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Lenkija pradėjo de 
rykas su Lietuva

Buk derasi dėl Vilniaus
Rusijai nevyksta ekonomizuoti
Lenkija vedanti derybas su 

\ Lietuva
Derybos einančios apie Vilnių. 

—Senieji lenkų karininkai 
pašalinti

VARAU VA, rugp. 22. —Len
kijos diktatorius maršalas Pil
sudskis pabaigė kariuomenės 
reorganizavimą. Pašalindamas 
žymesniuosius oficierius ir jų 
vieton paskirdamas ištikimuo
sius savo legiono narus, jis pa
šalino visus lenkus karininkus, 
kurie tarnavo Austrijos, Rusi
jos ar Vokietijos armijose.

Nors pašalintieji karininkai 
ir yra lenkai, bet visgi jie yra 
persiėmę bent dalimi tradicijų 
tos šr.lies, kurios armijoj jie 
yra tarnavę, ir todėl taip kar
vedžių nuolatos būdavo ginč^j, 
kurie keldavo neramumų tarp 
žmonių ir parlanų^n^o.

Dabar gi maršalas Pilsudskis, 
kaip generalinis Lenkijos armi
jos inspektorius,. pašalino vi
sus savo priešininkus, kurie ga
lėjo iššaukti ginkluotą sukili
mą. ' ~ f

Kartu Lenkija pradėjo dery
bas su Lietuva dėl Vilniaus že
mių, norėdama tą klausimą iš
rišti prieš tautų sąjungos kon
ferenciją. Vilniaus užgrobimas 
yra juoda dėmė Lenkijos istori
joje ir todėl Lenkija norinti 
padaryti kompromisą su Lie
tuva, taip kad ji (Lenkija) ga
lėtų atvykti į tautų sąjungos 
susirinkimą švariomis ranko
mis.

Lenkija žino, kad tautų są
jungos komisija apsaugojimui 

.tautinių mažumų teisių pada
rys tyrinėjimus delei gautų nu
siskundimų lietuvių, ukrainie
čių ir Augšt. Silezijos gyvento
jų, kur šimtai žmonių tapo are
štuota, kaltinant juos neva už 
špionažą. Areštuotieji gi tvir
tina, kad jie yra nekalti ir kad 
jie tapo areštuoti tik todėl, 
kad jie atstovauja tautines 
mazthnas. Todėl Lenkija nori 
parodyti, kad ji buk nori tai
kos, ir tai ji nori paodyti de-

>se su Lietuva.
Lenkija stengiasi užmegsti 

draugiškas ryšius ir su Jugo 
Slavija, su kuria Genevoje bus 
padaryta draugiškumo sutartis. 
Kad tą sutartį sustiprinti, pa
baigoj 'rugsėjo mėn. į Varšuvą 
atvyks Jugo Slavijos užsienio 
reikalų ministeris Dr. Marko 
Ninčič.

ABD EL-KRIM IŠTREMIA-
MAS

Ekonomizavimas Rusijoj 
nedavė jokiy pasekmių

Deficitas 1926 m. sieks $125,- 
000,000. Darbininkams gi nu
kapota algas .

RYGA, rugp. 22. — Maskvos 
presą paskelbė prokramaciją, 
kurioj išdėstoma pasekmes eko- 
nomizavimo kampanijos, pradė
tos keturi mėnesiai atgal ve
lionio Felikso Dzeržinskio. Pa
reiškimas sako, kad ikišiol eko- 
nomizavimo kampanija buvo 
fiasko; komunistai nukapojo 
kiekvieno algas, išėmus savo; 
valdžios gi aparato ir naciona
lizuotų industrijų išlaidos vie
ton sumažėti, dar padidėjo.

Proklamacija, po kuria pasi
rašo Stalinas, A. I. Rykov ir 
V. V. Kubišev, sako, kad kam
panija toli nedavė geidžiamų 
pasekmių. Tik nukapota darbi
ninkų algas ir labai padidėjęs 
vaikų darbas.

1,500,000 bedarbių

Skaičius bedarbių Rusijoje 
dabar siekia 1,500,000. Santy
kiai tarp valstiečių ir miestie
čių nesigerina ir valstiečiai te
betęsia savo ekonominį 
prieš miestiečius, kadangi 
tų industrija neįstengia 
pinti valstiečius pinigais 
nufakturos dalykais.

Komisarai savo proklamaci
joj pareiškia, kad dėl ekonomi
nės politikos įr įvykęs skilimas 
komunistų partijoje, nes Zinov- 
jevo grupė reikalavo, kad val
džia vėl konfiskuotų valstiečių 
grūdus be jokio atlyginimo, 
kad tuo sutvirtinus valdžios fi. 
nansus. Tas pienas tapo atmes
tas, kadangi tai vėl iššauktų 
valstiečių sukilimus visoj šaly.

Proklamacija tapgi 
kad naujas “partijos 
neužilgo išnaikinsiąs 
.neveiklumą.

Proklamacija betgi
kad ekonomizavimo kampanija 
turi tęstis ir toliau. kadangi 
visos pastangos gauti kapitalo 
užsieny nuėjo niekais ir. todėl 
Rusija turi panaudoti vien sa
vo turtus ir išteklių, kad pa
gerinti dabartinę nusmukusią 
ekonominę padėtį. ■

Pravda gi praneša, kad fi
nansų komisariatas prirengė 
specialinį raportą, kuris paro
do valdžios išlaidas už pirmą 
pusmetį 1926 m. ir apskaito, 
kad biudžeto deficitas šiemet 
sieks 250,0(X),(XK) auksinų rub- 
rių (apie $125,000,(MM)).

Latvijos užsienio reikalų mi
nisterija šiandie paskelbė pa
siųstą Rusijai notą, kuri parei
škia Ijatvijos sutikimą 
su Rusija derybas apie 
liteto sutartį.

karą 
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8,000 Anglijos angliaka 
siy sugryžo j darbą

Tai pastangos sulaužyti strei
ką, sako unijos sekretorius

L()NIX)NAS, rugp. 22. — 
Vakar į darbą sugryžo dar 8,-, 
(MM) streikuojančių Anglijos an
gliakasių. Daugelis mano, kad j 

'tai yra pradžia streiko pabai
gos ir kad atskiromis sutarti
mis su angliakasiais, apsilen
kiant su angliakasių unija, bus 
sulaužytas angliakasių streikas.

Manoma, kad daugelis kitų 
angliakasių priims .kasyklų sa
vininkų siūlomą 7^ valandų 
darbo dieną ir dar pirmadieny 
sugryš į darbą.

Angliakasių unijos sekreto
rius A. J. Cook išvyko į tas 
vietas, kur įvyko lūžimas strei
ke ir bandys sulaikyti anglia
kasius nuo gryžimo į darbą. 
Išvažiuodamas jis pareiškė, kad 
atskiros neoficialinės sutartys 
su angliakasiais yra tik kasyk
lų savininkų bandymas prigau
ti angliakasius ir sulaužyti jŲ 
ilgą streiką.

ITALIJA DIDINS PREKYBĄ
SU RUSIJA

RYMAS, 'rugp. 22. 
solini valdžia po ilgo svarsty
mo nutarė didinti prekybą su 
Rusija. Italija veda prekybą su 
Rusija jau dvejetą metų, bet 
ta prekyba buvo maža. Dabar 
baigiasi Rusijos-Italijos preky
bos sutartis ir buvo svarsto
ma ar verta tą sutartį beat
naujinti, ypač kJkl buvo aštrių 
susikirtimų tarp Italijos biz
nierių ir bolševikų valdžios. Bu
vo manyta net apie nutraukimą 
prekybos ryšių, bet vieton to 
nutarta dar labiau praplėsti 
prekybą ir tuo tikslu sutverti 
lig ir valdžios monopolį, kuri 
ves visą 
Kreditus 
niekurie
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M

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THt Lithuanian Daily Ntw«

FUBLISHED BY LITHUANIAN NBWS BUBLISHING CO.. INC.
1739 South Htlsted Strtrt, Ckictgo, Illinois 

Tthpbonc Rootevclt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
L ■ ------ ■■1 -■*

437 No. 198

FEZ, Franci jos Morokko,
rugp. 22. — Dabartiniais pie
nais, buvęs Morokkos sukilė
lių vadas Abd-el-Krim bus iš
tremtas iš Fez į Reunion salas 
rugp. 28 d. ^'raneuzairtrupinsią 
neparodyti 
maurams, 
jį išveš į salas franeuzų krui-^220,000 
zeris.

PARYŽIUS, rugp. 20.

pradėti 
neutra-

— Ofi-
vado letalinis Journal sako, kad pe-buvusiojo

Manoma tad, kad'įeitais metais Franciją atlankė 
amerikiečių, kurio 

Franci joj praleido $226,150,000.

Ifucific and Atlantic Photo]
Donald Qgden Stewart, rašytojas ir dramaturgus, su savo

Mus *PačiuLe ,kurią.nesenai vedė

su Rusija prekybą, 
tai prekybai duosią 
Italijos bankai.

PAŠALINTI PERSIJOS
ŠACHĄ

TEHERANAS, rugp. 22. — 
Garsusis Persijos maištininkas 
Semitko, kuris per keturius me
tus siautė turtingiausiuose 
Persijos distriktuose Tramia ir 
Salmast, dabar - siigryžęs iŠ 
Turkijos, kur jis buvo pasislė
pęs po to, kaip jis tapo sumuš
tas valdžios kariuomenės. Sa-į 
koma, kad jis vėl atgavęs sa
vo populiaringumą tarp Salar 
ir Ed Dowleh genčių ir pradė
jęs kovą už nuvertimą rabarti- 
nio šacho Riza Chan Pahlevi 
monarchijos ir įsteigimą Persi- 

respublikos.joj

Nusižudė dainininkė

Milwaukee, Wis., rugp. 22.— 
Mrs. Yolanda Presburg, 41 m., 
per 10 metų buvusi Chicagos 
operos dainininkė, žmona tur
tingo chicagiečio, nusižudė per 
langė iššokdama iš 7-to augšto 
vietos hotelio. Paliktame rašte
lyje ji sako, kad ji mananti, 
jog ji serganti džiova ir nebe
galinti pagyti.

Vilniuj tik 167,500 gy
ventojų beliko

VILNIUS, 4. VIII. (Elta.) —- 
Statistikos daviniais, Vilniaus 
mieste priskaitoma 167,500 gy
ventojų.’

f

Virš 4,000,000 organi- 
žuoly darbininku

Amerikoj f

padidėjęs narkotiky 
vartojimas

Kaltinama prohibiciją

700 kaimą sunaikinta 
potvynio

PEKINAS, rugp. 22. In
ternational i nė šelpimo draugi
ja praneša, kad Geltonoji upė, 
žinoma kaipo “Chinijos nelai
mė”, suarrė dambą ties čili- 
šantungo siena, užlierama Tsa- 
očau ir sunaikindama daugiau 
gaip 700 kaimų šantungo dis- 
trikte. Daug žmonių prigėrė.

Nors smulkesnių žinių trūk
sta, bet manoma, kad trūkimas 
ištiko tose pačiose vietose, kur 
panaši nelaimė buvo pereitais 
metais, kada sunaikinta 1,300 
kaimų, 5,000 žmonių prigėrė ir 
700 'ketvirtainių nfylių plote 
javai liko išplauti. Svetimų 
šalių inžinieriai ragino tuojaus 
pataisyti dambas ir pilymus, 
kad panaši nelaimė daugiau ne- 
beatsikartotų. Bet chiniečių 
valdininkai atmetė patarimą, 
tečiaus. paskyrė pinigų pabu- 
davoti silpnas krestines dam
bas, kurios dabar ir truko. 
Laimei dabar upė nebuvo tiek 
pakilusi kiek perhai, bet visgi 
nuostoliai turbut yra labai 
deli.

Lietuvis užmuštas 
automobilio

CHICAGO. — Prie 61 ir Cot? 
tage ęrove Avė. automobilio 
tapo užmuštas Leo Pelonis, 2 
metų, 849 E. 61 St. Jį suvaži? 
nėjo Mrs. Una McGavin, kuri 
buvo pabėgusi, bet tapo suim
ta kitiems pastebėjus jos Jais- 
nio numerį.

Septyni vaikai, kurie žaid$ 
ant šalygatvio, tapo sužeisti 
prie Berteau ir Central Park 
gatvių, susidūrus dviem auto
mobiliam ir abiem užšokus 
ant šalygatvio. Abu automob^i- 
štai tapo areštuoti už neatsar* 
gų važinėjimą.

15,000 deimantų jieškotojų

di-

--------- ---------
Areštavo buvusį armijos 

manduotoją

JOH ANNESBURG, Pietinėj 
Afrikoj, rugp. 20. — Daugiau 
kaip 15,000 žmonių dalyvavo 
lenktynėse užėmimui naujų dei
mantų laukų ties Ellandsputtn. 
Jų tarpų buvo 120 moterų. Tų 
keistų lenktynių, 
pasigauti šmotelį 
kurio galėtų jieškoti deimantų, 
pažiūrėti susirinko epie 30,000 
baltųjų ir apie 12,(XX) juodvei- 
džių.

kad galėtų 
žemės, anį;

ko-
Gali imti fotografijas ir per 

debesis
ATIDAI, rugp. 22.

karaliaus Konstantino armijos 
komąnduotojas gen. Papoulos 
tapo areštuotas ir yra kaltina
mas už išspausdinimą laiško, 
kuriame grumojama prezidento 
Pangalos valdžiai.

kurio pagelba 
fotografijas iš
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Dtarbo departamento statistikų 
biuro surinktomis žiniomis, A- 
merikos darbininkų organizaci- 
jos-unijos tufci 4,443,523 na
rius, iš kurių 3^383,997 priklau
so Amerikos Darbo Federaci
jai, o 1,059,526 priklauso ne-, 
priklausomoms unijoms. Iš to 
skaičiaus apie 202,000 organi-1 
ziiotų darbininkų gyvena Kana-; 
doj. i

Biuras rado 156 nacionalinio 
pobūdžio, iš kurių 107 priklau
so Am. Darbo Federacijai, o 49 
veikia nepriklausomai.

Namų budavojimo darbinin
kų unijos turi 1,123,825 na
rius; daugiausia jų turi kar- 
penterių unija (376,400), elek
tros darbininkų (140,000), J 
painterių ir dekoruotojų (125,-' 

,000) ir mūrininkų ir plasteruo- 
1 tojų (103,600).

Metalo darbininkų unijos tu
ri 279,225 narius, iš kuriu 130,- 
000 priklauso mašinistų unijai. (

Transportacijos unijos, pri
klausančios Am. Darbo Fede
racijai, turi 454,200 narių, o 
nepriklausomos, jų tarpe ir ge-‘ 
ležinkeliečių brolijos turi 
giau 700,000 narių.

Pašto darbininkų unija 
193,631 narį.

L W. W. sakosi turinti 
000 narių.

NEW YORK, rugp. 22. — 
NeW Yorko kalėjimų komisfo- 
nierius VVeinstock pareiškė, kad 
skaičius narkotikų (opiumo, 
morfino ir k. vartotojų), po 
įvedimo saly prohibicijos, New 
Yorke padidėjo net 700 nuoš. ir 
kad Visi kalėjimai yra tiek per
pildyti, kaip dar niekad nebuvo.

NICARAGJLJA SUKILIMAS
ESĄS NUMALŠINTAS

VVASIIINGTON, rugp. 22.— 
Nicaragua logacija paskelbė, 
jog jai oficialiajai pranešta, 
kad sukilimai Nicaragua užsi
baigė, juos numalšinus ginkluo
tomis pa j ienomis.*

Sušaudė 12 bankierių

Londonas, rugp. 22. — k 
Tokio, pranešama, kad Manžu- 
rijos valdono čang-Tso-Lin įsa
kymu,. tapo sušaudyta už spe
kuliavimą pinigais 12 chinie- 
čių bankierių, jų tarpe 7 milio- 
nierifti iš Mukdeno, Čangčuno 
ir Darbino.

dau

turi

Apiplčšč kliubą

CHICAGO. Penki maskuo
ti plėšikai užpuolė Dearbom 
Sočiai Club, 192 N. Clark 
ir 30 buvusių kliube žmonių 
ėmė $35,000 brangmenimis 
pinigais.

st.
at-
ir

Ateinąs karštis.
CHICAGO.J— Oro pranašas

Cox sako, kad į Chicago atei- ; DEAUVIIJ.E, Franciją, rug- 
nąs karštis, kuris tęsis keletą piuįio 22. — Henry, Herman 
dienų. Šeštadieny nuo karš- Harjes, partneris amerikiečio 
čio pasimirė vienas žmogus. bankieriaus J. P. Morgan fir-

• moję Morgan, Ilarjes and Co., 
Paryžiaus bankierių, pasimirė 
po nelaimės bežaidžiant polo, 
kur jis tapo numestas nuo ar
klio. Kitas arklys įsperė jam į 
galvą.«)RR

rugp.
Illinois

SPRINGFIELD, III., 
22: — Liepos mėnesį 
valstijoj iškasta 4,268,197 to
nus anglies, arba 200,000 tonų 
daugiau, negu liepos mėn. per
eitais metais.

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

Nepastovus, gali būt lietaus; 
maža permaina temperatūroj 
šiandie.

Vilniaus turtas ir skolos
VILNIUS, 4. VIII. (Elta). — 

Spaudos žiniomis, šiuo metu 
Vilniaus mieste nejudinamasis 
turtas sudaro 42.088.000 zlotų 

šiandie saulė teka 6:05, lei-'auksu. Miesto skolos siekia 
džiasi 7:40 valandą. 12.981.746 zlotų auksu.

DAYTON, O., rugp. 20. — 
Ekspertai aviacinės fotografijos 
paskelbė, kad jie surado tam 
tikrą procesą, 
jie gali imti
greitai skrendančių aeroplanų ir 
tai imti už didelio tolumo net ir 

Pasmaugė pačią už netaisymą per debe* i« a ^<5 u mus, kuomet 
pančiakų žmogaus akis nieko nemato.

-------- — j Tvirtinama, kad fotografai 
OMAHA, Nebr., rugp. 22. — aeroplanuose iškilę 30,000 pėdų 

Clayton Van Doran, 26 m., ge- galės neužilgo nufotografuoti 
ležinkelio klerkas, prisipažino Detroitą už 200 mylių atstu- 
policijai pasmaugęs savo pačią mo.
už tai, kad ji atsisakė sutaisyti 
jo pančiakas.

« ,
Skris apie Pietinę Ameriką

WAS11INGTON, rugp. 22.
Karo ir valstybės departamen
tai plenuoia išsiųsti penkis 
aeroplanus skristi apie Pietinę 
Ameriką, viso 16,000 mylių. 
Kelionė gal bus padaryta gruo
džio mėnesy.

BERUNAS, rugp. ' 22. — 
Vokietijos dažylų trusto chemi- 
kalinis departamentas suradęs 
naujus vaistus nuo malerijos.

SPRINGFIELD, Ilk, rugp. 
20. — Gubernatorius Small iš
leido proklamaęiją, paskelbian
čią spalio 3-9 dd. kaipo gaisrų 
vengimo savaitę. Proklamacija 
sako, kad gaisrai pereitais me
tais pridarė nuostolių už $57#,- 
000,000 Jungt. Valstijose, Illi
nois gi valstijoj už $28,500,000.

VVASHINGTONAS, rugp. 22. 
— Federalinė valdžia deda pa
stangų deportuoti George Rė
mus, buvusį Chicagos ir Cin- 
cinnati advokatą, vėliau pagar
sėjusį kaipo butlegerių karalių, 
kuris dabar sėdi Troy, O., ka-

IMPERFECT IN ORIGINAL ,
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Pirmadienis, Rugp. 23, 1926

Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 jn. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUšKEVIČIUS, Sekretorius — 36*17 Archer Avė., .’jifayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Lietuviu Auditorija AUKŠTE8NIS Už AUK9- 
ČtAUSl

GAL It! NEBUS UltlDGE 
PORTE MOKYKLOS • Klausimai

Nainy statymas Tobulėja
Palyginę seniau ir dabar sta

tomus namus, pamatysim gana 
didelį skirtumą. Naujieji namai 
turi didesnį išorinį įvairumų, 
patogų sutvarkymų kambarių 
viduje ir daugiau architektūros 
grožio. Pereitam šimtmety 
amerikiečiai rūpinosi išimtinai 
industrija, o gyvenamieji namai 
buvo geri tokie, kokius pasta
tydavo greitomis suplanavęs
kontraktorius. Po pasaulinės jimams. Jie siūlo už dykų pa- 
parodos Chicagoj 1892 m. Ame- tarnavimus ir nors būdami ša- 
rikiečiai susipažinę su kitų Ša-, pos darbininkai arba “dreive- 
lių architektūra 
domėtis ja ir 
krašte.

Musų lietuvių 
paskutiniuose metuose

nešimų nuomos ir 1.1. Ne vi
sais laikais ir ne visose vieto
se kainos vienodos, šiandie iš
rodo gerai, rytoj gali būti ki
taip. Daugumas žmonių, kurio 
prisilaiko agento * nurodymų ir 
naudojasi jo patarnavimais pa
daro gerų pelnų. Yra atsitiki-

keliais tūkstančiais, o dabar 
yra vertas kelių šimtų tukstan-

Pirkėjai labai dažnai pasiduo
da neprašytų patarėjų suvilio-

ėmė daugiau f riai 
tobulinti savo

namai, statyti 
yra jau

Beveik visur įtaisomi “porcini” 
platus ir šviesus langai; žodžiu, 
dailė ir patogumas eina kartu. 
Architektas dabar galvoja, kaip 
sukombinuoti stiprias sienas, 
paprastumų plano ir gerą skonį.

Naujieji namai turi savo pra
ktikos vertę ir dėl to, kad juos 
užlaikyti atsieina gana pigiai. 
Vartojama medžiaga, paprastai 
ilgai laikosi ir sumažina taisy
mus. Taipgi ji sumažina gais
rų skaičių ir numuša tuomi 
apsidraudimo nuo ugnies premi
jas. —V. G ra už.

laimė nežinomo

Viena žymiausių žmogaus 
proto ypatybių, yra baimė k© 
tai nežinomo. Ji bus, greičiau
sia, palikimas iš senų laikų, 
kuomet žmogus, negalėdamas 
išaiškinti kas apie jį dedasi, 
krūptelėdavo aky vaizdo j dau
gelio reiškinių. Skubiai pabėgt 
ir pasislėpt, buvo saugus išven
gimas nelaimės nuo nežinomo.

Panašių reiškinių nuo tojo 
nežinomo, nod's kitokiam pavida
le pastebim ir šiandie, ^initpi ir 
išmintingų žmonių uždaro au
sis, bijodamiesi išgirsti naujų 
mintį, it ji būt kokia liga. Vos 
Spėji kų nors naujo pareikšti, 
tuoj senieji asmens įsitikinimai 
ir pažiūros sukelia pasipriešini
mų. Kiekvienas žingsnis į prie
kį daromas bailiai ir nepasitikė- 
tinai.

Kai kuriuose atsitikimuose 
atsargumas yra net neatbūti
nas. Septynius kartus atmie- 
ruok, o vieną kartą atvežk. Bet 
žmonės sumaišo atsargumų su 
baime. Laikui bėgant pasitaiko 
gerų progų, bet svyruojantis 
jų niekad nepagaus. Kas šiandie 
yra tikra? Gal tik tas, kad įdė
jęs Į banką pinigus gausi 3%. 
Visi bizniai gi pradžioj proble
matiški. Nekilnojamose nuosa- 
vyliėse tas padarys pinigo, 
kurs bus atviras įvairioms idė
joms ir vietoj tupčiojimo ant 
vietos, eis pirmyn. —P. B.

| ję ir žiną.
—Kam čia tu mokėsi komi- 

I senę real estate agentui! Aš 
žinau vieną žmogų, 
parduoti nuosavybę 
ne per agentų, o tiesiai. Labai 
geras bargenas. Savininkas yra 
priverstas parduoti greit ir pi
giai; nupirksi už pusę kainos. 
Žinoma, namas 
ventas, bet šiek 
bus viskas geroj

Nu lai jau 
žiūrėt — kartais pasako budi
mas py-kėjas. — Aš nebelauk
siu ar patiks ar ne, tik paimk 
porų šimtinių ir šį vakarą duok 
jam ^užstato. O gal jis kokį šim
tų dolerių nuleistų...

Kada visi jie susieina į krū
vą, vėl prasideda derybos. Pir
kėjas nori, kad pigiau, o sa
vininkas sakosi, kad perkant 
be agento ir taip pigiai atsieina. 
Savininkas pamerkia akim į 
neprašytų tarpininkų ir tasai 
ima spaust ir įkalbinėti žmogų 
būtinai pirkti ir nebūti kvai
liu. Proga esanti puiki ir be to 
neteks mokėt komisenas. Kuo
met prieinama prie kontrakto 
parašymo, tai pirkėjui siūloma 
kreiptis ne j žinomas įstaigas, 
bet pas kokius ten McCartey, 
M r. Spitzmonus, Murfey ar 
PšimeveckicAvicz, kurie esu la
bai geri žmonės, nors, teisybė, 
ne musų tautos, bet padorus; 
popierius peržiūri labai gerai, 
kad net visi džiaugias.

Bet kuomet viskas padaryta 
ir žmogus arčiau apžiūri namų, 
tai tuojau pastebi, kad reika
linga nevienoj vietoj remontas 
ir pataisymai ir kad namo ver
tė nėra toki, kaip jam pasakojo. 
Žinoma, iškyla nesusipratimai 
su žmona, kuri bara vyra už ne 
vietoj Įdėtus sunkiai uždirbtus 
skatikus, kurių ištraukti nebe-

kurs nori
bet irgi

trupulj nugy- 
tiek pataisius

vaje, Lėkim

Praėjus kiek laiko, žmogus 
yra priverstas mainyti ant ki
to namo, o jei čia nepasiseka, 
tai vėl maino, kol pagaliau vi
sai netenka savo pinigų, o kar-

Butų buvę lengva išvengti 
viso to vargo ir nuostolių, jei 
žmogus iš karto butų paklau
sęs rimto ir nusimanančio sa
vo srity real estate agento.

G. Lucas. x

Kiek praleista progų ATOSTOGŲ LAIKAS

Kuomet . žmogus nusitaria 
pirkti nuosavybę ir kreipiasi j 
real estate agentų, tai agentas, 
paprastai, apvežioja ir aprodo 
tusias vietas, kurios, jo nuomo
ne, atatinka pirkėjo reikalavi
mams. Ik't dažnai pasitaiko, 
jog jiems besikalbant, atsiran
da trečias asmuo ir ima suki
nėtis su
Pirkėjas neiškenčia nepaklau
sęs, ar apsimoka pirkt 
plento šių nuosavybę, 
Bet kiek vertas yra toksai pa
tarimas? Ar pašalinis asmuo 
gali misi manyt apie dalykus, 
kurie reikalauja didelio pažini
mo?

Tik įgudęs ir teisingas agen
tas teištesės tarti autoritetingų

Daugelis musų realestatinin- 
kų yra išvažinėję į atostogas. 
Vieni praleidžia laikų arti Chi
cagos, kiti pasiekė svetimas 
valstijas, o treti atsidūrė net 
už Suvienytų Valstijų sienų.

P»as C. P. Suromskis išvyko 
VVisconsino valstijon, S. Dar
gužis — Kanadon, o likusieji 
vėl savo keliais.

įvairiais patarimais.

nuo
ar ne.

Finansinis stovis geras Detroite jau pradedamas sta
lyti aukščiausias namas visame 
ipąsauly. Jis vadinsis “Book 
Bokštas”. Keletas senų triobe- 

’sių jau nugriauta, kad užleisti 
vietų naujam rpilžinui, kurs 

i bus 873 pėdų aukščio, su 81 
'gyvenimu. Visas triobesys už^ 
infs 1,765,000 kvad. pėdų. Jį 

'stato J. B. Book Jr. Architelo 
tas Louis Kamper; stylius go
tiškas. šiame name tilps krau
tuvės, ofisai, bankai ir lt.

Mums praneša, kad klausi
mas įsteigt Bridgcporte dvi- 
klasinę aukštesnę mokyklų už
kliuvo. Namų savininkai, jaus
damiesi nuskriaustais delei že
mo nuosavybių Įkainavimo, pa
raše bendrai skundų j miesto 
tarybų, reikalaudami pakeisti 
švietimo departamento nutari
mu, c

Kl. — Mano namas yra ver
tas 12 tūkstančių dolerių. Pir
mavai molgičius siekia $5,000. 
Kiek aš galėčiau užtraukti ant
rojo morgičio? —A. G.

At. — Antro morgičia galė
tumėt išleisti apie 2 tūkstan
čiu dolerių, kadangi reikalinga 
maždaug kad abudu morgieiai 
atstovautų nuo 00 iki 75% jū
sų namo vertes.

Ikimball]
Grojikliai Pianai

Kaip žinome, Lietuvių Audi
torija, tas didžiausias musų vi
suomeniškas centras, prasidėjo liūs Hosenwald 
statytis 
lu. Gal 
pinigų 
kuomet 
akmuo,
kilo ačiū pasidarbavimui kaip monėj. 
pavienių 
gijų.

Tiesa,

DOVANOS MIESTO PAGRA
ŽINIMUI.

Pagarsėjęs milionierius Ju- 
paskyrė tris 

pastatymui 
muziejaus

su labai mažu kapita- milionus dolerių 
net nei dešimtos dalies naujo industrinio 
neturėjo sumanytojai, Chicagos mieste. Tame muzie- 
buvo dedamas kertinis jui bus išstatytos įvairios ma- 
Dabartinė svetainė iš- šinos ir jų pritaikymas pra-

Lankytojai ir mokslei-
asmenų, taip ir drau- viai turės progos geriau sekti 

technikos pažangų ne tik Ame
rikoj, bet ir visame pasauly.

Antras milionierius J. G. 
Shedd dovanojo $2,000,000 

didelio akvariumo.

dar
už

Bet

auditorija turi 
Goldbonų išleista 

125 tuksiančius dolerių, 
skolos » kas mėnesi mokamos. įrengimui
Pabaigoj sekančio rugsėjo mė- Grand parke, 
nesio bus išmokėta |>enki tūks
tančiai dolerjų. Nors ižde pini
gų nėra, bet iš visos apyvartos 
matyt, kad svetainė ne puola, 
o eina augšlyn. Jos verte šiuo 
laiku siekia $250,000.

Dabar 
apatinės 
ko labai 
tautas, 
Paskaitė
svetimtaučiai 
jose svetainėse kabės musų gar
bingo kunigaikščio Gedimino, 

kurėjaus, paveikslai, 
bėgant bus įvedami ir, 
pagerinimai bei pagra- 
J. P. Evald.

DŽIAZAS IR SCYSCRA-
PERIA1”

tapo išdekoruotos abi 
svetainės. Darbų atli-
tinkamai dail. L.
J. Danielkus ir 

vos' trečdalį to, 
reikalavo.

Geš- 
kiti.

Europoje plačiai kalbama, 
kad žymiausias Amerikos gy
venimo ypatybes yra džiazas ir 
“■scyscraperiai”.

GATVIŲ 
UŽSIGRUDIMAI 
NESUVELINS 

JŪSŲ
Kada jus važiuosit 

ant“I ”
Greiti nuolatiniai

# traukiniai

Planai sutaisyti dėl jūsų 
didžiausio parankuino

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Liikui 
kitokie 
žinimai.

Musy žinios
J. Hertmanavlčius apie 

real estate ir bankų

Gerai pažįstas nekilnojamųjų 
nuosavybių dalykus p. J. Ilert- 
manavičius, suteikė ‘‘Namų ir 
Žemės” skyriui keletu pastabų 
apie 1.‘aukos rolę pirkime arba 
pardavime nuosavybės.

Jo žodžiais,% be kredito iš 
banko butų gana sunku įsigyt 
koki nors nuosavybe. Ketai 
žmogus turi tiek pinigų, kad 
pilnai užmokėti už namų ar lo
tą. Tokiuose atsitikimuose pri- 
seina skolintis ir tas dauginusia 
atliekamas bankuosė. Į bankas 
žmonės sungša pinigus deset- 
kais dolerių, kurie vargiai ar 
būt galima sunaudoti kur nors 
kitur. Iš tų suneštų dolerių ban
kas skolina norintiems pirktis 
namus ar žemės, 
tai nuošimtis yra 
mažas. Lietuvoj, 
neturi galimybės
dito, namų statymas 
mas juda labai išlengvo ir lo
dei jaučiasi didelis butų krizis. 
Amerikoj to nėra tik ačiū tam, 
kad bankai gali duoti tokiomis 
sąlygomis paskolas.

1 mamas' už 
palyginamai 

kur bankai 
suteikti kre- 

ir pirki-

Lietuvos Turtai

Vilniaus miestas vertas 42,088,- 
000 zlotų

Surinktomis žiniomis visas 
nepriklausomos Lietuvos tur
tas siekia 7,179 miliardų litų. 
Į ta skaičių įeina žemės kaina 
— 200 milijonų litų; miško — 
1,579 mik; miestų nejudinamas 
turtas — 1,800 mil.

Vilniaus miesto gi nekilnoja
mas turtas sudaro 42,088,000 
lenkiškų zlotų arba 8 milijonus

STATYBA LIEPOS M. SUMU- ’ dolerių 
š£ REKORDĄ . 

AUTOMOBILV EKSPORTAS.

Amerikos automobilių išve
žimas į užsienį taipgi plečiasi. 
Per šeštus šių metų mėnesius 
pasiekta $182,066.573, t. y. 9.4

Statybos darbai pereitam mė- 
nėsy buvo taip platus, jog su
mušė visus rekordus. Niekad 
nebuvo išleista tiek pinigų į 
vienų mėnesį darbininkams,
medžiagai ir kitokiems daly- nuošimčiais daugiau už 1925 m. 

.vv„....._________ kams, sako Susivienijimo Ge- pirmąjį pusmetį. Svarbiausia
žodį apie namo ar loto vertę,Į neralinių Kontraktorių praųeši- rinka pasažierinių automobilių 
j ateitį, apylinkės plėtojimąsi, mas. ir motorciklų yra Australija.

VALET

AutoStrop
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Jus busit į laikų, kada jus 
važiuosit ant “L”. Dienų 
ar naktį, lytus ar pagada, 
greitai einantis traukiniai 
visada yra gatavi dėl jūsų. 
Švarus, vigadnus, saugus ir 
teikantis jums nepriklauso- 
mjngų transportacijų. Va
žiuokit ant “L’ ir džiauki
tės Chicagos geriausiu va
žinėjimo patarnavimo.

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVES į
1922-32 So. Halsted Street • 

4177-83 Archer Avenue S
b-.................... . ■ Į.

Kg reiškia lavų vakaryk
štis sapnas? H

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Kousevelt Rd 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per 

NAUJIENAS

DABAR
Naujienų Laivakorčių Skyrius

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimu ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.
Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
piety.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III. '

Žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerų. 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 naujų, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
riuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 Se. Halsted St.

Chiaųp, ID.

Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdienę — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

w w w w w w ww w» r w w *•
'     "• ' •    ■ i 1

LIETUVON — ]
- * l X •užrašykite savu gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. 

-- -- — ------ - *
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VASARINIS VAISIŲ PY
RAGAS

U/a puoduko cukraus 
3 kiaušinių baltymai 
Va šaukštuko druskos

Kį IR KAIP VIRTI
MORKVŲ SRIUBA

saldžia smetona. Įdek pusę mi
šinio į blyną ir sulenk, o kitą 
pusę užpilk viršui. Paduok su 
virtom bulvėm.

1 nedidelis svogūnas
2 puoduku supiaustytų virtų 

morkvų.
2 šaukštu sviesto
1/2 puoduko baltos duonos 

trupinių.
1 kvortų vištos ar jautienos 

sriubos. Truputį pipirų ir dru
skos.

1 puoduką saldžios Smetonos 
ar milko

1 puoduką vandens
Pakepink svogūną svieste. 

Pridėk sriubos, duonos trupi
nius, druską, pipirus ir cukrų 
ir virk ant mažos ugnies pusę 
valandos. Perkošk, supilk at
skiestą pieną, morkvas. Paduok 
stalan su krekesais.

V ĮSTOS KEPALAS

ISPANIŠKAS OMLETAS

2 puoduku šaltos, supjausty
tos vištienos

4 puodu baltos duonos tru
pinių

14 puoduko pieno
!£» puoduko sviesto ar taukų 

nuo vištos.
J šaukštukas druskos
2 kiaušiniu
1/2 šaukštuko baltų pipirų
3 šaukštukai sunkos ir tar

kuoto svogūno.
1 puodukas smulkiai sukapo

tų morkvų.
2 šaukštuku kapotų žalių pe- 

truškų. x
Sumaišyk, imdama viską iš 

eilės. Sudėk į išsviestuotą blo
kinę formą. Kepk valandą lai
ko.

2 šaukštu sviesto
1 šaukštą komų krakmolo
1 puoduką tomatų
1/2 šaukštuko druskos
1 šaukštuką kapoto žaliojo pi

piro
2 šaukštu kapotų žalių petru- 

škų.
4 šaukštai kapotų grybų
1 šaukštą svogūnų
1 šaukštukas cukraus
Ištarpyk sviestą, pridėk su

maišytą krakmolą su miltais 
gerai išmaišyk ir supilk toma- 
tus. Virk dvigubame puode. 
Pridėk likusius ir virk pakol 
daržovės bus minkštos. Iškepk 
atskirai kiaušinius išplaktu? su

PAPRASTAS PUDINGAS

Vį puoduko taukų bei sviesto 
3/4 puoduko cukraus
2 puodukai miltų
1/2 šaukštuko druskos 
1 kiaušinis
1 puodukas pieno
3 šaukštukai baking pow- 

derio.
Ištrink taukus su cukrum. 

Pridėk kiaušinį ir gerai išplak. 
Pripilk pieną, o paskui dėk mil
tus persijotus su baking pow- 
deriu ir druska. Kepk karštame 
pečiuje 40 minutų. Paduok 
su smetona arba vaisiniu dažn
iu.

3 puodukai persijotų gerų 
miltų

Y2 puoduko kapotų riešutų
2 šaukštai sukapotų cukruo

tų citron
puoduko taukų bei sviesto

1 puoduko vandens
1 4 šaukštukai baking powder

1 puodukų besėklių razinkų
1 šaukštuką sukapotų apelsi

no luobų
1 šaukšt. sukapotų citrinos 

luobų.
Ištrink sviestą; pridėk cuk

rų ir vėl trink. Pripilk 1/4 puo
duko vandens ir dėk vieną puo
duką miltų. įpilk baking pow- 
der ir miltus į likusius miltus, 

'persijok ir dėk prie tešlos, pa
mainydama, tat vandenį, tai 
miltus. Išplak kiaušinio balty-z 
mus ir išlengvo maišyk į tešlą. 

, Paskui afeskyrai dėk riešučius; 
razinkas, cetriną ir
Grandžių luobus viską krūvoj, 
išmaišyk ir dėk prie tešlos, su
maišyk ir kepk blokinėse kur 
duoną kepi kokius 50 minutų.

----------------- z

Seimininkėms • Patarimai
Virtuvės indai

(Tąsa)

Daugiausiai vartojami ema
liuoti, t. y. geležiniai, emaliu 
aptepti, indai. Emalis labai pa
našus į stiklą; kaip ir stiklas, 
jis neišlaiko šilimos. Del to tų 
indų emalė, juos per daug 
įkaitinus, sutrukinėja ir nusi
lupa. Mažiučiukai emalfs ga
balėliai gali pakliūti į valgį ir,

MADOS.
, patekę į žarnas ar skilvį, su
kelti įvairių ligų. Tad reikia 
su emaliuotais indais atsargiai 
elgtis. Nutrupėjus dalelei ema- 
lėJS, indas geriau nevartoti. Juo 

J emaliuotas indas brangesnis, 
juo emalės geresnės, nes ne- 
įpleišėja ir nusilupa. Emalėje 
•yra ir švino. Juo pigesnis in
das, tuo jame daugiau švino. 
Yra emalės, kurioje švino ir 
visai nėra. Bet tokia emalė
brangi. K

Verdant valgį emaliuotame 
inde, ypač rukščius ir sūrius 
valgius, švino patenka į valgį. 
Jo patenka dėl to, kad riebalų 
rūgštys ir druskos traukia į 
save šviną, švinas — nuodin
gas metalas. Norint apsisaugo
ti nuo emalės nuodų, reikia 
kiekvieną naują emaliuotą indą 
prieš vartojant pavirinti su ac
tu arba su druska ir riebalais. 
(100 dalių vandens, 20 drus- 
kos ir 30 acto.)

Špižiniai indai, kaip ir gele
žiniai, nuo drėgmėj rūdija. Špi
žiniai indai nebrangus, bet ir 
nepraktingi — greitai dūžta. 
Jie emaliuoti. Parduodami daž-

Nauja Mady Knyga

2737. — Tiesių linijų suknelė. Ge
ra iš šilko arba naujos mados spor
to materijos. Sukirptos mieros 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3% yardų 40 colių 
materijos. ✓

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
nurodytą pavyzdžių, pratoma iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą Ir 
■Ūkiai parašyti savo vardų, pavardę 
Ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Išlikus reikia adresuati:

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

2746. — Svečiuosna gera suknelė. 
Galima pasisiūdinti iš lengvo Šilko 
arba panašioj lengvos materijos. Api- 
kaklę ir juostelę galima padaryti iš 
balto georgette crepe. Sukirptos mie
ros 16 ir 18 metų ir 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
3 K yardų 40 celių materijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti 1

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

------------------------------—
NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti taan pavyzd) No................
Mieros______________ per krutinę

<Vardas ir pavardė)

(Adresas)

IMiesUs ir valst.)

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

Rašykit į
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, Iii.
Užsakiniams.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

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

f . . . . a. . , . .mansiai svoriu, šie indai plau-
jami, kaip ir aukščiau minėta.

Nikeliniai indai nepavojingi. 
Jiems glaisto nereikia, bet jie 
labai brangus, ir ne visiems 
prieinami. Ahiminijaus indai 
nebrangus, nenuodingi ir be 
glaisto (politūros). Jie mažai 
vartojami/ viena, kad jie labai 
greitai įkaista, ir valgis juose 
pridega, valgio šutinti juose ne
galima; antra, jie švariai at
rodo tik kol nauji, ir jų,nega
lima nušveisti taip, kad žibė
tų. Pagalios nuo šarmo, pavy
zdžiui, sodos, kuri sumaišyta su 
muilu, greitai genda.

Molinių indų yra paprastų ir 
degtų. Degintieji indai nežalin
gi, palengva įkaista ir negreit 
atvėsta. Juose gera virti val
gius, reikalaujančius vienodos 
temperatūros. Jie lengva maz
goti. Vienas jų negerumas, 
tai, kad greitai dūžta. Papras
tuose moliniuose induose, puo
dynėse marinuoti valgiai lai
kyti negerai, dėl to, kad pras
tame tų indų glaiste (politūro

je) yra švino. Juo molinis in
das skambesnis, juo jis geres
nis ir geresnės medžiagos ir 
geriau išdegintas.

Renkant medinius indijis, rei
kia žiūrėti, kad butų lygus ir 
be šakų. Geriausi indai ąžuo
liniai ir eskuliniai (bukiniai).

Norint panaikinti medžio 
kvapą, medinius indus prieš 
vartojant reikia išvirinti. No
rint panaikinti mediniuose in
duose pelėsius ir puvėsius, rei
kia plauti juos šiltu vandeniu 
arba su actu. Kad mediniai in
dai neperdžiūtų, juos reikia 
laikyti drėgnoje vietoje. Ne
vartojant rėčkų, pav., vasarą 
j jas, ‘reikia įpilti vandens.

Jau parvažiavo iš Lietuvos 

ir pacientus pradės priimi
nėti pirmadieny, rugp. 23 d.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 S'o. Halsted St„ kampas 31 gat.

Dr. Anelia Kaushillas
CIHROPRACTOR ir MIDWI>E

............... ■■■■.............. .. ....................."

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

...................... - ■■■■ —/

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

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo G iki 
v vai. vakare.

Pasekmingai gy
dau (vairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapijų, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951 

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
deliais, Pžtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 13 vak. Nedėlio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto 5ki 4 p. p.
Gyvenimo Viela

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskynus ketvergų. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State SL, u«om 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. 
Nedėiiomis nuo 10 ryto iki 12

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

.---------------------- ------ *

— .1.11 I —...............................  — . . . .. <

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
SeredoJ ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 18 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
Advokatas

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

V akarai h
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

k L______ *__________________________________________________________ t

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidutmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

er DR, HERZMAN-®]
— IS RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pnual 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorijas 1025 W.

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėiiomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telofonai:

Namų Tel.: Hyde Park 3395
> . 1 ' ■■■■ 1 <

JOHN B. BORDEN 
(John Baadziunas Borden) 
LIKTUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Kepublic 9600
L .......... ............ ....................................

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

Tel. Pullinan 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

..... . . ........ >

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avense 
Tel. Hemiock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponų kasdieną ir priduok į Naujienų ofisų ar į sto
tį, atba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis 1

Vienas skaitytoji^! n skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponą 
kas dienų ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai: 1

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

. ........    Atkirp čia ——-------- ----- -------------- -
Data: Rugpjūčio 23 d., 1926

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

r/ > J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
K atanaOS į nuo 5 jį; g va|t vakare

A. MONTVID, M. D
1579 Milvvaukee Ave^ Room 289 

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

Namų telefone Spaulding 8683 
UltraviolėtinS žviesa ir diathermia

r" ■■■ ■' -----
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z.' Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

. 4645 So. Ashland Are.,
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO
H " II I I I—

.................................  i

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, IU.

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'val. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 valan- 

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4900

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir įvenadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfa* 6353V..,. —_

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. UNECKI,

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

YUSZKIEWICZ,
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių Ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chroniškų ka
tarų, nerviškumų, galvos skaudiji- 
mų, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
140? Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS! ’
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persltikrinkit.
Mano gydymo budus taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fL .......... -...........................—*
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Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadeinius. Leidtia Naujiena Ben
droji, 1780 So. Halstad St., Chicago, 
111. — Talafoaasi Boasavalt $50*.

Chicago je — paltu!
Metams ............... w $8.00

. Uisimokijimo kalnai
Pusei meta---------- —-------------4.M
Trims mlnenlnms  $XV0
Dviem mlaealama - l.M
Vienam minėsiu!.75

Chicagoje per neMotojusi
Viena kopija....................   8c
Savaitei ____________________  18c
Minėsiu! ----------  7|c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams .--------- $7.00
Pusei meta__________ .............. 8.60
Trims minesiams____________ 1.75
Dviem mine&iam_____________ 1.25
Vienam minestai.76

Lietamm ir kitur uisieniuosei 
(Atyfciata)

Metams

rių iki šiol neužsimokėję uždėtų jiems specialių mokes
čių. Girdi:

“Nuo to laiko (gegužės m. 15 d.) dar tik du tūk
stančiai, devyni šimtai keturios dešimtys ir vienas 
narys teužsimokėjo ir jų vardai priduota nacionalei 
raštinei. >

“Mes klausiam jus: ar esate vienas tų, kurie spe- 
ciales duokles užsimokėjote, ar esate vienas tų de
šimties tūkstančių, kurie dar nemokėjo?”
Iš šito pranešimo yra aišku, kad net patys “work- 

erių” partijos viršininkai “nekleimina”, jogei ji turinti 
narių daugiaus, kaip 12,941. Ir iš to skaičiaus milžiniška

- |dauguma — net 10,000! — yra neužsimokėję duoklių, t.
|y. “negeram stovyje”

Pernai Amerikos komunistai skelbdavo, kad jų par
tija turinti 27,000 narių, o užpernai — 50,000.KTai ve kaip 
jie sparčiai “nuprogresavo!”

Lietuvos Padangė 
^pasauliniame kare

MEKSIKA EINA PRIE VIDUJINES ^TAIKOS

VYSKUPAI NUSILENKS PREZIDENTUI 
CALLES’UI

PILNA VALDŽIOS PERGALĖ
KOMUNIZMO “AoJUJE”

BELIKO TIK 2,941 KOMUNISTAS “GERAM 
STOVYJE”

Padėtis Meksikoje, kaip išrodo, ėmė krypti geron pu
sėn. Katalikų vyskupai, kaip jau musų skaitytojai žino, 
kreipėsi į prezidentą Calles laišku,, prašydami, kad jisai 
pavartotų savą įtaką pakeitimui tų konstitucijos para
grafų, kurie, vyskupų nuomone, yra per skaudus katali
kų bažnyčiai, o iki tie pakeitimai bus pravesti kongrese, 
kad prezidentas tuo ar kitu budu suspenduotų liečiančius 
bažnyčią įstatymus ir patvarkymus.

Nors Meksikos prezidentas šitą vyskupų prašymą at
metė ir patapė jiems ieškoti įstatymų suspendavimo per 
teismą, o konstitucijos pakeitimo — kongrese, tečiaus 
katalikų bažnyčios vadai skelbia, kad Calles’o atsakymas 
“žymiai pataisė padėtį? įr atidarė “kelią į taiką”.

chicagietis gavo 
laiškų, kuriame pa- 
įdomių žinių apie gy-

išVienas
Maskvos
duodama
venimą sovietų krašto sostinėje,

(rašytas rusų kal- 
datą liepos m. 2 d. 
o pašto antspaudas 

jisai iš Maskvos išė- 
Jame tarp

Laiško autorius, be to, pa
tvirtina ir tą “Naujienose” se
nai pažymėtą faktą, kad Rusi
jos červonco verte puola. Pa, 
čioje Rusijoje, tiesa, červonco 
kursas tarytum nėra pasikei
tęs: červoncas yra kainuojamas 
5 abi. Bet tai tiktai dėl to, kad 
Rusijos prekyba su užsieniu yra 
monopolizuota. Privatiniai as
mens negali nei parduoti pre
kių užsieniui, nei pirkti prekes 
iš užsienio, 
nes neturi 
kaip stovi 
lyginus su

,mis. Tečiaus 
puolimas yra aiškus/iš to, kad 
visų prekių kainos Rusijoje nuo
latos kyla. Jeigu kainos kyla, 
tai reiškia — červoncu vis ma
žiau ir mažiau prekių
nupirkti; jo/perkamoji pajėga 
vis labiau smunka.

Rusija, vadinasi, turi 
valiutos infliaciją.

Pagaliau, įdomus yra tas fak
tas, kad už pasus į užsienį va
žiuoti sovietų valdžia ima iš 
privatinių asmenų net po 330 
rublių. Tai yra beveik lygu vi
siškam uždraudimui keliauti į 
svetimas šalis. Ar yra teisinga 
šitaip varžyt žmonių judėjimo 
laisvę? Pačioje Rusijoje sovie
tų valdžia nesugeba sudaryti 
žmoniškų sąlygų gyventojams, 
o į užsienį .išvažiuoti jiems už
kerta kelių. Tai tau ir “rojus”!

Todėl Rusijos žmo- 
galimybės patilti, 
červonco vertė pa
kitę šalių valiutp- 

červonco vertės

Meksikos vyskupų paaiškinime dėl prezidento atsa
kymo į jų laiškų tarp kitko sakoma:

“Prezidento pareiškimui daug prisidėjo prie at
mosferos prablaivėjimo. Ėpiskopatas priims ragini
mą įteikti bažnyčios įstatymų pakeitimo planus kon
gresui, ir mes tikimės, kad tuo budu tauta pasieksi * 
tokį išsprendimą, kuris tarnaus krašto pastovu-!
mui”. t
Toliaus, vyskupų pareiškimas giria Calles nuoširdu

mą ir išreiškia jam viešą padėką už tai, kad jisai prižadė
jo nespausti kongreso, kuomet pastarasis \ svarstys vy
skupų pasiūlytus bažnytinių įstatymų pakeitimus.

Dabar jau girdėt, kad kunigų diriguojamoji Sąjun-Į 
ga Religijai Ginti gal nutars atšaukti ir “ekonominį boi
kotą”, kurį ji buvo paskelbusi pereito mėnesio gale.

galima

naują

ir 
iš 
ir 
ir 

iš- 
iš-

kurių

ba) turi 
[1926 m., 
Į rodo, kad 
[jo liepos m. 23 d. 
[kitko sakoma:

“Į jūsų klausirpus ką galiu 
pranešu: Teisybė, daug fab
rikų pas mus nedirba, ka
dangi trūksta žaliavų (med
vilnės, verpalų, metalų ir 
k. k.). Kaip ilgam laikui ne
dirba fabrikai, pasakyt sun
ku, o bedarbių baisiai daug. 

’ Dabar pas mus- nai.ja ‘liga’ 
, — ji vadinasi ‘Ekonomijos 

režimas’. Ji reiškiasi tuo 
kad daugybė tariniu tojų 
darbininkų atleidžiama 
darbo sovietų įstaigose 
Irusiuose, kadangi trustai 
įstaigos nepadengia savo 
laidų;2) mažina visokias 
laidas, net ir tokias, 
negalima mažinti.

“Darbas tų tarnautojų ir 
darbininkų, kuriuos atleidžia, 
perduodama kitiems drau
gams, kurie nėra atleisti, bet 

huž pridėtų darbų algos neke
lia, taip kad dabar vienas 
dirba už du. .

“Červoncas čionai yra kai
nuojamas, žinoma, tiek, kiek 
jisai čia yra vertas — 10 rub
lių arba apie 5 dolerius. Bet 
dėl to, kad kainos čia visam 
kam tokios aukštos ir jos 
nuolatos vis kyla, tai supran
tama, kad červonco vertė že
ma ir nepaliauja ėjusi vis že
myn. Pas mus baisiai bran
gios kainos ir maisto produk
tams, ir manufaktūrai.”

Laiške pasakojama apie ru-
Įdomu šiame sąryšyje pažymėti tą faktą, kad dabar Įbų siuvimo pramonę, kuri esan- 

jau ir Meksikos Kolumbo Vyčiai paskelbė spaudoje, jo- d valstybinio trusto “Moskvo- 
gei jie esą priešingi Jungtinių Valstijų intervencijai —pvei ’ rankose, paskui tęsiamą: 
“tiesioginei ir neteisioginei”. Pirma tokių balsų iš Mek
sikos Vyčių nebuvo girdėt. Jų delegatai dalyvavo Jung
tinių Valstijų Kolumbo Vyčių suvažiavime, kuris nese
nai įvyko Philadelphijoje ir kuriame buvo vienbalsiai nu
tarta reikalauti intervencijos Meksikoje!

Dalykai šitaip ėmė krypti Meksikoje, kaip matyt, 
daugiausia dėl to, kad Jungtinių Valstijų valdžia atsisa
kė daryti intervenciją Meksikoje. Kai prezidentas 
Coolidge ir valstybės sekretorius Kellogg ne tiktai atme
tė Kolumbo Vyčių reikalavimą įsikišti į ginčus tarpe 
Meksikos valdžios ir Kunigų, bet ir ėmė areštuoti Meksi
kos kontr-revoliucionierius, kurie daro šiame krašte są
mokslus prieš Calles’ą, tai Meksikos kunigai pamatė, kad 
Dėdė Šamas jiems nesirengia eiti pagalvon, ir nusileido.

‘Kai dėl važiavimo į Rusi
ją ir atgal, tai pranešu, kad 
daJ>ar tai kainuoja brangiai. 
Važiavimui j užsienį čia rei
kia gauti užsienio pasportą, 
už kurį ima 110 dolerių (220 
rublių)) iš sovietų tarnauto
jo ir 165 dolerius (330 rub.) 
iš privačių asmenų, taip kad 
tatai baisiai brangiai kainuo
ja.”
Tai šitaip rašo apie komunis

tišką “rojų*’ asmuo, gyvenąs 
pačiame to “rojaus” centre. So-

DAR APIE FAŠISTUS

Jau daug kartų Lietuvos laik
raščiai yra parodę, kad ne kas 
kita, o tik klerikališkų partijų 
žmones platino tuos “fašistų” 
atsišaukimus, kariuose buvo 
įdrąsinama socialistams ir be
dieviams žudymais ir padegi
mais. Bet štai “Šiaulių Naujie
nos” savo Nr. 33-iam įdėjo dar 
sekantį dokumentų:

“Visuomenes žiniai!
“Mes žemiau pasirašę liudija

me, kad sekantieji asmenys iš 
7 j 8 diena birželio 1926 m. 
apie ryto 4-tą valandą klijavo 
fašistų atsišaukimus Šaukėnų 
miestely, būtent:

“1) Vladas Vaišys, Šaukėnų 
bažnyčios vargonininkas.

“2) Domas Žalpys, darbo fe
deracijos Šaukėnų skyriaus na
rys, gyv. Šaukėnuose.

“3) Valiulis Zenas, Šaukėnų 
‘'Pavasario’ kuopos pirminin
kas, gyv. Paplėštakių 
Šaukėnų valsčiuj.

“4) Julė Kučinskytė, 
nų ‘Pavasario’ kuopos 
gyv. Šaukėnuose.

“Parašai: I. Lavickas, Si. 
Žalpis, Dzidas Arbatauskas, P. 
Stankus.”

Taigi Meksikos kunigai prisipažino esą pergalėti.
Jie nusilenkė “bedieviui” prezidentui, prieš kurį jie bu
vo mėginę sukelti tamsią liaudį, ir jie viešai pripažino 
autoritetą kongreso, apie kurį jie pirma skelbdavo sve
timų šalių spaudoje, kad tai esąs “vagių, sukčių ir smur
tininkų” susirinkimas.

Bet kas yra užvis svarbiausia, — Meksikos katalikų I vietų pramonė/ pasirodo, ken- 
bažnyčios viršininkai su Romos pritarimu viešai nusilen- čia skaudų krizį ir dėl žalių 
kė bažnyčios nuo valstybės atskyrimo principui. Šis vy- medžiagų stokos, ir dėl pramo- 
skupu nusilenkimas reiškia, kad prezidento Calles’o vai- P?68 nePr(xJuktingumo (“nepa- 
dzia ne tiktai pasirodė esanti galingesne uz bažnyčią, bet1 
ir laimėjo pilną moralę pergalę ant jos.

Dabar reikia tiktai palinkėti, kad Meksikos kongre-1 žagareiviški
sas, svarstydamas aukščiaus minėtuosius konstitucijos darbo tarnautojus ir darbi-33 m., kuris buvo nuteistas už 
pakeitimus, vadovautųsi kiek galint didesniu žmonišku- I!!®^118’ °. uzkrauja pa- padarymą suokalbio apiplėšti

. ... -r. . . , .... , . I liktiems įmonėse žmonėms, ku- Mount Vernon gatvekarių kopK
nuį ir teisingumu. Jisai padarytų geriausia, jeigu kata- irjems tenka už tą pačią paniją, kurią bandant apįplėš-
likams —■ tiek pasauliniems, tiek dvasininkams —- suteik- algų atlikti dvigubą darbų. To ti '-du darbininkai liko užmušti,
tų tokias pat teisės, kokias turi visi kiti piliečiai. rezullate: nuolatos, augantis Jie prie kaltės neprisipažino ir

____________  bedarbių skaičius vienoje pu- prašė jo pasigailėti dėl jo pa- 
Oficialiame Amerikos Darbininkų (komunistų) Par- ^.^ nu',!’,to8 ir 6 vaikų; kitas nužudy-

2.. v. . . Y . i. , bančių padėtis antroje puieje.
tijos pranešime, po kuriuo pasirašo jos generalis sekreto- kitokiu budu bolševikai 
rius, C. E. Ruthenberg, sakoma, kad daugelis partijos na-hia” sovietų pramonę!1

kaime,

Šaukė- 
narys,

Du nužudyti elektros kėdėj

OSSINING, N. Y., rugp. 20. 
bolševikai daro kovai su šituo — Vakar Sing Sing kalėjime 
krizių? Nugi tų, ką ir visi at- du žmonės tapo nužudyti elek- 

i darbdaviai:. meta tros kėdėj — David Demaio,

tasis yra Wm. Hoyer, 25 m., 
ke- kuris nužudė savo pačią ir 8 

metų dukterį.

Pandėliečiams viena iš iškil- 
■ mingiausių vasaros švenčių yra 

rugpiučio m. 26 d. Šv. Onos 
šventė. Į Pandėlį tuomet susi
renka žmonįų iš visų kaimyni
nių parapijų, jie sbsitinka savo 
gimines, pažįstamus, pasitaria, 
pasidalo žiniomis ir panašiai. 
Toks jau paprotys gyvavo nuo 
senų laikų ir niekuomet niekas, 
nesitikėjo, kad kas galėtų jį su
trukdyti. Jeigu kuriais metais 
nutikdavo blogas oras, tai tik 
mažiau tolimesniųjų apylinkių 
giminių ir pažįstamų susirink
davo, bet apeigas atlikdavo tas 
pačias ir tuom buvo visi pa
tenkinti. Tuo laiku ūkininkai 
j«u beveik visi būna suvežę ru- 
gius ir vaišipa gimines naujų 
rugių duonele. Visai ką kita šv. 
Onoje susilaukė Pandėliečiai 
1915 metais. Jos, manau neuž
mirš nei tie vaikučiai, kuriuos 
tada motinos dar ant rankų ne
šiojo, nes ir jiems teko matyti 
karo baisenybę ir tie piemenė
liai, kurie bandą ganė.

Saulė tekėjo per tamsius de* 
besis. žemė Jiuvo apdengta pil
ku ruku. Oras šiltas, malonus. 
Petrukas gano bandą linksmai 
švilpiniuodamas ir daineles dai
nuodamas. Džiaugiasi gražiu 
šventadienio rytu. Karvelės jo 
ramiai peša rasotą žolę. Saule
lei pakilus, rasa nukrito. Laukia 
jis, kada ateis šeimininkė kar
velių melžti ir atneš jam šiitų 
blynų su sviestu ir duos šilto 
pienelio atsigerti. Pamatęs at
einančią šeimininkę, nudžiugo. 
Linksmai pasakojo jai, koks 
esąs šiandieną gražus rytas, 
kad karvelės taip rimsta, nerei
kia lakstyti išsižiojus paskui 
kiekvieną, tarytum ir jos žino, 
kad šiandieną šv.' Ona. šeimi
ninkė padavus Petrukui blynus; 
nuėjo karvių melžti. Pamelžus, 
davė jam šilto pienelio atsiger
ti ir rengusi eiti į namus. Tik 
štai pasigirdo šūviai: vienas, ki
tas, trečias ir t. t.

Abu krūptelėjo iš baimės, 
sutupė ant žemės ir nežinojo 
kas daryti: ar bėgti į namus, ar 
čia laukti pakol nustos šaudžius, 
dūzgančios kulkos, taip jos 
gąsdino, kad jie drebėjo, kaip 
drebulės lapas ir bijojo pasiju
dinti iš vietos. Nustojo valan
dėlei šaudyti. Pasidrąsinę at
sikėlė, suvarė karveles j gardą, 
kuris buvo aptvertas aukšta 
tvora ir viename kampe apdeng
tas* stogu, kad lietui pradėjus 
lyti, gyvuliai galėtų pasislėpti.

Pasigirdo tankus tarškėji
mas iš šautuvų, dūzgė kulkos 
pro jų ausis įr keletas atsimu
šusių į gardo stogą sprogo.

Prajojo pro juos trys raiti, 
prigulę prie arklių vokiečiai, o 
vienas pasilikęs arklys bėgo be 
raitelio.

“Gal tą raitelį jau nušovė”, 
sakė Petrukas.

“Kur jį nušaus, vokiečiai gu
drus; pasislėpė, kur nors ir tu
pi”, mostelėjusi ranka suniur
nėjo šeimininkė.

“Skubėk greičiau į namus, 
Petruk, gali pradėti vėl šaudyti, 
tai neturėsime čia nei kur pasi
slėpti: nei duobės nei grabės”, 
ragino piemenėlį šeimininke. 
Beeinant jiems į savo vienkiemį 
pradėjo rusai šaudyti iš kaniio- 
lių. Granatos ūžė pro jų gal
vas kaukdamos ir žviegdamos 
visokiais balsais; paėję apie du 
šimtų metrų už jų,, krito ant že
mės ir sprogo, išmesdamos di
delius gabalus velėnų į viršųn 
Girdėtis buvo, kaip išsprogusių 
granatų švilpė šrapneliai ir 
skeveldros lėkdamos ore.

Kitos sprogo ore prieš pat 
nukritimą žemėn, o toje vietpje 
ore pasiliko juodas durnų ka
muolys. Oras aplink dvokė pa
rako dūmais. Skubinosi jie 
bėgti, kad greičiau parbėgus į 
namus. Parbėgę rado šeiminin
ką ir jo brolį Antaną rengian- 
čiuosi eiti iš namų. Nors ir tu

rėjo išsikasę duobę, bet nesiti
kėjo kad galės jos menkos lu
bos; iš vienos eilės plonų rąste
lių ir žemių sluogsnio vitTfos pė
dos storio, atlaikyti kanuolės šū
vius. Tarėsi bėgti, bet nežino
jo kur. Iš vienos pusės šaudė 
vokiečiai iš šautuvų, iŠ antros 
rusai iš kanuolių. Pagaliau su
sitarė bėgti į Raikienų kaimą, 
rusų pusėn. Užmiršo savo gy
vulius, kuriuos paliko uždarytus 
garde, namus nerakintus ir du
ris neuždarinėtas, nes gyvybę iš
saugoti buvo brangiau. Skubi
nosi, kaip greičiau nubėgti į 
Raikienų kaimą ,nes tenai tikė
josi rasę kaimiečių iškastas ge
resnes duobes ir palesę geriau 
pasislėpti nuo vokiečių šautuvų 
kulkų ir rusų kanuolių. Bėgo 
vienas paskum kitą, pesilenkę, 
žemesnėmis vietomis, paupiu, o 
kur atviresnė vieta, brido upe
liu, kad vokiečiai nepatėmytų ir 
n^nušautų. Laimingai pasiekė 
ir kaimą. Prie pat kaimo rado 
Petrukas suplėšitą vokišką ši- 
nelį ir prie jo penkioliką -vokiš
kų kovos šovinių. Apsidžiau
gęs šiuo radiniu, įsikišo šovinius 
į kišenę ,šinelį paliko ir nubėgo 
toliau. Kaimiečiai pamatę juos 
ateinant, pradėjo klausinėti. -~ 
Daugiausia stebėjosi ir klausi
nėjo Ketvirtis, žemo ūgio juo
dais plaukais, storas žmogutis, 
klausdamas:

“Kaip jus atbėgat, kad jus 
prūsokai*) nenušovė, jog jie 
nieko ne nežiūri į jnusų žmo
gų, jiems kas nebuvęs: ar mas- 
kolis ,ar musų žmogus, bi tik pa
matė ir šauna. Šiandieną man 
pasakojo Eidžionių kaimo Tar- 
tėrėnė”.

“Einu, sako, iš kaimo į miš
ką su savo duktere, kur stovi 
musų vežimai su maistu ir dra
bužiais, nes prūsokų tiek daug 
priviso musų kaime, kad ir sa
vo namuose vietos nebeturim. 
Ėjo pirma manęs musų kaimo 
Tirtis Jonas. Per liekeną jojo 
trys prusokėliai. Tik vienas iš 
jojančių “taukšt” ir Iššovė. Pa
mačiau Tirtis atsigulė, ir aš pat 
raukiau už rankos mergiotę ir 
sakau: gulsim, mat ir Tir
tis atsigulė, gali nu
šauti. Atsigulėm ir gulim, 
laukiam ar nepradės daugiau 
šaudyti. Palaukę atsistojom ir 
priėjom prie Tirčio. Priėjus 
sakau: kelkis jau daugiau ne
šaudo, jie nujojo tolyn. Tirtis 
pasivertė l$niubščias, sudejavo, 
sumykė ir nutilo. — Pajudinau 
aš jį dar sykį ir vėl surikau: kel
kis! bet j iš daugiau...

Paėmiau aš jį už pečių paver
čiau ant šono. Žiuriu — dievu
liau tu mano! klanas kraujo po 
juo, net man visas kūnas iš bai
mės nutirpo; pamaniau sau tie 
nevydonai jau bus...

Bet už ką?
Ką jis jiems padarė?
Ėjo vargšas iš kaimo, kaip ir 

mes pas savuosius vežimus į 
mišką, o šie turbut dėl pasity
čiojimo iš musų žmonių, paleido 
kulką ir keliauk į aną pasaulį. 
Be jokios kaltės žmogų... Pali
ko vaikus mažus, pačią, kur 
šiems dabar dėtis ? Oj! var
gas, vargas...

“Taip aš manau ir jums galė
jo nutikti. Nu gana plepėti lįs- 
kim į duobę, mat jau vėl prade
da maskolius su prūsais liestis.

Lindo į duobę Ketvirtainis 
pirmas, paskiau šeimininkė, šei
mininkas Antanas ir Petrukas, 
tenai jau rado dvi bobeles: 
Ketvirtainę ir Butkienę, — susi- 
nėrusiomis rankomis, ašaroda
mos ir apsikabinėjusios kaklą 
visokių rųšių brostvomis, mels
damosi prašė Dievą, kad nebau
stų maskolį su prusu, už jų ne
dorus darbus.

“Nusibodo jau mums klausy
tis to bildesio, užkurto ausys i

nuo šautuvų, kanuolių trenksmo 
ir jų pačių riksmo”, skundėsi 
Butkienė, kreipdamasi į atvyku
sius vienkiemininkus.

“Dievolėliau kaiminėliai kas 
pas mus šį rytą atsitiko”, pra
dėjo pasakoti Butkienė, linguo
dama galvą atvykusioms kaimy
nams iš vienkiemio.

“Iš ryto džiaugėmės ^sulaukę 
£v. Onos sakom, eisim Pandė
liu bus daug kunigų iš kaimyni
nių parapijų atvažiavę, pasimel- 
rim, o matot kur esame, vieton 
bažnyčios, Dievo namų, duobė
je, lyg kokie žmogžudžiai.

Vakar vakare atjojo į musų 
1 aimą apie penkiasdešimts, gal 
ir daugiau, nebegalėjau suskai
tyti, raitų prusokėlių, vieni su
stojo pas mus, patys užėmė ka
marą, o arklius susivedė į kluo
ną, kiti pas Galinį. Pas mus 
ftovėjo vienas vyresnis, kaip jį 
tikrai vadina nežinau, tik ma
čiau kai jis kų. sako, tai kiti sto
vi išsitiesę, kaip žvakes, bijo ir 
sujudėti, o šis tik arza ir arza, 
tur būt kokius prikazus duoda. 
Vienas kareivis per visą naktį 
Temiegojo: gulėjo užsiritęs ant 
musų triobos stogo, prisišliejęs 
prie kamino ir žiurėjo į Pagurių 
kaimo pusę, kad neužpultų rus- 
kis, o kiti ramiai sau miegojo, 
1 elnes nusimovę, kaipi namie. 
Pytą užlipo kitas kareivis žiū
rėti ,pasiėmė dar tokius juodus 
i!gus akinius. Aš maniau sau, 
ką tu matysi per tas dūdas, kad 
jau nematai savo akimis, bet 
taip ir buvo. Tik užgirdom: 
Kameraden! Kameraden! šau
kia prūsokas. Visi šoko iš guo
lių, kaip nudegę. Kėlės, ren
gės, balnojo arklius, kiti bėgo į 
jaujas, rugius, lindo į kanapes, 
kaip žvirbliai vanago užklupti, 
slėpėsi, kur kas įmanydamas. 
Taukšt taukšt pradėjo šaudyti, 
aš ėida per kiemą net susmukau 
iš baimės. Dievulėliau! pama
čiau pilnas kaimas ruskio kazo^- 
kų.

Kazokai pradėjo rėkti: “Ura! 
ura! Prusai vėl gargėjo viso
kiais balsais. Maniau, kad jau 
Dievo sūdo diena atėjo. Arkliai 
žvengė, kareiviai rėkė, dejavo 
visokiais balsais. Rusai, mat 
staiga užklupo besirengiančius 
iš miego prusus ir pradėjo ka
poti kardais, kaip viščiukus.

(Bus daugiau)
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KIEKVIENAS BERNIUKAS

*) Prūsokais lietuviai kaimiečiai 
vadino per karą vokiečius,

Jaunimas nori ką nors 
veikti.

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

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

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

JOS. F. BUORIK 
Pianu Krautuvė

3343 So. Halsted St.

■■■MM
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Nauja butlegerių 
atiku

Nelaimės Rodeo 
pramogoj

ar- 
pa- 
rų- 
ro-

Nusižudė turtinga 
mergina

N.Savo kambaryj (1023 
Dearborn St.) nusišovė Ilarriet 
Field, 23 metų arhžiaus. Field 
buvo plačiai žinoma turtuolių

“sosaidėj”. Pastaruoju laiku ji 
nesijaučiusi gerai. Spėjama, kad 
nesveikavimas ir buvo saužudy- 
stės priežastimi.

Prieš dvejetų metų misteriš
kai nusižudė jos tėvas, kuris 
buvo stambus magnatas plieno 
industrijoj.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligįaS' rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

DR. VAITUSH 
OPTOMCTRISTAS

8 AKIU SPECIALISTASJET
į Palengvins akių jtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

Į vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
npo, skaudamų aklų karšt], atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

I romas su elektra, sparodančia 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

šiaurinėj miesto dalyj vidur
dienyj tapo nužudytas italas, 
kuris tarp siciliečių buvo skai
tomas pavojingiausiu žmogum.

Jo vardas — Antonio Spano. 
Sakoma, kad Spano iš Sicilijos 
atgabeno Genna broliai, paskil- 
bę butlegeriai. Pas Genna bro
lius Spano ėjęs lyg ir sargybi
nio pareigas. Manoma, kad Spa
no yra nužudęs nemažai butle
gerių. Po nužudymo O’Baniono 
santykiai tarp Genna brolių ir 
Spano nutrukę. Tuoj po to pra
sidėjo žudymas Genna brolių. 
Mirtinai sužeistas Tony Genna 
klausiamas pasakyti žudeikos 1900 nh laike kampanijos iš- 
vardą esą pasakęs: “Cavallero’ .• naikininuli geltonojo drugio, jis, 
Is to policija padarė išvadą. j°^Hyrimo tikslams, duodavosi kan- 
mirštantis Genna turėjo galvo- (jžioti užkrėstiems uodams, 
je.Spano. O tai todėl, kad sici
liečiai Spano vadindavę “cava
llero”.

[Pacific and Atlantic Photo]

Clyde L. West, kuris gaus 
.*100 mėnesinės pensijos ir dar- 

i ha \Vashingtone už tai, kad Ku- žudeikos innn _ -------
“Cavallero

Praeitą savaitę, kaip žinia, 
Grant parke “koubojai’’ kontes- 
tavo dėl įvairios rųšies čempio
natų: jodinėjimo laukiniais 
kliais, glumintos su buliais, 
gavimo veršių ir t. t. Tos 
šios kontestai yra vadinama 
deo.

Bejojant laukiniais areliais 
keli ‘‘koubojai” tapo gan sunko
kai sužeisti. Bet didžiausi nelai
mė įvyko penktadienyj, kai lau
kinis arklys numetė Louise 
Hartvvig ir mirtfhai ją sužei
dė.

Hartvvig tą dieną buvusi la
bai nerami ir nusiminusi. Savo 
draugei ji pasakiusi: “I 
wouldn’t care if I were kUled 
I hope 1 got my neck broken”.

Jos noras išsipildė: praslin
kus kelioms valandoms po to pa
reiškimo jk tapo užmušta.

Brolis nušovęs brolį

Avė.), tapo
Kartu su 

metų brolis,

sakęs, kad 
didelis neg-

Policijai pasisekė suimti Pe- 
ter Genna, kuris, buvo mano-Į 
ma, randasi Italijoj. Kadangi 
porą dienų prieš S 
dymą Genna buvo
toj vietoj, kur Spano tapo nu- • 
šautas (456 W. Division St.),| 
tai ant jo puola nuožiūra.

Spano, kuris taipgi buvo žino-1 
mas kaipo “Nerone”, pastaruo
ju laiku gyvenęs Chicago ; 
Heights. Sakoma, kad visos but
legerių lindinys buvusios jo glo
boj. Pats jis gyvenęs viešbutyj 
ir dienos laiku gatvėj beveik ne- 
pasirodydavęs. Bet pas jį visuo
met ateidavę daug žmonių. Tai 
buvę jo padėjėjai butlegerystės 
bizny j.

Kuriuo budu Spano tapo at
viliotas atvykti į Chicagą, — 
detektyvams kol kas nepasisekė 
išaiškinti.

Suimta daug italų 
tikslais. Bet kaip ir 
pas siciliečius esti, 
nieko nežino ir niekas 
matė.

Louis Nicotra, 9 metų vaikas 
(2263 Wentworth 
mirtinai pašautas, 
juo buvęs jo 11 
Ąlfred.

Alfred* išpradžių 
jo brolį nušovęs
ras”. Bet vėliau jis policijai pa
reiškęs: ‘‘Aš nušoviau jį, bet 
aš nenorėjau tai padaryti”.

Policija iškrėtė visus namus, 
bet revolverio ff^surado. Tad po-

J IEVA ŠIAULIENĖ 
Po tėvais Atkočiaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rūgpiučio 20 die
ną, 9:55 valandą ryte, 1926 m., sulaukus 75 metų 
amžiaus; gimus Amančių kaime, Gaurės valsčiaus, 
Tauragės apskričio. Prigulėjo prie Tretininkų Drau
gijos. Paliko dideliame nuliudime savo vyrą Joną, 
dvi dukteri: Marijoną Devinskienę ir Agotą Dalkie- 
nę ir žentą Praną Dalkų, dvi pusseseri: Marijoną 
Duršienę ir Liudoviką Butkievičienę ir vieną pus
brolį Nikodimą Atkočiaitį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1815 W. 55th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, August 24 dieną, 
8:30 valandą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Jievos Šiaulienės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, S ) 
Vyras, Dukterys, žentas, Pusseserės ir Pusbrolis

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 
Telefonas Yards 1741. y

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
*1226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Policijos viršininkas 
įspėja merginas

Kadangi užpuldinėjimai mer
ginų ne tik nesimažina, bet vis

mos nuzu- • |a|jjau diHėja, tai policijos virši- 
pastebetas nįnkas rac|o reikalinga išleisti 

perspėjimą merginoms.
Viršininkas jCollins sako, kad

i moterys ypač turi saugotis ne-; licija turi kuriuo nors budu pa- 
pažįstamų automobilistų, kurio, tirti, kuris 
siūlosi pavažinėti. Geriausia su 
jais visai nekalbėti, nes flirta- 

lrimas tokiuose atvejuose yra la
bai pavojingas. Jeigu kuris au
tomobilistas nepaliaus lindęs, 
tai reikia paimti laisnio numerį 
ir pranešti policijai. Tik tuo bu
du, sako Collins, bus galima su- 
sta*uyti tas piktadarystes.

Policija suėmė Patsy Pardoni, 
21 metų amžiaus (920 So. Her- 
mitage Avė.). Jis yra kaltina
mas užpuolimu ir išžaginimu 
kelių moterų.

vaiko pasakojimas 
yra teisingas.

Į
Pavogė iš detektyvo du, 

automobiliu
Detektyvas Patrick Cooney įė

jo į biliardinę prie Halsted ir 
Garfield blvd., ieškodamas plė
šiko. Automobilių paliko neuž
rakinęs. Išėjęs iš biliardinės 
Cooney savo automobilio jau 
neberado.

liudijimo

— niekas 
nieko ne-

Uodu draugija pairo
Ims nagan Cicero 

valdininkus

Broadview policijos vir
šininkas neteko vietos

Evanstone buvo susikurusi 
eciale draugija, kuri statė 

sau už tikslą vesti kovą su uo
dais. Tos draugijos pirmininku 
buvo bankininkas John F.

Kuponų Dykai?
Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

Automobilistai dabar galės 
lengviau atsidusti: pagarsėjęs 
Broadvievv miestelio “speod 
traper’is”, Joseph Huszar, tapo 
pašalintas iš policijos viršinin
ko vietos. Prieš Iluszarą dabar 
yra užvestos keturios krimina- 
lės bylos. Vienoj byloj jis yra 
kaltinamas tiesiog kaipo plėši
kas. Labai galima, kad smar
kiajam automobilistų gaudyto
jui teks pakutaveti toj vietoj, 
kur jis savo aukas sodindavo.

šiais metais, sako Hahn, jau 
praleidęs apie $2,000 kovai su 
uodais. Jis buvęs nusamdęs uo
dų naikinimo ekspertą, C. Wes- 
ley Edwards. Bet kadangi Evan
stono piliečiai į tą dalyką žiu- 

tai jis‘vienas

Charles A. MacDonald, kuris 
veda tyrinėjimus kai dėl butle
gerių darbuotės, pradėjo imti 
nagan Cicero valdininkus. Jis 
sako, kad turįs įrodymų, jog 
paskilbusio Caponi butlegerių 
saiku mokėjusi valdininkams 
stambius kyšius tii, protekciją. 
Kaltininkai, sako MacDonald, 
busią tuoj atsakomybėn pa
traukti.

Nusižudė poliemono 
žmona

Užvakar nusišovė 
gy, poliemono žmona. Ji 
mė revolverį iš savo 
5411 So. Michigan avė., 
rui matant paleido šūvį 
sau į širdį.

Pasak vyro, ji buvusi labai 
pavydi. Tai ir buvusi jos sau- 
žudystės priežastis.

Clara Be- 
pasiė- 
namų, 
ir vy- 
tiesiai

rj pro pirštus, 
nebenorįs visą sunkenybę ant 
savo pečių nešti.
nesi Evanstono piliečiai delei sa
vo nerangumo skaudžiai nuken
tėsiu: uodų privisią devynios 
galybės ir kankinsią gyvento
jus.

Ateinanti mė-

Austin J. Caulfield, 1303 W. 
Washington blvd., numirė ligo
ninėj. Bedirbant prie VVells ir 
W. Wacker drive, jam ant gal
vos užkrito cemento maišas. 
Maišas nukrito nuo 80 pėdų 
aukštumos.

Policmonas James White įėjo 
į garažą 1715 W. Marųuette 
road ir įsėdęs į Frank Boerne- 
rio automobilių, paliepė važiuo
ti. Ęoerner greit nepaklausė, 
tąsyk policmonas paleido į jį

Chicagietė nusižudė ' 
Mihvaukee viešbutyj j
Yolanda Presburg, buvusi LiJ

operos choro dainininkė, nusižu-1 žuvį, sužalodamas koją, 
dė Milwaukee’j, nušokdama nuo* 
viešbučio septinto aukšto.

Paliktame
nekaltinti vyro, kuris gyvena Sakoma, policmonas buvęs gir- 
2531 Orchard St. Saužudystę ji tas ir mosikuodamas revolveriu 
esą papildanti delei nesveika- nemažai tos apylinkės 
tos. čiams baimes įvaręs.

Policmonas VVhite tapo su
imtas ir jodintas į šaltąją, o 

raštely j ji prašo Boernerį nuvabeno į ligoninę, 
vyro, kuris

pilie-

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

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

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

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo- 

’ i metams $7.00, pusmečiui. — $3.50,se Amerikoje
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bėi už naujus prenuniėra- 
torius, ir tiktai iki Spalio-Očtober 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Sįt., Chicago, III.

ANTONINA KAREČKIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Subatoj, Rugpiučio 21 dieną, 3 
valandų ryto, 1926 m., sulaukus 
26 metų amžiausų; gimus Var
naičių kaimo, Kontaučių para
pijoj, Telšių apskričio, palikda
mas dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vyrų 
Liudvikų ir dvi dukteris: Biru- 
ta ir Katrina, motina Barbora 
ir du broliu: Leonų ir Stanis
lova Varpiotai Amerikoj; o Lie
tuvoj senų tėvelį. Kūnas pašar
votas, randasi 3222 Emerald 
Avenue.

Laidųtuvės įvyks Utarninke, 
Rugpiučio 24 dieną, 8f8U valan
dą ryto iš namų j Tautiškų Šy. 
Marijos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Antoninos Kareč- 
kienės giminės, draugai ir pa- 
žjstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą. 

»

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Motina 
ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Boulevard 
7662.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

' K. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 6203
Privatiniai Ambulansai

. L J. ZOLP^
Graborius ir Pagrabų direktorhM 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar nakty

1646 W. 46th St., Chicaga

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bu® 
brangi dovana.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su ihusų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

HEMORAIDAI
(pilės)

LA Gydome Be
Operacijos

Gvarantuojame išgydymų ant vi
sados be operacijos., skausmo, pjo
vimo, ar išlikimų. Iš darbo.

Daugel) išgydyme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat

IšegEaminavimaR ir patairymai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 S«. State St.

Kampas Congress SU 2 fl.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dienų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 

‘ kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piukų jeigu gali taip 

. ‘ ’ padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin..

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mum che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Cusite per savo aptiekoriu.

mbert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

S'C===========
NORI TAPTI PILIEČIU

Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

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

Keikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

' Naujienos /
1739 So. Halsted St. ' 

Chicago. Iii.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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Lietuvių Rateliuose
Chicagos “Birutė"

Hašo Al. Micevičius

(Tęsinys)

15—16—1917 metai

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

užveizdai, 
dauginus 

pasiėmėm 
dabar te-

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.

mums 
Pocium, 
nelabai

darbuotis, nepaisant dcl’i- 
Ir taip pragyvenom iki 
metų pavasario. P-as Po- 
gavėnios laiku sumanė 
Junginėje “gedulingų kon- 

’. štai ir atėjo ta diena.

P-as Pocius chorų buvo ge
rai sumokinęs ir dainavimas 
paliko gero įspūdžio publikai 
ir pridavė noro choristams lo
baus 
eito. 
1916 
eitis 
duot! 
cerių’
Publikos susirinko daug. Visas 
choras sėdėjo ant scenos. Kas 
buvo naujanybė. Solistai prie
šakyje. Choras atidaro su Sa
snausko ‘Užmigo žemė”. Dai
nuoja “Lueijos” siksletų dar: 
keletas giesmių. Baigi'a choras 
koncertą su Čaikovskio “Pater 
N< ster”. To tai ir užteko mu
sų kunigams. Jie negalėjo leis
ti, kad “Rjrute” dainuotų baž
nytines giesmes ir atitrauktų 
jų publikų. Pareikalavo, kad 
Pocius mestų “Birutę”. Po vi-Į 
sų Amerikų galvatrūkčiais kun. 
Kemėšis organizavo vyčius ir! 
('.hieagoje jau buvo apskritys. 
Žinoma, jie pažadėjo p. Pociui 
auksinę ateitį ir, nepaisant to, 
kad “Birutės” publika jau pra-Į 
dėjo įvertinti p. Pocių ir jo 
darbus prie “Birutės”, visgi jis Į 
pasidavė kunigų pasiūlymams- ir 
pažadėjo jiems tarnauti. Prie 
“Birutes” pradėjo rašytis vy-Į 
čių šulai — p. Kazanauskas net 
buvo valdyboj. Dainavo Julius 
Kaupas ir kiti. Galų gale pa-l 
meta jie visi “Birutę” ir su
tveria jau mirusį “Vyčių Apskri
čio Chorų”. Už vadovų, žino-Į 
ma, nuėjo jau iš kalno pasiža
dėjęs ir nei žodžio “Birutei” 
netaręs p. Pocius. Žinoma, kiek
vienas vedėjas turi maž-daug 

. savo plauko ir choristus. Taigi 
didesnė pusė “Birutes” choris
tų nuėjo su p. Pocium. Kalbi
no vedėjas ir mane ir 
sakydamas, kad “Birutei’

kitus, 
’ jau

i Nuo pal “Birutės” pradžios 
painokos buvo laikomos penkta
dieniais Mark White parko sve
tainėj. Bet dabar jau tų sve
tainę buvo užviešpatavę vyčiai, 
pranešdami fiarko 
kad “Birutės” choro 
nėra. Tuomet mes 
ketvirtadienį, kurį ir 
belaikom pamokoms.

Tai šitokius laikus 
teko pergyventi su p. 
Tuos laikus birutiečiai 
nori pamiršti. Savo keliu mes

■ p. Pociaus darbus įvertinam ir 
įgalime tai įrodyti, nesamos vis
ką pamiršome ir vėl p. Pocių 
kvietėm už vedėjų. Jis juomi ir 
buvo. Bet apie tai priminsiu 
vėliaus.

► Taigi spalių mėnesy 1917 m. 
atpyškėjo musų visų gerbiamas 
ir biruliečių nepamirštantis Sta
sys Šimkus, kuris daug chica- 
giečiams ko davė, o jo dainas 
visi dainavo po visų Amerikų. 
Apie lai aš ir, prisiminęs, 
šysiu.

(Bus dauginu)

para-

Laiškai Atėję Naujienų
Ofisan

Prašome kuogreičiausia atsiim
ti. Priversti busime gražinti

Krason.

Adomaitis, Kazimieras 
Bruizaitė, Natalija 
Bružas, John 
Baranoskis, Charles 
Brijunas, Alfonsas 
Baltas, Charles 
Budeino, Anna 
Dambrauskaitė, J. 
Grišius, S. K.
Gutauskas, John (2 laiškai) 
Gildutis, Antanas 
Gelvit^ Anthony 
Geštautienė, Emelija 
Hartman, Charles 
Jakimavičius, Kajetonas 
Kiedis, Vincentas 
Rudokienė, Z.
Lipčius, S. (keturi laiškai) 
Lukas, J. (du laiškai) 
lAiucks, Thomas 
Mikna, M.
Malone, Joe (trys laiškai) 
Miekeris, Peter 
Ostes, John 
Oden, Alex
Puceta, Jos. (du laiškai) 
PoceviČius, Stasys 
Russell, Rose (du laišku) 
Rimavcus, Joe 
Spelverikė, F. E.
Stralis, Jonas 
Stankus, A. S. 
Varashus, Mr. 
Vasiliui, J. (4 laiškai) 
Vilkas, Steponas (du laišku) 
Woronauski, Mike

nelaimės, po dešimties metų tų 
patį “kryžių” teko p. Pociui 
pastatyti vyčių chorui. Mes iš 
to visiškai nesidžiaugiam. Tuo 
tarpu “Birutė” kaip gyvavo, 
taip ir gyvuoja. Savo keliu “Bi
rutė” visiškai buvo suardyta. 
Atėjus rudeniniam sezonui krei
pėmės prie gerojo p. Sarpa- 
liaus, kuris ir vėl pradėjo dar
buotis. Sunku buvo. Skolos sie
kė apie $500; ūpas nupuolęs, 
o vyčiai su p. Pocium iš tiesų 
sudarė didžiuli chorų ir pradė
jo mokytis “Karnavilio Var
pus”. Kadangi jie mėgo ker
šyti “Birutei”, žinoma, -buvo 
lengva jiems bujoti. Tiek to. 
Kompeticija yra geras daiktas. 
Mums likusiems irgi pridavė 
noro keršyti p. Pociui už jo to
ki pasielgimų. Ir štai girdim, 
kad į Amerikų atvažiavo komp. 
Stasys Šimkus. Bet jis važinė
jo politišku tikslu — su pra
kalbomis lankėsi. Atlankė Chi- 
cagų ir “Birutę”, bet mes ne- 
kreipėm i jį dėmesio: jaunas 
vyrukas, geras kalbėtojas, o 
kaipo muzikas nedaug kam ži
nomas. Tiesa, p. Sarpalius bu
vo pradėjęs mokyti jo keletu 
dainų. Jis pasakė mums gerų 
prakallrą ir pareiškęs noro mu
sų vadovu būti, vėl apleido Chi- 
cagą.

Mes gi nuo p. Pociaus užduo
to smūgio jau negalėjom atgy- 
.ti ir susirinkę ant mitingo, re
gis, apie 8 ypatos, būtent: J. 
llgaudas, P. Sarpalius, Ad. Mi- 
cevičius, Lilija žilvičiutė, Jo
haną Varašienė, Pranas But
kus ir aš tarėmės, kų daryti. 
Nutarėm kviesti Stasį Šimkų, 
kuris vargoninkavo rytuose len
kų bažnyčioje. “ 
skyrėm Lilijų Žilvičiutę, pirm.!
J. Ilgauda, o aš buvau ižd. Bet tumėt juos j banką ir'spuiki?
. . . a, 1 1 Naujitnų. Spulka. uždirba pokasoje nei cento, o tik skolos. $6.00 gryno pelno ant* kiekvieno

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
Pora dienų atgal visiems Naujie

nų Spulkos nariams tapo išsiunti
nėti pakvietimai j metini spulkos 
narių susirinkimą, kuris įvyks Nau
jienų name, subatoj, rugpiučio 28 
dieną, trečią vai. „po pietų.

Susirinkime bus išduoti viršinin
kų raportai, perskaitytos piniginės 
atskaitos, renkami reikalingi direk
toriai, komisijos ir padaromi viso
kį reikalingi nutarimai. Kiekvienas 
šios spu^os narys privalo daly
vauti asmeniškai ar per įgaliojimą.

Spulkos sekretorius.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI 9100.60?

liku*j gyvenimą.

Sekretorių , pa-

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą Ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitu.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei- 
Atsiminkite, kiek 

tie pinigai uždirbtų jums Jei padė>

Ir štai mums linksma nauiie- fJOO.OO kiek jūsų
1TX , ,. j. .i šimtas uždirbtų Jei laikytumėt J jna. Už kehų dienų gaunam at- čja pęr 20 metu?

sakymų, kad p. Šimkus ketvir-' Ateik ir pasitark «u sekretorių 
tadiepio vakare žada būti Cl>i-j 
cagoje ir sutinka būti “Biru- doleris.
tas vedėju. I g*

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iŠ Chicagos į 
Dile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip Ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
tai|> ir moterys nuo 16 Iki 45 me- —---- - ,—, _
tų amžiaus. ‘ Norinti įstoti ' į šią ir garantuojamas už $4. Automobi- 1 • • !•* ♦ • a*  I lt.« « .4*4 f* a ■ ' I a 1 r* * I Ir*draugiją, gulite i............. ,---- ----.
bile vienam draugijos nariui arba apiellnkėj. įstaiga 34 metų senumo, 
jei neturite pažįstamų tarpe tos Didžiausia Ir geriausia stogų den- 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 

_ ........................... ’* darbininkai samdomi. J. J.
* .B Go.. 3411-13 Ogden 

PhoT.e Lawndale 0114.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

Norinti įstoti'į šią I ir garantuojamas už $4. Automobi- 
priduoti prašymą Hų trokų patai navimas'Chicagoj ir

pažįstamų tarpe tos Didžiausia ir 
.............................................................................• t 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba unijos dari... 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — Dunne Hooflng Co 
Čia gulėsite išpildyti aplikaciją įsto-ĮAve 
įimiii j Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijes nariais.

iki 
šios

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

ATYDOS
Kl.l Mums reikia keletu gerai iš- 

repęticija įvyks rodančių, teisingų vyrų ir nio- 
39 st ir Wcstern Blvd. terų, tarpe 22 ir ;)0 meili am- 

7:30 vai. vakare. Lošėjai malonėkit žiaUS j musų darbo departmen- 
buti laiku. —Dramietin. . ... . . . .. i *.•tų. šioje vietoje yra nuolatinis 

darbas ir proga uždirbti daug 
pinigų. Musų firma turi ir ope
ruoja parinktas savastis į 

Nuo liepos 1 dienos, palengvini-Į Murkliam City, prie Dixie ke- 
."vi“: .... randasi tukslanfiai koštu-

niais numeriais, atidarėme/“Naujie- merių (’JlCUgoj, kurie nori pirk- 
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam- fi ant pjaįįos skaJės. Kiekvie- 
pų: i . , . .nas, kuris darys biznį sni mu- 

St mis ant tų žemių, bus apdraus-
Si. abiejų Į tas nuo susižeidimų, ligos ir po

mirtinės pašelpos. Mes galime 
suteikti pinigus kas nori sta
tyti ten sau namus. Jus galit 
dirbti pas mus dalį laiko arba 
visų laikų. Jei jums reikia pa
tyrimo, mes jį jums suteiksim. 
Atvažiuoki! tiesiai nedėlioj, rug
sėjo 22, 162 St. ir WcMern avė. 
(l)ixic Higbway) Arba atsišau- 
kit j musų ofisų.

Greater Cities Realty 
Developers

6 N. Michigan Avė.

Brighton Park. — Keistučio 
Dramos Skyriaus i 
pirmadieny, rugp.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

Michigan 
Michigan

Michigan
Michigan
Michigan

BOSELAND: 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111

Avė

St.
St. 
St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Eront Street.

111 St. ir Cottage Grove Avė.
Visose čia paminėtose vietose 

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
\Vcstern Avė ir 71 St.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stot j bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti ‘^Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą. ’

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
PAIEŠKAU Jono Banio, ką 1913- 

14 metais buvo Utėnų parapijoj už 
vargonininką. Dabar gyvena Ame
rikoj. Turiu labai svarbų reikalą 
ir prašau atsišaukti ar kas žinote, 
praneškite, už ką busiu dėkingas.

JONAS ZABUKĄS,
4138 Archer avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA nuJterų, nuo štukų 
darbas, gera mokestis, lengva 
išmokti.

PALLACE HAT SHOP

AUTOMOBILIAI
BARGENAS. Parsiduoda Kreisle- 

ris Roya! Sedan 5 sėdynių, 1926 mo
delio, šliapikas, 5018 S. Keeler Avė.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU, renduosiu arba 

mainysiu roadhouse, 18 mylių 
att k is et • 'nuo Chicagos, prie didelio kelio,

ninko Rekašio paeinančio iš Žarėnų (labai geras biznis per VISU mies- 
parapijos, Kliokų kaimo. Turiu rėf- ‘ 
kalą ir norėčiau pasimatyti. Jis pats 
ar kiti ji pažįstantį duokite man 
nią šiuo adresu: 

MATEUŠAS* BENDIKAS 
4008 So. Rockvvell St. 

Chicago, III.

ži-
tų. Atsakykit angliškai. 17.39 S.
Halsted St., Box 843, Chicago.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambaris,» didelis, švie

sus, vaikinams ar merginoms ar že- 
notai porai. J. Geraltauskas, 7029 So. 
Artesian Avė.

PARDUOSIU savo gražų grojikl; 
pianą, gerame stovyje, išrodo kaip 
naujas, 78 roles, benčius, kabinetas, 
dykai dastatymas, viskas už $110. 
geriems žmonėms atiduosiu išmokė
jimais.

6512 So. Halsted Street 
1-mos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting' 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

DEL GEROS priežasties aš par
duosiu už cash gerą Bellman 88 no
tų grojiklj pianą, su benČiumi, pasta
tomą liamppą, 94 roleliai už $125. 
Galėsite išmokėti per 5 sykius 
po $25. \

JOHN URNICKA, 
3768 MilVaukee Avė......... .....

PARSIDUODA barberne, 3 baltos 
kėdės, gera vieta. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį. 4612 So. Paulina St,

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

NAMAI-2EME
VIENAS Ift 6IMTO

Mūrinis bungalovv, 5 kambarių, 
naujas, furnas šildomas, visas aržuo- 
lo tiimas, viskas moderniška. Jei no
rit sutaupyti $1000 pašaukite mane 
tuojau, kaina $7500, lengvais išmokė
jimais. Tel. Stevvart 1771.

PARSIDUODA 3 bizniavi namai, 
arba išrendavosiu. Arba parduosiu 
vieną biznį pekarnę ir grosernę. Ge
ras pc•Inas.

ANDREW KfJWER 
335 E. 14th Street 

Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI per savininką 2 
fialų namas ir garažas, cementipis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
.1932 S. L'aflin st. Mr. Gross, 2 rl.

SU $2,200 cash galite pirkti 10 
kambarių namą ir štorą, kuris atne
ša $80.00 ant savaitės, Geriausis Lie
tuvių centras išdirbyščių Chicagoj, 
kaina $4,500.00.

Atsišaukite
Tel. Hemlock 4789

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORKAI
3- 11 MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

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

MOKYKLOS
GREITAI IR PIGIAI

IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir 'kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

K.-., ..n ............ į ,/

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spausdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, llkietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
į musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, iii.
Tel. Yarda 6751

PARDUOSIU savo $800 vertės gro
jikų pianą, su benČiumi, kabinetas ir 
107 roleriai už $120. Turi turėt 
mažiausia $25 dabar, o kitus išmokė
jimais j 6 mėnesius.

HENRY KREISTER, 
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI 2 sėdynių bar- 
hernė, geroj biznio vietoj; sena 
išdirbta vieta.

Saukit:
Tel. Boulevard 47D6

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

Restauran- 
' Kendžių, Be-

kernių. M u s if 
BJC^^specialumas Geras patar

navimas, lemos kainos, 
Sostheims, 1912 Šio State St. 

. , . - ......... .. .. ........../

PARSIDUODA Lunch Room, gera 
vieta, geras biznis, renda pigi. 1715 
So. Canal St.

PARDAVIMUI delikatessen ir 
groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai.

5258 Union Avenue

••

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

V

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išifiokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimpkinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.60 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

1507
SCHOOL 

W. Madison Street

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

DRAUGYSTE ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
8219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. Štulienis, 8545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. DubinskienS, 3618 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekovven St., ir J. 
Mažilauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAftELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926. m.: 
Pirm. M. Balfjo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. ChepuliH, 3327 Lc Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO val
dyba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
H8, 8?7 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
\Vallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenvvood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES’ valdyba 1926 m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. rašt. K. J. Demereckis, 3331 
So VVallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius. Mt. 
Greenwood, 111., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno menesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wallaco St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. 1 Bizauskas, 3339 So. 
Union Avė, Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shųlčius, 3358 South 
Lowe Avė., advpkaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLTO PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.‘ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
331Q Evergreen Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa- 
gelbininkas, L Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd Bt., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česng, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtęnaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai. K. Duoba, 2^46 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, 111., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 West 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 736 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadionė ir Petraitienė, kasierė i'. 
Snolienė, 6012 S. Fraricisco Avc., 
maršalka P» Grigienė, 3322 So. 
Union Avė.

BIRUTES KALNO DRAUGUOS val- 
« dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb.,

L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J. šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

DRAUGYSTE LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St . Chica
go, III. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas AleKan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt. 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt. 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
8-čią nedttdienj.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS, Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lovve Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So, Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. Lowe 
Avė.; Kasierius J. žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir VV. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. litukas, 818 W. 83rd P).; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Katėnas, W. Shhnkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, Chicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

GARFIELD PARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 55G4 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, Petras Me
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet.. 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pageli), 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Auburn 
Avė., Nut; rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas .J.

- Racevičia, 3326 So. Union Avc., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nut. 
rafttin. Ikonas I^ibanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 

: Mikolas Hlažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut4 Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe Šama, Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka, 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas menes) 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
Alex M. Yokubaitis, Nut. Rašt. 
5502 W. 23rd Place, Cicero, III.

LIETUVIŲ AMERIKOS UKESŲ 
KLIUBAS, East Chicago, Ind. Val
dyba: Pirmininkas, J. Kovakis; 
Sekretorius, J. Kiškis; Finansų 
raštininkas, J. Mekšras; Kasierius, 
C. Grikšas. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienj po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

DAINOS 
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino I 
šios dainos tinka chorams ir 

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

Įsigyk sau vienų šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausių savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
ąiuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
Šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.


