters?...

tauty-

Adomas Mickevičius
1

“Vėlinių”, “Gražinos”, “Pono- 
Tado” ir visos eiles kitų arki- 
veikalų autorius Adomas Mic
kevičius gimė 1798 m. Zaosė- 
je, Naugardčlio apskrityje. Sa
vo jaunystės metus Adomas

“Gražina”. Poema “Gražina’
• yra grynai istorinio pobūdžio 
ir lietuviška. Čia vyrauja: — 
tėvynės meilė ir nebepirmą kar
tą anais laikais literatūros. pa-% 
šaulyje sensacija -*-r didvyriu 
išvesta moteriške.

Antras laikotarpis jo kūry
bos yra 1821—1832 m.

Kaip jau minėta, Adomas 
Mickevičius 1821 m. rudenį pa
liko Vilnių ir per Rygą nuvy
ko tiesiog į Peterburką (šian
dien — Leningradas). Iš ten ta
po paskirtas į Odesą, kaipo li- 
ciejaus mokytojas, bet neilgai 

į šilo kojas ir greitai turėjo iš
• ten išsikelti į Maskvą. Čia bū
damas padarė ekskursiją į gra
žųjį Krymą. Ekskursijos pasek
mės buvo — “Krymo sonetai”, 
pasi rodžiusieji spaudoje 1826 
m. Tuo pačiu laiku poetas pra
dėjo rašyti naują poemą “Kon
radą Walenrodą”, kuris 1827 
m. liko pabaigtas. Iš MaskvoM 
poetas vėl nuvyko į Peterhur-

,, kur parašė “Farysą” . ir 
1 “Tris Budrius”.

1828 m. išspausdini “Konra
dą VValenrodą” ir kitais metajs 
gegužės 29 d. iškeliavo j užsie
nį, iš kurio jau nebegrįžo. Per 
Berliną, Drezdeną, Pragą ii 
Karlsbadą -nuvyko į Veimarą 
-tikslu pasimatyti su garsiuoju 
Goethe, o iš ten leidosi į Rymą. 
Čia praleidęs žiemą pradėjo lan
kytis paeiliui tai Paryžiuje, tai 
Šveicarijoje, tai vėl Ryme. Ado
mas iki šioPbuvo labai abejin
gas tikybos dalykuose, bet pa
sijutęs apsivylęs meilėje, at
skirtas amžinai nuo tėvyhės 
grįžta prie pamaldumo, ir 
gruodžio 3 1830 m. atlieka iš-

1807 metuose tapo atiduotas į 
Daminykonų mokyklą. Mokino
si neblogiausiai, nors gabus 
mokinys niekuomet nebuvo. 
Pirmieji įspūdžiai, kurie pali
ko jame didesnį pėdsaką, tai 
buvo 1810 n). Naugardėlio gais
ras, kurio aprąšymas ir yra pir
mas Adomo poezijos veikalas.1 
Antras įspūdis, tai Napoleono 
armijos žygiavimas į Rusiją ir 
nelaimingas jos grįžimas.

1815/ m. jis baigė mokyklą 
su liudymu: “Gabumai prie 
mokslo geri, pažanga gera, bū
das geras” ir jau tais pačiais 
metais persiskiria su gimtine ir 
traukia į Vilnių, kuriame išbū
na iki 1819 metų; tais metais ką, 
tampa paskirtas mokytoju į1“*1' 
Kauną. Kaune pasirodo jo pir
mieji rimtesni kuriniai, nors 
ir Vilniuje būdamas jis jau ra
šė ir šį-tą spausdino. Nereikia 
čia praleisti nepaminėjus kas 
Adomą suliko 1820—1821 m. 
Pirmuose mirė jo motina, ant
ruose ištekėjo Marija Verešče- 
kaitė, kurią jis senai jau my
lėjo. Būdamas Kaune parašė 
“Odą jaunystei”, “Balades”, 
“Gražina” ir “Vėlinių” I, II ir VI 
dalį.

Filomatų ir filaretų veikimas, 
prie kurio priklausė ir Adomas, 
nepraėjo nejučiomis pro rusų 
policiją, kuri suuosčiusi šias 
universiteto jaunuomenės kuo
peles, pradėjo šnipinėti toliau, 
kol galop visą bylą paėmė į 
savo rankai garsus rusų sena
torius Novosilcovas. Nuo jo ne
beišspruko ir Adomas, ir jis 
tapo suareštuotas 1823 m. X. 
23., o kitais metais X. 23. pa
liko Vilnių — amžinai, čia ir 
baigiasi Mickevičiaus I kury- 

J?os laikotarpis.
“Oda jaunystei” tai jaunuo

menės idealu išreiškimas ir ša
lia to žemojo pasaulio menku
mo parodymas. “Balados” — 
tai grynas romantizmas, kuris 
iHislumęis tuomet klasicizmą, 
tikriau pseudoklasicizmą, pra
dėjo giliai leisti šaknis į gyve
nimą.

“Vėlines” — tai trijų prad
menų sujungimas: a) vėlinių 
dienos papročiai Lietuvoje 1 ir 
Gudijoje Mickevičiaus, b) mei
lė ir c) knygos. Pirmuoju du 
pradmenų lošia veikale pirmų 
rolę, trečias pradmuo vos paste- 
biamas. Ketvirtas iš eiles pir
mojo jo laikotarpio kūrinys — ląsti dantis, vėl neramumas ap-

knygininko 
savyje, leido 

šeimynos ra-

jo žmona, ir
pasaulyje

Sužinojęs apie lenkų sukili
mu (1830 29. XI.) skuba j pa
galbų sukilėliams,/ bet dėkui 
sustiprintai prūsų pasienio ser-

kurj laiką pasilieka Poznanėje 
daug rašydamas, čia daug po
etas rašė; čia gimė III-sios “Vė
linių” dalies sumanymas, čia 
veri c “Giaurą”.

1832 metais atsidūrė Fury-

linių”, pradėjo rašyti “lenkų 
j tautos knygas”, kurios turėjo 
tarnauti nelaimingiems emig
rantams kaipo 
' 1833 metais 
“Ponų Tadą”. •

Liepos 22 d.
negalėdamas toliau vesti tikro 
tremtinio?—bastūno gyvenimo, 
vedė p-lę Celiną šimanauskaitę,1 
bet ir vedus laimė nenorėjo 
jam šypsotis; gyveno jauna po-1 
ra laimingai, kol medžiaginis 
stovis buvo geras, bet suirus 
jam, vėl skurdas pradėjo ga-1

Evangelija, 
pradėjo rašyti

1834 m. įėjėtas

Su skausmu^ palikęs gražią 
Šveicariją, Adomas vėl atsira
do Paryžiuje, kur išbuvo pro
fesorium iki 1815 m. 1811 me
tais pasirodė Paryžiuje misti
kas Tosvians’kis, skelbdamas 
savo idėjas. Tovvianskio pasi- 
•rodymas nukreipė poeto gyve
nimą kaip vidujiniu atžvilgiu, 
taip ir išoriniu visai kiton pu
sėn. Poetas pradėjo pasiduoti 
Towianskio įtakai ir taip toli 
nuėjo ta kryptim, kad praėjus 
porai metų pats pradėjo iš ka- 
cdV’os skelbti Towianskio idė
jas, kas, žinoma, greitai suju
dino švietimo ministeriją.

Iškilus 1848 metais revoliu
cijoms, jis skubinasi nuvykti į 
Rymą ir ten prašo popiežiaus 
Pijaus IX paremti italų atgimi
mo judėjimą. Bet. žinoma, šio 
tikslo neatsiekė. Taaa grįžo į 
Paryžių, įsteigė dienraštį “Liau
dies Tribūnai”, bet greitai ir jį 
paliko.

1852 m.N gavo 
vietą ir užsidarė 
gyvenimo dienas 
telyje.

1855 m. mirė
poetas vėl pasiliko 
našlaitis. Kaip tik tuo pat lai
ku iškilo Krymo karas rusų su 
turkais. Visados jaimas ir ener
gijos pilnas poetas nuvyko į 
turkų sostinę — Konstantino
poli, tikėdamasis, kad jam pasi
seks sudaryti lenkų legijonas, 
l>et jo sumanymas visai* neįvy
ko. Lapkričio pradžioje susir
go 'cholera ir mėnesio 2(> d. 9 
vai. vakarą persiskyrė su šia 
ašarų pakalne.

Taip baigi gyvenimą Ado
mas Mickevičius, garsusis po
etas, genijus ir pranašas.

Ar turėjo jis gyvenime nors 
vieną tikrai linksmą valandėlę, 
sunku tvirtinti. Greičiau — ne.

Skausmas, vargas, amžinas 
ištrėmimas, nuolatinis paliktos 
tėvynės ilgėsis ir be to mate- 
pialis skurdas sekiojo paskui jį, 
lyg tamsus šešėliai, o tačiau jo 
kilni dvasia, švelnus būdas, ne
apribota fantazija nugalėjo 
tuos trukumus, ir jis pakilo, 
pakilo kaipo poetas, kaipo žmo
gus.

Tai tiek, nors apyčiuopomis, 
apie Adomo Mickevičiaus gyve
nimą. Toliau pasistengsiu lient 
nors trumpai apibudinti jo vei
kalus, surasti ir suprasti jų 
tikslą ir tendenciją.

(Buš daugiau)

Ar jus žinote, kad

Chicagoje randasi 86 paŠelpinCs 
draugijos ir, kad tos organizacijos 
vra pastačiusios labai gražų namų, 
Lietuvių Auditoriją, kurioj randa
si puiki šokiams svetainė, susirin
kimams svetainės, restaurantas, 
daugelis krautuvių ir ofisų. Ar jus 
žinote, kad jei jus sykį parukysit 
Helmar, jus greit suprasit skirtu
mų tarpe Helmarų ir paprastų ci
garetę.

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

* mėgsta.
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Eina garsas nuo 
Olstryčio

Eina garsas nuo Olstryčio 
Pardavėjai pešas: 
Karčiamninkas skersai atryto 
Pinigėlius nešas.
Vienas spyrė savo priešui, — 
lasai net pavirto,

Draugui žandan kirto 
Abu draugai pažiurėjo, 
Kad nekaip atrodo: 
Vienas verkia nusiminęs, 
Kitam styčius duoda 
Budis mato, kad bus blogai 
Tuoj'namon važiavo; 
Jojo draugais atsigavęs 
Varentą jam gavo. 
Ant rytojaus policeiskiai 
Rudžio jau ieškojo, 
Bet tas rudis daug gudresnis, 
Jis pasikavojo.
Kitas guli ligoninėj

Kodėl rudį policeiskiai 
Dar nesuarešta/vo?
Vyrai, duosiu aš šimtinę, 
Duosiu dar po vieną, 
Imkit rudį labai greitai
Dėkit tuoj į džėlą\
Dabar draugas suareštuotas 
Vaikščioja nusiminęs.
Jo dienelės jau liuosybės 
Baigias paskutinės.
Lauksim, vyrai, nusprendimo, 
Kurs ateis bi dieną;
Katras keisą tą išgrajis
Fundys dar po vieną.
Kaip ištrauksim mes po vieną, 
Tuoj čekučiais grosim, 
Susitarė abu kartu
Lotus pardavosim. —P-ža.

Po truputi
Žmonės sako, kad perkūnas 

yra galingas. Bet aš netikiu, 
nes aną dieną Bridgvporte per
kūnas norėjo įtrenkti širmiui į 
dvišakimą, bet širmis spyrė su 
pirmutine koja perkūnui ir pat- 
kava patropijo į smakrą, išar
damas ravą, lyg su nuragu.

\Vell, gal gerai, o gal ir ne.

kū
pa-

Kiek aš žinau, tai visi, 
ric aplankė (’hieagą, yra 
tenkinti. Išėmimą sudaro Švy
turio Bendrovės atstovas, ku
ris į porą mėnesių pravalgė ke
letą desėtkų tonų knygų. Ant
ras nepasitenkėlis yra dramos 
tėvas ar patėvis, kuris lošė ne
norėdamas ar nemokėdamas.

Tuodu ponuliai, 
apie Chicagą, tuoj 
deda.

kai pamąsto 
čiaudėti pra-

♦ * ♦

Ihiis susilaukė naujo bendra
darbio. Viskas butų gerai, tik 
pavardė netinka. Pasirašo Ji-

kojis, lai niekam ir perstatinė
ti nereikėtų.

* ♦ ♦

Ilnis glušiai džiaugiasi, kad 
los angeliečiai prižadėjo septy
nis šėrus pirkti. Jeigu ilniečiams 
to pakanka, tai aš prižadu vi
sus kitus nupirkti.

Taigi džiaugkilės ir linksmin
kitės, o pinigus gausite ant šven
tos Nigdos.

♦ ♦ ♦

Komunistiški laikraščiai tris 
kartus daugiau turėtų skaityto
jų, jeigu visi tavorščiai skaity
ti mokėtų.

O turint laikraštį, juk nepa
togu eiti pas’ kitą, kad perskai
tytų. —Pustapėdis.

Pirmutinio Padaužos 
filosofija

Musų gerbiamas sulietuvėjęs 
Eretas atvažiavo į Ameriką ir 
jau šimtus kartų kartojo, jogei 
žmogaus kūną reikia į lavinti 
krikščioniškais dėsniais ir krik
ščioniškoj dvasioj. Padauža gal
vojo, galvojo, bet nesusižinojo 
ir nesusigalvojo ką tai reiškia. 
Padaužų pasiuntinys Kaunui 
jūsų ir musų laimei šit ką ra
šo: z

I

I

»

r NAUJIENOS, CEIeago,'tip

r F

musų

parazitai,

Bašo Sekretoriatas

(Tęsinys)

Naujienose

Klausimai ir atsakymui

25 centus.

M b.

K)

niekas 
ir ge

PADAUŽŲ ENCIKLOPEDIJOS 
puslapio TREČDALIS

Tas, nesvietiškai didelis 
raudonas piknikas, įvyks r

Antra Valanda Ryte
Gllliai miegant ramiu mie

ga... sapnuojant nnalonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimų.

fyidikiai mėgsta jį t Net 
prašo daugiau I 4
' 35c. artimiausioje vaisti 

nėję. Arba užsisakykite tie

“Lietuvoje yra krikščioniškų 
jaunų žmonių, kurie krikščio
niškai basebolą lošia, krikščio
niškai poteriauja, krikščioniš
kai išvažiavimus į miškus ren
gia, krikščioniškai socialistų ir 
laisvamanių mitingus ardo ir 
t. t. Tai tikri krikščionys, kurie 
senuose krikščionybės laikuose, 
turėjo tikrą rojų Lietuvoje, bet 
dabar jau jiems reikia duona 
užsidirbti.“

Fašizmas
Fašizmas turi didelį progra

mą. Štai kokį:
Fašistai reikalauja:
1. Dvynukų kiekvienam skur

džiui. w
2. Kad teatrų sėdynėse butų 

tam tikra vieta prilipinti čiu- 
gumui.

3. Kad gatvėse nebūtų purvo 
— kai girtas’ nugriūsi, kad dra
bužius nesusiteptum.

4. Kad kiekvienam kopūstų 
bliude butų pusė svaro kopūstų.

5. Kad parkuose butų įtaisy
ta kelinių prosinimo stotys, ku
riose dykai visiems, ypač iš 
parko einant, butų tinkamai 
kelinės suprosinama.

6. Fašistai reikalauja tokių

■ ■ ii

kaipjr kas, kur-ir kam juda, 
kruta, sukasi, dedasj.

PatlomoČykit, vadinasi, man, 
ar teisybę šneka parvažiavę į 
seną kontrą žmonės, ar tik nie
kui tauzija. Jie sako, kad buk 
tai užo jurų-marių, užo vande
nėlių šjtnet per kaitrą buvo di
delis visų parazitų susibūrimas, 
ar koks tai kungrisas visų bal
tų, pilkų, juodų ir raudonų va
balų, kurie, sako, susibūrę ta
rėsi, kaip geriau jiems pamačy- 
tų biednus/žmones miegant mu- 
čyti, jų kraują gerti....

Mano slabnas razumas misli- 
ja ir ne sumislija,- ką znočija 
tas žodis “parazitas”. Jeigu pa
razitai buvo suvažiavę, tai, zno- 
čijas, jie yra bagoti ir mandri, 
o ir šnekėti, tur būt, moka.

Aš pakarnei persiprašau po
nų Padaužų, kad man nelabo
sios prastos4 ir juokingos mis- 
ly»a j galvą šnibžda, kad net juo
kas mane ima: man atrodo, 
kad raudono koliorio parazitai, 
tai lyg patys vyriausieji — lyg 
butų tarakonai; juodi — ma
žesnio stono — lyg butų bla
kes ir taip tolinus.

Aš strošniai esu susirūpinęs 
ir. prašau

Leviathan laivukas truputį 
didesnis už buotelius, kurie yra 
parkuose pasivažinėjimui, to
dėl ir bhimės yra mažiau, kad 
gali tekti išsimaudyti Atlanti- 
ke. šiaip ant laivo su mumis 
apsiėjo gan žmoniškai susi- 
mušt nei su vienu neteko. Mat 
Padaužas visi myli O kai dėl 
vandeniu važiavimo — tai jau 
čia dalykas visai nepaprastas. 
Jau iš senų senovės yra žino
ma, kad vieni žmonės yra stip
resni ant vandens, o kiti, ant 
žemės, čia kaip tik tą stiprumą 
ir silpnumą galima pastebėti. 
Bet, žinoma, nėra labai gerd 
savo* silpnumus rodyti ant van
dens. Aplamai kalbant, kelionė 
buvo gera. Jeigu kai kam mu
sų ir teko pabūti kartą kitą be 
pusryčių, pietų ar vakarienės, 
bet vistiek “nusispjaut“ 
neturėjo progos, (lai tas 
rai.

Skaitant žemės laiku 
laivukas perplauko senovėj ne
perplaukiamą Atlantiką mažiau 
nei j (> dienas. (Ji Kolumbas 
plaukė daug ilgiau. Taigi vis- 
tik, dabar, matote, šioks toks 
progresas' žmonėms pasisekė

niixxiimxxxniixxiixzii
Klausyk ir Teinyk 

0 Polam 11 1

Perplaukę Atlantiką sustojo
me Franci jos uoste, šerburge. 
šiame uo^te ir išlipome , ant 
sausžemio nesušlapę.

■ Manome čia ir apsistoti, tad 
ir baigiam tuo tarpu savo pa
sakojimą. Kitą kartų gal dau
giau paplepėsime. —P-ža Iž.

7. Kad mirtimi butų baudžia
ma visi tie, kurie sako “eik į 
peklą“.

8. Kad makaronai butų trijų 
jardų ilgio ir pusė colio storio.

9. Kad jaunesniems kai trijų 
metų vaikams butų užginta ne
šiotis revolveriai.

Doleris. Kiekviena mergina 
šito daikto prašo Dievo savo 
maldose. Jei draugo kišeniuose 
yra kiuva šitų daiktų, tai drau
gas kiekvienai artistei išrodai 
’eks gražus kaip Valentino.! 
Pluoštas dolerių tai geriau
sias daiktas’ visose bėdose: pa
tariame kiekvienam visuolmet 
jų su savim turėti. J

Moralistas. Kitaip sakant, do
ros mokytojas. Tai žioplinusias 
gyvulys. Gal būt avinas kiek 
žioplomis, nežinia. Juokai ir 
smagumai ir “good time” ši
tam sutvėrimui tai kaip ricinos 
aliejus penkių metų vaikui. Jei 
jisai mano, kad kiaušiniai švie
ži, tai jisai jų nevalgo kol ne- 
nusendina. Jisai turi tiktai vie
ną vietą nueiti — tai laidotu
vės.

Senmergė. Šitas sutvėrimėlis 
turi tiktai vieną daiktą — tai 
viltis. Jinai turėjo tiek progų, 
kiek trokas prikrautas rauplių. 
Josios gyvenime įsimaišys tik
tai vienas vyras — graborius.

Prašmatnumai šio svieto
Musų dienų merginos daugiau 

rūpinasi tamistos kvapu, negu 
tamistos smagenimis.

Išmintingiausia moteris šia
me sviete bus ta moteris, kuri 
išmufuoja visus forničius j jar
dą, kad jos girtas vyras spran
dą nenusisuktų.

Tasai vyras, kuris smarkiau
sia verkia savo pačios laidotu
vėse, paprastai greičiausia ap- 
siveda.

Kai kurias merginas bučiuo
damas tamista jauti tiktai vie
ną daiktą — t ibi pentas.

Prašmatniausias etiketininkas 
bus tasai fajermanas, kuris at
sisakė išnešti į gatvę moterį tik
tai dėl to, kad jinai neturėjo 
atatinkamų rūbų užvilkus.

Ištikimas sūnūs savo tėvo 
bonkoje palieka vieną gerą 
gurkšnį naminės.

patlumočyti man, ar 
taip buvo ir tie visi 
kaip juos vadina, 

tarėsi kaip daugiau 
mus mučyti. *

Jurgis Tamsutis
^lš Toleikos parapijos.

Padaužų paaiškinimas
Gaila Tamstos, Jurgeli. Ma

tyt Toleikos oras pusėtinai “iš- 
venzijo“ Tamstos pakaušį, jei 
tokių niekų bijai, kaip gandų 
apie kokių tai parazitų milin
gą. Parazitų įvairių esama. Sie
kite mokslo, apšvietos ir viso
kį parazitai nebus jums kenk
smingi, nežiūrint iš kur jie pa
eitų. Maskvos parazitai jau 
nyksta ir vos gyvi šliaužioja. 
Išnyks ir kiti. Jų spalvos — tai 
menkniekis, visi vienodai kan
da ir glaudžiasi ten, kur yra 
daugiau tamsos, apsileidimo, — 
ten visiems parazitams yra ge
riau. Bet šviesos jie bijo. Ap- 
sišvieskite ir spjaukite ant jų.

Padaužų Sovietnikas.

Padaužų Pasiunti-, 
nybės Dienynas

“Ilnies” pikniko 
programas

Pašinavoti ponai Padaužos:
Kožnas žino, kad Jus, Tams

tos visi esat labai razumni žmo
nės, nelyginant kaip dvasiškos 
esabos. Jus, Tamstos viską kaip 
ant delno matote ir žinote —

II.
Pašlovinti Padaužų Bespub- 

likos piliečiai ir pilietės:
Galimas dalykai, kad jus su

sirūpinote kai dėl savo Sekre
toriato likimo. Tad čia prįe pir
mos progos noriu jum«ę gerbia
mieji, pranešti, jog visas Pa
daužų ekskursijos štabas aar 
gyvas, nežiūrint to fakto, kad 
mums teko keliauti per tas Ša
lis ir valstybes, kur visai nese
nai nei pasirodyt negalėjai ir 
kur milionai žmonių buvo iš
žudyta. Ne lik kad esame gy
vi, bet ir sveiki ir nemanome 
greitai ne tik susirgti, bet ir ką 
daugiau...

Dar žodis kitas dėl anks’lybes- 
nio nepranešimo apie musų ge* 
ografišką bei fizišką padėtį. 
Tas, kaip žinia, jvyko dėl nei' 
mums patiems nežinomų prie
žasčių. l)ar iki šiol yra galuti
nai nenuspręsta kas atsakomin- 
gas už tai: laikas, klimatas ar 
aplinkybės, o gal ir šis netikęs 
kapitalistiškas, anot tavorščių, 
surėdymas? Paveldėjimas, ro
dos, nieko bendra su tuo netu
ri, nes praeitį® ką kitą kalba.

Manome, kad užteks įžangos 
ir todėl trauksime nieko nelauk
dami ten, kur anąsyk sustojo
me. O sustojome New Yorko 
prieplaukoj, kad įlipus laivu- 
kan. Na, ir įlipome. Prie laivo 
irgi dedasi įdomių dalykų. Pa
vyzdžiui, prieplaukoj, prie lai
vo, stovi naujas ,1926 metų 
Buick’as. Tik žiūrėk — staiga 
iš laivo didelis liesas vanagas 
nuleido savo ilgas kojas žemyn, 
sučiupo vargšą Buicką ir nusi
nešė į laivo vidurį. Ką vanagas 
ten su juo padarė, — nesunku 
atspėti. Nepamanykite, kad 
chicagiškis Vanagas!

ir 
ug- 

pukščio 22 d., Juodausko darže. 
Štai jo programas:

1. “Ilnies“ red-hot-torius 
Driulis eksplcinins visokius 
tinksus, kaip, užsirašyti raudo
ną gazietą ir kaip neskaityt 
geltohų, juodų, baltų ir kitokių 
gazietų, o tiktai raudoną.

2. Kalbės keletas tuzinų vi
sokių sorkininkų.

3. Choro vedimas. •
4. Specialis spykeris aiškins, 

kaip nusipirkti. Maskvos škap
lierius ir kitokius agnosėlius.

5. Raudona giesmė (giedos 
girtos bobos),

6. Naujienų koliojimas.
7. Dolerių kaulijimas.
8. Apšvietos pardavinėjimas 

iš bonkų ir bačkučių.
9. Ežednevnos klausimas.
10. Svieto išganymo klausi

mas.
11. Svieto keikimo ir prakei

kimo, klausimas.
12. Pąskirimas komisaro gau

ti iš policijos pasą revoliucijai 
kelti.

13-as ir paskutinis bus klum
pių padaužymas.

—Don Pilotas.

Šis musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jąs i 
štai kiek kuponų gausit 

kiekvieną atneštą ar .atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ___  150 kuponą
Už pusę metų___ 75 kuponus
Už tris mėnesius_ 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

\ šiai iš laboratorijos. Pasiunčiame pavysdj ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

SANTAL 
MIDY

Greitai sušveL 
n i na s k a u s - 

I tningą nusišla- 
I pinirną. Sau- 
| gokis pamėg- 
I džiojimų. Pa- 

■/ stebėk žodį 
Jįf “Midy”. Par- 
įr siduoda visose 

vaistinyčiose.

NORI TAPTI PILIEČIU
v Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

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

Reikalauk tuo jaus prisiųsda- 
mas

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

lšNewYorko tiesiai į Klaipėdą
TRECIA

Didėle Chicagos Ekskursija
. I LIETUVĄ

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926
»

ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo 
iš uosto i uostų

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir p*atarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją
parengti dar vieną tiesų išplaukimą

j Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

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

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500 
SAWICKAS

726 W. 18th St., Tel. Canal 1608
V. M. STULPINAS

8811 So. Halsted St., Tel. Yards 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., Boulevard 
JOHN J. ZOLP ■'

4559 So. Paulina St., Tel. Yards 
VINCENT M1LASZEW1CZ z

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

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

CENTRAL 4HANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

840 W. 33rd St„ Tel. Yards 2790
S. L. FABIONAS

809 W. 35th St„ Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd Tel. Canal 1955

6062

0701)

0145

BALTIC AMERICA LINE
120 N. LaSalle St Chicago, Illinois
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A Vienuolis

Prieš Sudną Dieną

duosiu nuo 
atnešk man

vidury bažny- 
kelių atsiklau-

prakaitavo ir

Nor« •bažnyčioje pamaldos 
jau ir pasibaigė, tačiau parapi- 
jonys namo nesiskubė. Ir nie
kuomet jie taip gausingai nesi
rinko j Dievo namus ir taip na- 
bažnai- neklausė mišių švenčių 
su pamokslu, kaip prieš sudną 
dieną. Dargi didžiausiose šven
tėse, per keturių dešimtų valan
dų atlaidus ir per velykinę iš
pažintį, neapguldavo jie taip 
tirštai konfesionalų, kaip dabar. 
Ir reikėjo tik kuriam nors ku
nigėliui pakrutėti iš klausyklos, 
kaip tuojau apspisdavo jį žmo- 
n ei i ai ir sprausdavo į rankas 
litų ant mišių, ekzėkvijų, ant 
bažnyčios, ir visi rašėsi į treti
ninkų draugiją. Moterėlės nešė 
į kleboniją kiaušinius, paršiu
kus, sviestą, surius, ir tik pra
šė kunigo gaspadinės pasakyti 
ir pačiam klebonėliui.

Klebonas triumfavo, ir kai 
sakant pamokslą verkė visa baž
nyčia, drauge verkė ir jis. Šian
dien jis matė bažnyčioje ir pa
klydusias savo aveles, kurios 
visai buvo atšalusios nuo tikė
jimo ir senai jau nebemokėjo 
jokių parapijinių mokesčių. At
ėjo savo nuodėmių išpažintų ir 
senis laisvamanis Tarabilda, ku
ris viešai kalbėjo, kad žmogus 
kilęs iš beždžionės ir kalenda- 
vojant duodavo kunigėliui ne 
daugiau kaip lękštę grudų. O 
šiandien, renkant klebonui baž
nyčiai, jis terkštelėjo į lėkštę 
senobinį rusų sidabrinį ir, kaip 
davatka’ meldėsi 
čios ant abiejų 
pęs.

Nuo pat ryto
zakristijonas: prieš sudną dieną 
kiekvienam atsirado reikalo ir 
prie jo. Kam prireikė švęsto 
vandens, kam žvakių lašų, kam 
šv. Agotos duonos; kiti atėjo 
prie egzarto, įsipravodyti, kaip 
tyčia privežė iš visos ^parapijos 
krikštyti vaikų ... Kiti kreipėsi 
prie jo visokiais reikalais, pata
rimais, prašė protekcijos prie 
klebono. Zakristijonas darbavo
si išsijuosęs, rinko pusličius ir 
krovė zakristijoj už bažnytinės 
spintos kiaušinius ir plokščius 
sūrelius. O po visam, kolei jis 
išklauąjnėjo nesupratingų kūmų 
kūdikių tėvų vardų, pavardžių 
ir kolei visa tai surašė į knygą, 
nustojo ir kantrybės. Ir nežiū
rint į tai, kad ėjo namo nešinas 
pintinaite kiaušinių ir pilna ske
peta sūrių, tačiau buvo piktas 
ir kai prie bažnyčios durų pri
sivijo jį žioplė moterėlė jis rūs
čiai paklausė:

— O tau da ko reikia!
— Susimildamas, ponuli, ne

bežinome kas ir bedaryt: vieną 
vakar paskerdėm, o kitas dar 
toks kudutis :— tik po Kalėdų 
grynai pradėjom penėt....

— Vieną paskerdėt, o kad ei
dama pas savo geradėją būtu
mei dešros įsidėjusi arba tauki
nę atnešusi, tai to nėr/..

— Atnešiu, ponuli, atnešiu, 
tik buk loskavas — duok gerą 
Todą, nebežinom kas ir bed»- 
ryt....

— Atneši tu: vasarą medaus 
prižadėjai atnešt, o bugi atne
šei....

— Atnešiu, ponuli, atnešiu, 
tik duok rodą ...

— /Tai ką gi tau parodavot: 
papenėk da grynai ir skersk.

— Ponuli, kad visi kalba, 
kad nebesuspčsma: sako po 
grabnyčių tuojau ir sudna 
na!

— Suspėsi da, suspėsi,
manai kad taip jau urnai ir su
dna diena. Ne, mano brangioji, 
dar čielus trejus metus skris- 
ma, kolei visiems prieis galas.

— O kur gi, ponuli, skris
ma!

— Į saulę! Į bedugnę erdvę!.... 
Matai, ot kur dangaus mėlynė, 
— ir zakristijonas bažnyčios 
raktu parodė moterėlei į dan
gaus mėlvne ir pridėjo: — skri-

— Dievuliau Tu šventas, o 
aš da ir marškinių smerčiai ne- 
pasisiuvau. Kažin tretininkės 
rūbai ar netiktų!

— Suspėsi, moč, suspėsi. Par 
trejus metus dar bus laiko, pa
sisiūki. <

— O tėvas da ir išpažinties 
nebuvo. • , t

— Suspės, moč, ir į tėvas — 
tik nesiklapotyk. •

— Kur jis suspės — su du
sia ir kunu prasigers. Ką tik 
sugriebs — vis karčiamon. Sa
ko, ar šiaip ar taip galas. An
dai, parėjo naktį girtas, ir vai
kus išgąsdino ir mane apkumš- 
čiojo ... Tai man, ponuli, bent 
kiek žvakių lašų — vaikam nuo 
priemėčio.

—► Tau nuo kokio — nuo Di
džiojo ar nuo šv. Juozapo?

— Ir nuo Didžiojo ir nuo šv. 
Juozapo.

— Gerai, gerai, 
abiejų, tik pirma
taukinę arba bent porą dešre
lių. Ar su česnaku!

Su česnaku, ponuli, bet 
kažin ar besuspėsiu.

— Sakau gi, kad suspėsi, o 
jeigu nesuspėsi čia tai pakely 
atiduosi, juk visi < kartu skris- 
ma — ir aš ir tti, ir bažnyčia 
skris....

— Ak Tu macnas, Tu Pone!
— Iš pradžių nieko ir nenu- ■ 

manysma: tik pasikels didelis 
vėjas, audra, griausmas, perku- \ 
nija, pradės žemė drebėti, žai
buoti.... \

— Baisybė!.... Baisybė!....
— ši^nys staugs.^. Galvijai 

bliaus....
Ak Tu mocnas, Tu Pone!

— Saulė matysis, nelyginai,. 
kaip per durnus....

— O duktė Kaune .. Kažin 
gi, ponuli, kai skrisma, maž pro 
Kauną, tai kad nors vienai va
landėlei apsistot.... Maž ir* ji 
kartu...

— Matuš, kokia tu kvaila: 
juk ir Kaunas kartu skris, ir, 
geležinkeliai, ii* vieškeliai, ir. 
plentai, upės, ežerai, miškai....

— Galybė Viešpaties, galy
bė!.... Apsaugok Aukščiausia.

— O ko verki; galas, tai vi-• 
siems galas, ne gi tau vjenaL

— Ir šventųjų metų gaila r 
andai klebonėlis sakė tretinin
kes dykai vešią j Rymą popie-. 
žiaus pažiūrėtų.

— Beprotė, tu: juk ir popie
žius kartu skris, ir Rymas, ir 
Petrapilis, ir Kaunas!.... Kaip 
tavo galva šito negali supras
ti!.... Visi kartu skrisma.

Ir popiežius kartu! Dievu
liau, Tu šventas, tai kad nors 
viena akimi pamatyčiau....

— Tumba tu!..*. Tuščia gal- 
vė, tu! Tram bam bam bam 
tuumba!.... Paėdei, tu, man!.... 
Abroza Pono Dievo su tokiais 
žmonėmis!...* Tamsybė! 
zakristijonas, pasiėmęs kiauši 
nius ir surius, parėjo namo.

die-

Tu

DAINOS
Del keturių balsų ■ 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iŠ dviejų dalių: mišfiems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmčsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri* 
siuntimu $1.50.

♦ » . , j.

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indėlius ir padidinti jos turtą
s r ’ '■ f -S: . • •

Amerikos lietuvių draugystes turi po 
keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimtį. Tų nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ai^t 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Bankų.

Lėtu vos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas niekia šimtus milibųų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtų ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

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

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems melams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

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

i Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rų savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mų artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę naudų $au ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei. paskutinės mėnesio dienos, tik 

' nueiti į savo bankų išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenų Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 

x pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

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

pilnai Užtikrintas .

<<

LIETUVOS MAGIJOS BANKAS
.t ' \ Y •'

. ‘ KAUNAS, LIETUVA
Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės i Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

NAUJIE
1739 So. Halsted St

RENI >KOVE
i Chicago, III.
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GUIBRANSEN
REGISTERING

PIANAS ,
Yra pripažintas visų artis
tų muzikos už geriausį pia
nų pasaulyje. Tai yra nau
jos rųšies ištobulintas Gro
jikas Pianas.
Patirkite ’didžiausj smagu
mų iš muzikos — smagumą 
iš dainavimo sykiu su MU
ZIKA, KURIĄ JUS PATYS 
GRAJINATE.
Gulbransen padarė tai gali
mu — nors Jus nesupras-tu- 
mėt muzikos nė vienos no
tos.
Gulbransen groja iš rolių. 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti grojimą. Jus gali
te akompanuoti balsų ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.
Jus galite padaryti akcentą 
ant meliodijos arba sulaiky
ti muziką iki šnabždėjimo, 
ar leisti malonų, aiškų bal
są. Ir tai atlikti lengva ir 
aišku.
žodžiu, Jus galite daryti 
viską, ką galėtumėt daryti, 
Jeigu Jus grotumėt su ran
gomis. Tas tiesa vien tik 

apie Gulbransen Pianų. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies 
pasaulyje.

. JOS. F. SUDRIK
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St 

■HNffllIliniiilIlNIlilimiiliilI

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tei. Yards 6062 

Chicago, III.

/ 1 11
Tel. Brunswickz 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai- 
icau akinius, nes esu daktaras Op- 
ornetrislas.

1850 W. North Avė.. Chicago, III.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

1 .* ’ tat * 1 * ■ ' *• ' »

Saužudystė Bridgeporte
Bridgeporte nusišovė 40 metų 

rusas

Vakar nusišovė II. Zacharoff 
(3534 Parnell avė.), kuris ga
lėjo būti apie 40 metų amžiaus. 
Jis gyveno Lietuvių šeimoj. Ki
limu buvo rusas, sakėsi baigęs 
Rusijoj universitetų. Paliktame 
laiške prašo nieko dėl jo mir
ties nekaltinti.

. Policija buvo areštavusi ir 
tuos žmones, pas kuriuos Za
charoff gyveno. Bet po išklausi
nėjimo jie tapo paleisti.

Nainy savininkų bėdos

* Be namų negerai, bet ir su 
namais ne pyragai. Tatai paty
rė Anton B. Gruskevitcz (3833 
So. Emerald avė.), kuris turėjo 
nemažai bėdos iškrapštyti sa
vo negeistinus nuomininkus 
August- Klopke ir OBrien, ku
rie “nesiskubino” rend^i niokoti.

John Grisus (3487 Emerald 
avė.) ir su savo nuomininku tu
rėjo vargo.

Abiem namų savininkam iš
krapštyti nuomininkus pagelbė
jo Azukas, kuris nemažai vei
kia politikoj.

Besibardamas užsimušė
Benjamin H. Young, 128 So. 

Canal st., prisikabino virvę 
prie lango ant trečio aukšto ir 
norėjo pasikarti. Virvė nutru
ko ir Young nukrito į gatvę ir 
užsimušė.

Pavojinga bus flir
tuoti parkuose

Policmonams tapo įsakyta 
areštuoti tuos vyrus, kurie par
kuose bandys flirtuoti su nepa
žįstamomis moterimis. Nevalia 
taipgi bus romansuoti automo
biliu j, į parkų atvažiavus. Esu 
saugiausia politika — “bring 
your own giri”.

Nepaprasta diena
Užvakar Chicagai buvo ne

paprasta diena, nes automobi
liai neužmušė bei nesužeidė nei 
vieno žmogaus.

Sportas
Golfas

Tui'namentas
Lietuvių Golfo J^iube randa

si puošni Dr. J. Karaliaus tro- 
fija, už kurių Golfo Kliubo na
riai pradės lošimą. Klubas pa
skyrė vietų Laramie Golfo Kliu- 
ba. Lošimai prasidės nuo atei
nančio pirmadienio, rugp. 16 d., 
ir turės baigtis į dešimtį dienų. 
Lošimas bUs su taip vadinamu 
“Handy cap”. Kontestuoti galės 
tiktai Kliubo nariai. Reikalinga 
idant da du (2) arba ir daugiau 
loštų kartu ir su parašais pri
statytų savo kirčių skaitlių. 
Kliubo valdybai. Visi nariai esą 
te kviečiami imti dalyvumų šia
me turnamente. —Golfininkas.

LieiuidųRatBliuūSsi.
Cicero . .
Schodai.

Prie 15 ir 49 Ct. galima ma
tyti schodai. Čia sueina Ąmbro- 
zaitis ,žirgaitis, Kaminskas, 
Pučkorius ir dar nekurie ir ta
riasi apie visokius biznius. Mat, 
jie visi yra čia pat ant vietos 
biznieriai.

♦ ♦ ♦

Ana rytų apie trečių valandų 
kokia tai lietuviška gražuolė 
iškrito iš auto./ Sakoma, kad 
buvusi linksmame stovyje. • .*

, ♦ * ♦ •

Antanas Miliauskas statosi 
didelį namų ant kertės J4 ir 49 
Ct. Sakoma, kad bus hotelis.

P-ni Gudįtllįenė nuvežta į šv. 
Antano ligonbutį dėl nuėmimo 
X-Ray. Ji porų dienų tam at
gal urnai susirgo viduriais. Liga 
dar nėra žinoma. > » 

♦ ♦ ♦
Jonas Malachauskas, vaisti

ninkas, giria Cicero. Sakb, kad 
geresnis biznis ir žmonės.

♦ * *

Visi kalba čia kokių “Suprize 
Party” galės jiems duoti Chica- 
gos Birutė? Jie visai kitaip 
kalba negu yra ištikrųjų. Re
gis, lapkričio mėnesy Birutė ap
lankys Cicero.

♦ ♦ ♦

Čia neseniai įsigijo krautuvę 
p. L. Berzinskis, berods, 18 gat
vės pilietis. Tas pats.

North Side
Komunistų išvažiavimas ir 

agurkų licitacija.

Andai sutikau vienų susipra
tusį komunistų ir bešnekant — 
geriau, beklausant jo pasakų — 
pradėjo pasakoti, kad nedėlioj, 
rugpiučio 8 d., Jefferson girio
se bus didžiausias išvažiavimas, 
kokio da niekad nebuvo, nes 
rengia didžiausios draugijos 
Aidi Aidi, Pipipi ir Sisisi; da ir 
daugiau prisakė, kurių vardų 
nebeatmenu. Aš jam pastebė
jau, kad įvyksta “Naujienų” 
piknikas, tai vargiai kas važiuos 
į tų išvažiavimų. Bet mano ta- 
vorščius labai supyko už tokį 
pasakymų ir pradėjo visą litani 
jų apie “Naujienas“. Matyda
mas, kad tos pasakos man ne
limpa, nusiraminus jau ge
moj u pradėjo prašyti, kad ne
važiuočiau į “Naujienų” pikni
kų, a'le važiuočiau į Jeffersonų. 
žinoma, pasikalbėję persiskyrė
me. Na, ir sulaukęs nedėlios 
anksti nuvykau į Jefferson gi
rias pasižiūrėti to didelio išva
žiavimo. , Suėjau da porų savo 
draugų. Susėdome ir laukiame 
to išvažiavimo. Jau penkta va
landa, o publikos kaip nėra, taip 
nėra. Tik tovorščiai stovėdami 
prie agurkų bakso nuolat šau
kia: draugai, dalykite biznį. 
Kitoj pusėj stalo kokis pustuzi
nis komunistų kanda agurkus 
ir spjaudosi, tur būti, prastas 
skomis buvo. Jie labai piktai 
šneka arit Grigaičio ir “Naujie-
... ■ — ■■ ■ ......... ' 1U ' »■' 

nų”. Pamatęs gi savo komu
nistų pratariau: “Sakai, kad bus 
tiek daug publikos, o dabai’ su* 
sirinko tiktai ^apie 30 žmonių”. 
Gavau atsakymų, kad, . girdi, 
Grigaitis Su “Naujienomis” vis- 
kų sugadino, /bet fesų kas neži
nos, tai, mislys, jog buvo didelis 
išvažiavimas. Na, o kiti komu
nistėliai nors ir labai nusiminę, 
bet vis šaukia: draugai, daryki
te biznį! Bet kaip tų biznio da
rytojų nėra, taip nėra. Paskui 
pradėjo šaukti: agurkai ant li- 
citacijos! Draugai, agurkai 
ant licitacijos! Fo to pasigirdo 
motėriškas balsas: draugai, 
zahar zamarož priedas prie 
agurkų, zahar zamarož priedas 
prie agurkų. Kiti mano draugai 
pradėjo juoktis. Girdi, ar ne
padarys tuoj Trockio ir kitų 
komisarų licitacijų.

Tai tokie įspūdžiai iš to dide
lio komunistiško išvažiavimo.

—r Jeffersono sargas.

'■ > Biidgeportas ,
■ Mildos svetainė irgi greitai 

bus remontuota. P-as Šatkaus
kas sako, kud žiema jis duos 
užtektinai šilumos. Let’s; hope 
so! f

♦ * .* :■

Pereitų antradienio haktį bu
vo didelis gaisras tarpe 34 ir 35

~_ ...______________ ___ 

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
*

Perlaidos:
22851—Veronikai Janulevičie-

nei
6797—Onai Matejunaitei
6951-—Barborai Baranaitienei 

12390—Rožei Kazlauskienei
6979—Vincui Ubavičiui •
6982—Andriui Marcinkevičiui 

22987—Kotrinai Pukelienei
7008—Zuzanai Steckaitei
7022—Viktorui Vazgirdui 

22990—Juozapui Bagdonavičiui 
55628—Onai Černauskienei

7030—Jonui Kaunui 
12408—Onai Sarkauskienei
7041—Franui Gaurušiui
7045— Teklei Šilauskienei 
7049—Juozapui Judeikai 
7047—Paulinai Giraitienei 
7048 Juozui Ausevyčiai 
7052—Domicėlei Šliužienei
7046— Jurgiui Goluinbauskui

12421—Simonui Ledui 
12416—Antanui Lutkui 
12413—Juozui Kirsgalviui 
12415—Vincui Puišiui 
12417—Viktorui Čekanauskui
7063 - Marcijonai Rimkienei 

21400—Marijonai Krasauskie
nei /•

7083—Antanui, Kareivai 
7087—Onai Zakšatiskienei 
7057—Karoliui Jurėnui
7061—Adomui Kazakevičiui 
7096—Kaziui Tamošiūnui 

’ 12424 -Onai pobilienei

gatves ant Parnell Avė. Daug 
žalos padaryta, vienu žodžiu, 
buvo “real fire”.

♦ ♦ ♦

Antradienio vakare apie 7 
vai. prie Emerald ir 31 gatvės 
buvo vaikėzai surengę tarp sa
vo dviejų draugų kumštynes,tik 
be pirštinių, žmonių daugybė 
žiurėjo veltui to “slaunaus” 
sporto. Atvyko mėlynas veži
mas, tai akies mirksnyje neliko 
nei “prize fighterių”, nei publi
kos. * Tik už “pusblokio lietuvis 
su “šermanka” griežė “Marsi- 
lietę”.

Can you beat that. —Tas.

The Peoples Furniture 
Co. abiejų krautuvių ve
dėjai išvažiavo dviem 

savaitėm atostogų

Pp. J. Nakrošius ir M, Kežas 
su savo Šeimynomis išvažiavo 
porai savaičių praleisti ir šal
tam Kanados ore atsivėdinti. 
P]), vedėjai jautėsi labai pavar
gę besidarbuodami didžiai au
gančiai Lietuvių Bendrovei 
The Peoplęs. Fui’niture Co. Jų 
yra manymas pasilsėti ii" prisi- 
pildžiys -naujos enęrgijos par
grįžti ir vėl tęsti energiškai 
darbų dėl labo savo tautiečių.

— N.

21403—Kazimierui Bogučkii 
55636—Vladui Reivatčui 
21339—Onai Sungailaitei 
21376—Onai Sungailaitei
12384—Stanislovui Stakevičiui
12383—Aleksandrui Jablonskiui
6984—Juozapui Teniukui

12410—Agotai J. Vebrienei
7043—Onai Danelaitei
7081—Aleksandrui Jogminui
7075—Juozui Stalmokui
7077—Barborai Jakubauskie

nei
7080—Antanui Jurevičiai
7074—Onai Baličienei
7062—Petronėlei Tereskienei
7095—Stanislovui Bukniui
7094—Onai Šimaitienei
7102—Viktorijai Vilionei

12423—Petrui Mankui
7092—Kazimierai Savickienei

21402—Petrui Džiuveniui
22994—Broniui Sipavičiui
55634 Juoaųi Papeikai
55635—Onai Jankauskaitei
55638—Jonui Mežieniui
6774—Ąntoninai Malinauskie

nei
12361—Onai Smuilienei
24295—Julijonui Hermanavičiui
21393—Juozui Karpiui
22467—Kazimierui Šimkui
7065 Pranciškai Nakrošienei 
7064—Pranciškui Andriuliui 
7099—Mortai Grebelicnei

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

' Dr, J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Bivd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
Telefonas canal 1464

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriua Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 
prfe grabų, išdirby-

AtoAJ atės. • 1 
OFISAS: 

668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
8Ž38 S. Halsted St 

Tel.7 BĮvd. 4068

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvise 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime iiiaidų užlaikymu 
skyrių.'

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Z".......................  i.a

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktorine 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktf

1646 W. 46th Chicago

WILD WEST ČIONAI

aUgUST 14 IKI 22 
»’ ',.{?•/" * o

Paddy Hayn, nepaprastas cow- 
boy ir laimėtojas Roosevelt TTophy 
Pedieton, Ore., du metai tam atgal, 
kaipo vakarų cowboy Čempionas, 
jis atsiuntė žinią Tex Austin, kad 
jis pasirengęs dalyvauti konteste 
sykiu su kitais pasauliniais čem
pionais, Chicago Rodeo, Soldiers 
Ėield, nuo August 14 iki 22. Šįmet 
Rodeo nustatys vadovus visose ša
kose cowboy ir merginų sportų dėl 
sekamų metų. Dovanų išviso bus 
išdalinta <$35,000, taipgi daug tro- 
phies ir diržų bus suteikta laimė
tojams.

Ryan yra gimęs Montana valsti
joj, d dabar jis gyvena Milės City, 
Mont. Jis yra typiškas produktas 
karvių auginimo šalies. Jis yra la
bai smarkus ir darys didelę kom- 
peticiją visiems, kurie norės sykiu 
su juo dalyvauti lenktynėse. Chica
go Association of Commerce suren
gė Rodeo, kuri suteiks didelio sma
gumo tūkstančiams lankytojų iš vi
sų dalių Jungtinių Valstijų. $<uo pat 
Rio Grande iki pat Kanados.

Šįmet Rodeo perstatyme bus ro
doma visokie gudrumai, kokius tik
tai galėjo išgalvoti covvboy’jai ir 
merginos. O Ryan, tai jau tikrai 
yra pasirengęs parodyti įvairių 
įvairiausių mandrybių. Austin sako, 
kad daugumas dalyvių šiose kon- 
testuose yra pasirengę labai drą
siai, kad tik laimėjus didelę dova- 

kną ir garbę. Verta pamatyti. - a

SIUSKIT. PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. VAITUS!! 
OPTOMETR1STAS

r AKIŲ SPECIALISTAS
• •• • . • ■   J —JET

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

mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę irt toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. > Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p-

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuoiame visą savo darbą, ir 
žemas mūsų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Aahlvnd Avė.

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIffl

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

Sekamomis ligomis:
Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

. tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.
Kari tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslini laboratorija:

Krkujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg-

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laiką jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė- 
jimą, reumatiz- 

\ mą, širdies, skil
ty A vio, inkstų ligas
M ir daugelį kitų

ifV *158^ chroniškų ligų
.g* kurios paeina iš

^kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vv- 
ras motenK 
kurie turi spau- 

m n dimą ,kraui° ar’ B. M. Ross, M. D }>a Ritas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus ereriausįt medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybes, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti viki urną ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgaintiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą gydymą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkafnai prirengti dėl suteikimu

1/LL r*S UNCLE
sergantiems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjimą į Dr. Ross gydy
mą, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

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

kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos, kasdien nuo 10 ryto iki B 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 no pietų. Panedėliais, seredomis ir 
sunatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvideiimtis penki metai tame
• pačiame name

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų deltof 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo**. 4 1



8 NAUJIENOS, Chicago, III.
X

Penktadienis, Kugp. 13, ’26

I . * * r nios skyriaus, parašė gyvą ko-L Blyvlll nSlHlllIOSfi, med‘j’ “Salaput>i8’, sumokino 
‘ • debiutui ir patsai vaidino ar

tistiškai “Aykštų Raitelį”, Tai 
'įvyko sausib mėnesyje, 1912 
metais. Publikos netilpo į ąv. 

1 Jurgio svet. Jurgelionis buvo 
iššauktas po kelioliką kaitų. 
Reklamos tuomet taip kaip ir 
'nereikėjo. Būdavo dvi savaiti 
prieš vaidinimą korčiukių pa- 

’ dalina prie bažnyčios, tai buvo 
visas garsinimas. Dainorių cho- 
r^e niekuomet netruko. Mat, I 
imigracija buvo liuosa ir nevar
žoma, užtat chorams buvo ge
ras gyvenimas. Tą pavasarį 
“Birutė“ baigė savo sezoną su 
pastatymu pirmo akto operos | 
“Faust” ir “Šienapiutės” Jur- 
ginėje. Vadovaujančias rdles 
užėmė: Fausto K. Vyčas, Me
fistofelio P. Stogis, Margaritos 
Janušauskienė. Apie pasek
mes dailės žvilgsniu dabar ne
kalbėsiu. Galima tik paminėti, 
kad vadovų buvo daug drąsos 
tą didžiulę ęperą statyti virš- 
minėtame beizmente. Bet visgi 
tas buvo padaryta^ ir už dviejų 
savaičių toje paėfoje svetainėje) 
p. M. Petrauskui buvo surengta 
išleistuvės, nes gerb. kompozi
torius sumanė dar studijuoti 
muziką ir iškeliaudamas į Mila
ną pažadėjo su birutiečiais pa
simatyti /rudenį.

į Nors “Birutė” bujojo prie p. 
Petrausko, bet valdyboje jokios 
tvarkos nebuvo. Pavyzdžiui, 
1912 metais pirm, buvo M. Dū
da, o raštininku S. Dagis (Sie
kis). Ant jo pečių viskas buvo 
užkrauta, nes jisai buvo ir iždi
ninkas, ir fin. raštininkas, ;ir 
prot. raštininkas, ir knygius, | 
vienu žodžiu, viskas iš jo išėjo. 
Beabejo, klaidų nebuvo galima 
išvengti. Vasaros metu buvo 
surengta keletas išvažiavimų. 
Rinkta valdyba ir pirmininku 
tapo išrinktas J. Ilgaudas. Man 
teko pirmas “Birutės” “činas” 
—tai knygiaus.

Belaukdami vedėjo pargrįži
mo, leidom vasarą. Atėjo ir ru
duo. Ir štai p. Petrauskas pra
neša, kad sumanė toliaus studi
juoti ir nemano grįžti. Tai bu
vo didelis “Birutei“ smūgis, 
nes Strumskis išvažiavo į New 
Yorką ir mes pajutome, taip 
sakant, nemalonų pirtnutinj 
krizį, kur nežinojom kaip reiks 
pergyventi.

(Bus daugiau)

Chicagos “Birutė"
Baso Al. Micevičius

(Tęsinys)
2—1913 metai

Kiekvieno choro progresas 
priklauso nuo chorvedžio. Tad 
“Birute” tai žinodama, visuo
met bandė gauti sau gerinusį 
vedėją, kokį galima buvo gauti. 
Buvo tokių, kurie negalėjo ly
gintis su savo piimtakunu ir 
choras n u pu Ida v o, kol vėl kas 
neiškildavo. Taigi bus įdomu, 
aš manau, paminėti, kaip “Bi
rutė” gyvavo prie buvusių savo 
vedėjų, kurių praleido net de
šimtį, būtent: Mikas Petraus-' 
kas, X. Strumskis, J. Sodeika 
(dabartinis Lietuvos operos ar
tistas), P. Sarpalius, A. Pocius, 
Stasys Šimkus, A. Olis, A. Kve- 
deras ir dabartinis A. Vanagai
tis. Tad visų 
pradėsime

Birutė” p.

pirmiausia mes ir 
nuo p. Petrausko.
M. Petrausko lai
kais.

ir suktinį. Pirmoji net bu- 
him-;

/ir Pranešimai

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME
Išvažiavimas SLA O-to apskričio 

įvyks septlnladieny, rugpiučio 15 
dieną. Beverly lŲlls, ant Birutes 
kalnelio, prie VVestern nve ir 85-tos 
gatvės, Prasidės nud 12 vai. vidur
dienio. Bus gražus programas, kal
bos. žaislai, Šalti gėrimai įr už
kandžiai, Gatvekarlais geriausia va
žiuoti Ashland avo. iki paČftun ga
lui, kol sustos, o paskui eiti į va
karus. Todėl visus nuoširdžiai kvie
čiame skaitlingai dalyvauti. Jeigu 
lietus lytu, lai važiuokite j Mildos 
šalę ant Halsted st.

Pramogų Komisija

Cicero. — Dr-stės Lietuvos Ka
reivių mėnesinis susirinkimas at
sibus sekmadieny 1 vai. po pietų, 
Liet. Liuosybės svet., 14 st. ir 49 
Ct. Bukite visi laiku. —Sekretorius

Burnside. — SLA 63 kuopa ren
gia išvažiavimą .sekmadieny, rugp. 
15 d. Kurie .turite tikietus nuo pir- 
miaus, tai yra geri dol tos dienos. 
Trokai bus prirengti po nr. 1036 
E. 93 st. kaip 9 vai. iš ryto. Kurie 
norite svkiu važiuoti, tai galite ti
kietus gauti pas pirm, 
vičių, 1050 E. 93 st. Tikieto 
t dol. 'Krokas ir užkandžiai 
patį. — B. Bara iškis, sek r.

Macuke- 
kaina 
už tą

kuopa
ne-

Brighton Park. — ŠIA 176 
rengia draugišką išvažiavimą 
dėlioj, rugpiučio 15 d. Vieta ant 
95 gat. už Tautiškų kapų. Komisi
ja turi paėmus Iroką. SLA 176 kp. 
nariai sueikit 4138 Archer avė. 9 
vai. "'Jo — nuvažftiosim kartu. Vi
sus kviečia Komisija.

Lietuvos Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoj rengia draugišką iš
važiavimą, kuris įvyks rugpiučio 
15 d., Bervvyn Lyons, Chernausko 
buvusiam darže. Trokas stovės 32 
st. įr Lime nuo 8 iki 9 ryto.

A. Zalogėnas, rašt.

Lietuvos Mylėtojų • Draugystės 
mėnesinis susirinkimą* atsibus šeš
tadieny, rugpiučio 14 d., 8 vai, va
kare, Lietuvių Auditorium svet., 
3133 S. Halsted st. Gerbiami drau
gai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo. K. J. Demereckis, rašt.

Rengia išvažiavimą Truck Party 
of the Lithuanian Am. Pleasure 
Club nedėlioj, rugpiučio 15 d.. Aiir] 
tano Klimaičio šokių salėj. Kvie
čiame visus pažįstamus ir draugus 
susirinkti ant 14th Pluce ir Halsted 
st. kaip 10 iš ryto, o iš ten važiuo
sime į pikniką. Kviečia

Komitetas.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Vinco Miliausko, paeina 

iš Juodcliškių kaimo, Seinų valsčiaus,

Tel. Yards 7282 „ 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hantyare Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
.lalkom malevą, popintą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo t rūbelius, legalius dokumentus, patarimus ir t. t., greitus vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michiga.. Gal. 4143. ■ ■■I I....... ■ -Aidi T

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBINBROS
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

LIETUVIU SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knyga*, konstituci
jas, progyamus, plakatus, tikietus ir 
visokias^alankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

STOGDENbYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir gAM'antuojemus už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 9411-13 Ogden 
Avė. Phcr.e Lgwndale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Dolikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

speciątumas Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.
1 > ■

ĮVEDAME elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso? 
mc radi o ir visokius motorus. Delapie 22 metai atgal gyveno Wilmer-1 nie rauto ir visokius motorus, 

tling, Pa. Dabar gyvena Chicago, III.1 platesnių informacijų kreipkitės
Turiu svarbų reikalą. Jei kas žinoti 
meldžiu pranešti, atlydinsiu už 
klapatą arba pats atsišaukit.

■ NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

ROŽfi SKRIPKAUSKIUTf:

visą

Jis

K. O; E^EOTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590

REIKIA OARBININKŲ

FARMO8

VIDURY

WISCONSIN

PARSIDUODA grosernš, geras 
pelningas biznis, išdirbtas per pen* 
kiolika metų, Parsiduoda dėl nesuti
kimo partnerių,

4606 So. Paulina Street
- —— ■ . ........ r"-"1 1,1

PARDAVIMUI grosernė, 5 kamba
riai gyvenimui, renda $<30, lysas 2% i - 19n . ..
metų. Priežastis — kitas biznis. tu armtįy{ akrų, 6 my**2* Pu€

3642 So. Parnell Avė. Xh1?r,p.’ Wi,sA’ *era" .okrM
, _______________________  (išdirbtos, 40 akrų girios, kita žemė

J ganykla, per lauką bėga upė, kaina 
BARGENAS. Grosernė ir bučernė, I $fy,000, išmokėjimais.

netoli 21 St. ir Robey, didelis elek
trinis ice box, daiipr stako, 4 dideli I Farma 40 akrų, puse mylios nuo 
gyvenimui kambariai, rendos $50 j I miesto, 20 akrų išdirbtos, kita dalis 
rneikesį, 3 metų lysas. kaina $3,000 miškas ir ganykla, geras namas, kai- 
cash. Savininkas eina lauk iš biznio. Ina $2,500, išmokėjimais.
Boulevard 1392. ' io<» i h Į Farma L32 akrų, pačiame mieste, 

£ •______ 2 blokai nuo bažnyčios lenkiškos,
PARSIDUODA grosernė ir bučer- banko ir krautuvių, 90 akrų dirba

nt*. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie- mos, geri budhikai, namas 8 kamba- 
tuvių ir kitų tautą apgyveptoj apie-Irių, mūriniu pamatu^ naujas staldas 
linkėj. 2136 So. Halsted St. murintu pamatu, arklininkas, maši-
---------- - «... » ■■■ . ln08> garažas, kiaulininkas, yištinin-

PARDAVIMUI bučernė ir groserr vgju varoma pumpa, gražus 
nė su namu 5 ruimų, šiltu vandeniu P^dnas, parduosiu lengvais metiniais 
apšildoma. Biznis išdirbtas, arti nie-1 ^mokėjimais, 
kur nėra tokio biznio. Priežastis 
davimo liga. Nupirksit už didelį 
geną.

2901 W. 38th Place

par- 
bar- M. DURSKI LAND CO.

2318 N. Western Avė.

PARSIDUODA čev^rykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

PARSIDUODA su* bosniu nesvai- 
ginamų gėrimų ištaiga. Biznis iš
dirbtas per keliolika metų. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. Parduosiu nebrangiai. Atsišau
ki! po 6 vakare.

4539 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 8329

2 FLATŲ mūrinis namas (4—4), 
naujas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trinias, 30 pėdų lotas, neto
li naujos katalikų bažnyčios, prie 
Harding ir Archer, 1 % bloko nuo 
karų. $11,500, įmokėti $2,500, išmo
kėjimais. Wi)liam C. Kašte, 4055 
Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
Hcrnė, labai geroj vietoj • ir biznis 
einu gerai. Daroma pelno nuo $80 
ligi $100 į dieną. Bus parduota grei
tai. Kas pirmesnis, tai laimės. Prie
žastis — važiuoju į Lietuvą. 

1967 (Žanaiport avė. 
Phone Roosevelt 4395

2 AUGšTU medinis namas, 4 ir 5 
kambarių, taipgi viškai, naujai de
koruotas, naujas 2 karų garažas, 
greitam pirkėjui už $6800. Savi
ninkas Belmont 6473.

PARDAVIMUI medinis namks 5 
šeimynų, modemiškas, pigiai. Savi
ninkas: 725 W. 17th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė Bridgeporto apielinkėje. Ge
ra vieta, kampinė krautuvė, dieni
nės įplaukos nuo $75 iki $90. Kam
bariai ir garažas, pigi renda, ilgas 
listas. Priežastis patirsit ant vietos.

3150 S. Emerald avė.

PARDUOSIU savo grojiklį pianą, 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, benčius, kabinetas, dykai da- 
statymas, viskas už $135, išmokė
jimais atsakantiems žmonėms, $25 
cash ir po $10 į mėnesį.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

PARSIDUODA garažas arba mai
nysiu ant namo ar loto ar auto
mobilio. Atsišaukite telefonu Engle- 
wood 2000. -----------

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai ir geras biznis. Priežastis par
davimo — viena moteris negaliu 
apsidirbti. 1844 Canalport avė.

Turiu parduot šią savaitę
S. E. kampas North Avė. ir Cen

tral Park Avę. 2 krautuvės, 4 flatai, 
$38,000, cash $9,000, barmenas. L. 
BAUM, 4707 N. Central Park Avė. 
Phone Irving 8054.

Pardavimas Praaidi**, 
sekamą nedėldienj 

Liepos 18, 9 vrfl. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atailankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 i mėnenį 

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biskį įmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tile vana, furnas Šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
i Title garantuotos per Chicago Title 
& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die

gtą ir vakare.
SAWIAK & CO.

Statytojai <
7181 W. Grand Avė.

AURORA, ILL.
PARSIDUODA plytų namas, 12 

kambarių, 2 pagyvenimų, gražioj 
vietoj, ant kampo; lotas 52V162, 
pasiskubinkite gauti bargeną ir ant 
lengvų’ išlygų.

A. YUSKA
537 Galina »b)vd., Aurora, III.

BARGENAS, Parsiduoda mūrinis 
namas, 2 aukštų po 6 kambarius, 
vandeniu apšildomi, aržuolo trimin- 
gai, 2 karų garažas, renda į mėne
sį $156; vertas $16,500 namas 6352 
S. (’Jarmont avė. Atiduosiu už 
M3.500 ant Išniokcsčio. Savininkas, 
1750 ‘S. Campbell avė.

3 flatų mūrinis namas, 646 W. 
61 PL, įplaukų $160 į mėnesį, 2 
karų itaražas, kaina $15,500. 646 W. 
61 PI.

ŠIOS .DIENOS GERIAUSIS 
BARGENAS

Geriausia pasiūlymas, imkit jį
- Pasižiūrėkit vieną geriausiai pa
dalytą 4 kambarių mūrinį bunga- 
low šioje apielinkėje, 4 šviesus kam
bariai, aržuolinės grindys ir kieto 
medžio trimas, vėliausios mados 
moderniškas plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, su sieteliais ir 
stikliniai įnirčiai, dideli viškai, 30 
pėdų lotas. Gatvė šoj sekcijoj dabar 
vra ištaisyta, namų kainos kyla. At
dara dienomis ir nedėlioj dėl ap- , 
žiūrėjimo. Savininkas ant vietos.

7206 S. Rockwell St.

ANT pardavimo 6 kambariui 
bungalow ir 2 po 6 naujas mu
ro namas. Taipgi turiu parduo
ti rakandus. Viską parduosiu la-i 
bai žema kaina iš priežasties 
važiuoju j Kaliforniją ant žie
mos. '

JOSEPH GAUDIETZ
6551 So. Francisco Avė.

Phone Republic H761
. .. U------------------------ — 

AR NORI BŪT TURTINGAS?
PARSIDUODA namas su res- 

taurantu bizniu. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Parsiduo
da labai pigiai; įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo/farmos; priims lotus už 
pirmą jmokėjimą.

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

Tel. Boulevard 9641 I

PARDUODU 2 mūrinius ar
ba medinius namus, labai pigiai 
arba mainysiu į bučernę ar 
jrogernę. Tel. Boulevard 5784, 
3306 So. Halsted st.

PARDAVIMUI moderniškas 
3 f lutų mūrinis namas, 6 ir 7 
kambarių, vana ir elektra, 
Emerald avė., netoli 35 st., kai
na tiktai $10,000, išmokėjimais, 
Feeney, 559 W. 31 St.

PARSIDUODA pigiai kendžių Sto
ras arba inainvsiu ant automobi- 
io. 1715 S. Jefferson st.Motekų

JUŠKAU (Dan) John Bouzis. 
pirmiau gyveno 2956 So. Emerald 
Avė., Chicago. Svarbus reikalas, te
gul tuojau atsišaukia, visi jo 
kai yra sutvarkyti gerai.

JUOZAPAS AŽŪRAS 
3303 Auburn Avenue 

Chicago, III.

daly-
REIKIA moterų dirbti malonų dar

bą namuose. Lengva išmokti, gera 
mokestis. 8 E. Randolph St., Room 
1632. J

PARSIDUODA groseris »pigiai, 3 
ruimai gyvenimui, renda $18 į mėn. 
667 W. 18 st. ANT mainų 2-jų flatų medi

nis su Storu namas. Mainysiu 
ant namo soutb Sidėj.

šaukit telefonu
Michigan 0704

PARSIDUQDA geras biznis, ge
ram žmogui — bučernė ir grosęr- 
nč su namu‘ar be namo. Maišytų 
tautų ap^vventoj apielink^j, arba 
mainysiu ant namo. Nemokantį dar
bą išmokinsiu; esu vienas bučerys.

* Naujienos, Box 838 ,
1739 S, Halsted St.

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Geras užmokestis. 2342 So. 
I.eavitt St. Cmial 1678.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoa 
draugija Chicagos mieste. J šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šei poą: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs j Šią draugiją 

liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
ti) amžiaus. Norinti įstoti į šią

Pavyzdžiui, draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
|ei neturite pažįstamų tarpe tos! 

s narių, kreipknes į Aušros, 
Knygyną, 3210 So.*Hal.sted St. arba

vaidinimo trukumus, 
sezoną buvo bent

IEŠKAU sūnaus Kostantino, ku
ris apleido mumis 6, ar 7 m. Mel
džiame atsiliepti arba kask kitas ži- 
noltn praneškite. Pirmiau jis gyve
no Brooklvn, N. Y. Busiu labai dė
kinga. Madona Urbonienė, 44 Avė. 
& 135 St., R.. 1, C. 45, B’ue Island, 
Illinois.

REIKALINGA senyva moteris 
dirbti prie narni). 4507 S. Mozart st.

RAKANDAI
APSIVEDIMAI

PAIEŠKAI! gyvenimui draugės 
merginos arba kad ir našlės, bile 
ne sudidele šeimyna, kad 
tinga, bile gera namų ir 
nio gyvenimo užuojauta, 
nesnė 27 m. ir iki 35. Aš

ir nętur 
kasdieni 
Ne jau 
esu vąi

Ilgiausia su “Birute” darba
vosi ir pirmus takus praminė 
komp. Mikas Petrauskas, nes ji
sai buvo vedėju net per septy
nerius metus ir paskui po de
šimties metų pargrįžo ir pasta
tė savo naują trijų aktų opere
tę “Vestuvės”. Man pradėjus 
darbuotis “Birute” nuo 1911 
metų, — gerai atsimenu kiek 
tuomet p. Petrauskas buvo su
judinęs visą Chicagą. Beveik vi
si mokinosi muzikos, o prie 
“Birutės” choro priklausė mu« 
sų inteligentai ir kartu dainavo 
sutartinę. Choras susidėjo iš 
apie 1IMI asmenų ir, gerai atsi
menu, net ir tenorų sekciją bu
vo pastebėtinai gera. Mat, ten 
sėdėjo dabartinis Dr. Kasputis, 
X. Strumskis, Janušauskas, 
Keistutis Šliupas. Bėdos nebu
vo. Basai visuomet buvo geri; 
gi sopranus vedė tų laikų pri
madona M. Jakševičiutė (Ja
nušauskienė), Malvina Horede- 
ckaitė ir Petronėlė Krikščiokili
te (a. a. P. Sarpalienė). Choras 
dainavo visuomet liaudies dai
nas, daugiausia sukomponuo
tas paties M. Petrausko. Visi 
tuomet dainavo “Birutė” išpo- 
puliarizavo “Oi, tu Jeva jevu- 
žė
vo vadinama “Birutės” 
nu”. Chorą visi kviesdavo 
labai tankiai dainuodavo, užė-< 
jus žieminiam sezonui, kiek
vieną mėnesį. Buvo lošiama ‘
dramos, o choras išstodavo už-1 
baigti su dainomis ir padeng
davo visus 
Kiekvieną
vieną kartą pastatoma melodra
ma “Birutė”, “Kaminkrėtis rr 
Malūnininkas” ir “Aięnapiutė” 
su didžiausiu nusisekimu mate
rialiai. Dailės žvilgsniu toli 
gražu nebuvo tokiu reikalavi
mu, kaip dabar,
visi “Birutės” vakarai būda
vo Šv. Jurgio svet. ir liuli draugijos narių, kreipkitės i Aušros 
House. ir niekas nekreipdavo ^Jf/ujbBnas? 1739^So^llalsied St. — i Idnas 35 m., biskutj prasilavinęs ir 
daug dėmesio i scena arba pa- čia galėsite išpildyti aplikaciją isto-į dailaus sudėjimo; panašiai tinka- 
nmv-inri I-k d nelnitn ’ Jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją: mas ir prie bile kokio biznio. Ma- puosimą, kas dabai nebūtų pa- s p įstojimui į šią hmčklte atsišaukti ant antrašo,
kenčiama. Vadinasi, mes pro-f draugiją tęsis ............... .......'1 *' ••• l,«-
gresuojame. Kompeticijos “Bi
rute” kaip ir neturėjo iš nie
kur. Visi rėmė “Birutę”. Kun. 
Kriaučiūnas visuomet “Biru
tei” palaikydavo geriausius ne- 
dėldienius vakarams; patsai 
iš sakyklos ragindavo parapi- 
jonus lankyti “Birutės” paren
gimus. Pirma eilė būdavo re
zervuojama vietiniams kuni
gams. Dabar visa tai atrodo, 
kaip sapnas. Bet apie tai pa
kalbėsime vėliaus.

Drama buvo labai populiari 
tais laikais Chicagoje. “Biru
tės” režisierium buvo B. Vai
tiekūnas, gabus lošėjas komi
kas; lošdavo B. Briedis, Sanku- 
nas ir kiti; iš moterų jau mi
rusi M. Damijonaitienė, Moc
kienė, Johanna Misevičiutė 
(Varašienė), Montviliutė ir ke
letas kitų. Bet viršminėti bu
vo jau žvaigždės, ir taip “Bi
rutė“ gražius laikus gyveno iki 
1912 metų, kada ji pasiekė au
kščiausio laipsnio nuo pradžios 
savo gyvavimo; Mat, Kleofas 
Jurgelionis prisidėjo prie -dra-

draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat veria Chicagos 

" iki 
šios

lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariais.

ruodžio įdedant paveikslėlį ir antrašą. Pa
veiksią grąžinsiu ant. pareikalavl- 
n.o. Vaitkus. P. P., 1713 N. Marsh- 
licld avė., Chicago, III.

Visi .kurie esate apsiėmę dirbti 
[Lietuvių Auditoi'ijos rengiamam pik- 
; nike, Bergman’s Darže, rugpiučio 15 
d„ susirinkit prie Auditorijos nedė
lios ryte, 8 vai., iš čia paims trokas 
ir atveš j daržą prie darbo.

—> Rengimo Komitetas
Lietuvių Kriaučių Skyriau* 269, 

A. C. W, of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks Pėtnyčioj, August 13, 1926, 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey Street. 
Susirinkimas yra visiem 
svarbus. \

— A. M. Kadsel,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys 1 arba 2 vai

kinam, su valgiu ar be valgio. 725 
W. 16 st., 2 f).

ISRENUAVDJIMUI

PARSIDUODA furničiai ir paiius 
pigiai. 2000 So. Halsted St., 4 floras.

PARDAVIMUI parloro setas, 2 
šmotų, vertas $400, parduosiu už 
$55. 6601 S. Riehnlond st.

PARSIDUODA Meat Market 
sale. A. P. Biznis daroma cašh. 
Įplaukų j dieną $90—$100. Par
davimo priežastis, patirsit ant 
vietos. »

7307 So. Racine Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Iludson sedari, 5 

pasažierių, geram padėjime, atro
do kaip naujas. Bargenas, L. Yuska, 
2233 W. 23 PI. Po 6 vakare ir su* 
botoj po pietų.

PIGIAI parduosiu gerų- res- 
taurantą, Brldgeporte, nes tu
riu greit išvažiuoti iš Chicagos. 
Kas nori gero bargeno, lai pa
siskubina. Nupirkęs džiaugsis. 
Savininkas 3103 So. Halsted St
•—S1

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI 2 Ratų, 6-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, aržuolo trimas ir dekoruo
tas, 2 karų garažas, prieš naują par
ką, Cicero. Matykit savininką, 1811 
— 51st Avė. Tel. Cicero 2133-R. SERAI—BONAI

PARbAVIMUI lunch ruimis, 
kaip tik tokis kurio jus jieško- 
te, mažas ir švarus, teisinga 
kaina.

6315 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA muro namas 
6 ir 4 kambariai, elektra, mau
dynės, naujas plumbingas. Visas 
naujai ištaisytas. Geras skiepas. 
Rendos $53 į mėnesį. Kaina $4,- 
300. Atsišaukit vakarais. 
' 3717 So. Parnell Avė.

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerų kaina. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
šalę lotas, didelė barnė dėl karvės. 
Namas $3,400. Reikia įnešti $2,000, 
likusius pagal sutartį. '

10713 So. Albany Avenue 
Mt. Greenwood, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 5—5 kambarių, gasas, elekt
ra, vana, garažas 1> karui. Parduo
siu pigiai. 2530 S. Springfield avė.DARBININKAI TfiMYKIT >

Parsiduoda kaip maža farmukė, 4 
ruimų namas, didelė barnė, 2 karvės, 
2 arkliai, 10 avių, 40 žąsų, 
tų, 10 ančių, 30 tonų šieno, 
noR dėl šieno piovimo. Yra 
giauą stako. Turi būt greit 
ta. Nebrangiai, tik $3,500; 
$1,000, kitus kaip rendą, po 
mėnesio. Atsišaukite pas J. 
NAITIS, 6086 So. M&son

PARDUODAM namą, parduosime 
baldus pigiai -— 5 kanibarių, viskas 
kaip nauja, nuo didžiausio iki ma
žiausio. Savininkai apleidžia mies
tą. 6729 Sd. Artesian avė.

100. viš- 
2 maši- 
ir dau- 
parduo- 
jmokėti 
$25 ant 
LAURI- 
Avenue,

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow» uždaromos lovos, iš 
šono įėjimas, viskas moderniška, 2 
karų garažas, parduosiu pigiai iš 
priežasties turėjimo kito namo. Bis- 
kį įmokėti.

Matykit savininką -
6240 So. Francisco Avė._— --------------- r

0 KAMBARIŲ naujas bungalow, 
moderniškas. Yra visi įrengimai. 
Puikus bargenas, kaina $6,750, tik 
biskį įmokėti, kitus lengvais išmokė
jimais.

i _________ _
'STORAGE PIANŲ 

IŠPARDAVIMAS
Mes turime keturis gerus grojik- 

lius pianus vertus nuo $600 iki $800, 
kurie turį būti parduoti tuojau, kai
nos nuo $100 iki $175. Atsakan
tiems žmonėms leisline išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir po $2 i savaitę.

NATIONAL PIANO STORES 
2832 W. Madison St.

PASIRENDAVOJA 6 kam
barių moderniškas flatas. Jani- 
toriaus prižiūrėjimas. Bendos 

, mėnesiui $65, flatas randasi 
susfrin- 3209 Auburn Avė. Klauskite pas 

,Į'm. KIRAS, 8335 S. Halsted St.

nariam

Rašt.
CitizensAmerican Lithuanian

Club laikys savo mėnesinį 
kimų nedėlioj, rugpiučio 15 d., ‘ 
vai. po pietų, Mclunley Park sve
tainėj. Būtinai turit būti, nes daug 
svarbių dalykų yra svarstyti, ir ne
pamirškit atsivesti naujų draugų.

Joa. Eringis, rašt.
Draugystė Marlės Lietuvių Ame

rikoj laikys mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 14 d., 1900 So. Union
avė., 7:30 vai. vakare. —Valdyba.

Simano Daukanto Draugijos nariai 
esate kviečiami pribūti j pikniką Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj Nedėlioj, 
August 15 d., 1926 m., Bergman’s 
Darže, Riverside, III.

Draugijos Direktorius
— Thoma* Janulis

Clearlng, III.
■..... — ■ —.... ........ — ■

3006 N» Natoms Avė.
Tikras pigumas, ^r^uodu lotą, 

30x125, aptvertas, cementinis šalyta- 
kis, frontas į vakarus, vanduo ir dū
dos, parduoda savininkas gyvenantis 
Sale. Į šiaurę nuo Wellington St. Tel. 
Merrimac 8226.

RENDAI flatas 5 ruimų, pečiais 
šildomas. 7018 S. Artesian Avė.

RENDAI 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomi. Kreipkitės 2937 
S. Emerald aVe.

IŠDUOSIU ant rendos arba par
duosiu 4 kambarių namų, 
garažas, barnč, vištininkas, 5

2 karu 
akrai 

Žemės. Kelias kietas, greitu laiku 
pradės cementuoti; $35 rendos 
mėnesį. C. URBONAS

44 Avė. & 135 St. R. 1, C. 45 
BLUE ISLAND, ILL.

PARSIDUODA mažas štorelis vi
sokių daiktų ir visai pigiai parduo
siu. Esu priverstas parduoti, apleid
žiu miestą, tai parduosiu taip kaip 
už dyką. Tai prašom nepraleisti pro
gos. Šita apielinkė tai apgyventa lie
tuvių' ir kitokių tautų, tai gali gy
venti, renda nebrangi. Ruimai pagy
venimui tinkami ir sykiu garądžius 
vienam karui, tai kas pirmas ateis 
tai gaus bargeną. Tai kaip už dyką.

Atsišaukite:
8518 So. Wallace St*

S PARSIDUODA 2 lotai krū
voj, palei Summit, 2 blokai nuo 
Archer Avė. Prekė labai pigi, 
$350. Atsišaukite '

N. URBANOWICZ 
4100 Archer Avė.

MILO A. CORNELL 
30 N. Dearborp St.

State 8478

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

/

MOKYKLOS
PARSIDUODA 3 aukštų .mūrinis 

namas, 12 flatų, rendds $180 mėne
siui. Namas stovi ant 2 lotų. Pa
klausk Tių Shop, Joe Plashtka, 
1625 S. Jefferson st.

MAINYSIU savo namą ant 
farmos.' Meldžiu farmerių p»a-' 
nešti apie savo farmas. Katras: VYRAI išmokit bai bervstės. Mes 
norit mainyt į Chicagos ngmųs. a'ta^raS^itiNTERNA-

8307 W. Lemoyne Street TIONAL BARRER COLLEGE, 651- 
TeL Albany 0594 Street’ arba 109 So‘W V1I8 oVi


