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Diktatorius suimtas
Meksikos bažnyčia turbut nusi 

lenks valstybei
Graikijos diktatūra 

nuverstas
Pats diktatorius Pangalos 

l><> areMtuotaa. 
vyko be kraujo praliejimo.

Jurgio draugai labai džiaugiasi, 
užgirdę apie gen. Pangalos val
džios nuvedimą. Jie sako, kac 
dabar bus progos Jurgiui at
gauti sostą, nes esą Graikijos 

ta- žmonės yra prisirišę prie kara
liaus ir galbūt jj pakvies srryž- 
ti j Graikiją. Jurgis yra Lon- 

jdone ir, matyt, labai norėtą
ATHENAI, rugį). 23. — Gen. atgauti sostą.. Jis pasikalbėji- 

Pangalos diktatorystė Graiki- me su reporteriais pasakė: “Aš 
joj nuversta be kraujo pralie-(tikiuos, kad žmonės atsimins 
jimo ir Graikija sugryžo prie mane.” 
respublikoniškos valdžios for
mos. Sukilimu vadovavo buvęs 
karo ministeris gen. < 
kurį rėmė armija ir laivynas.

Prezidentas gen. 
dabar yra suimtas, 
areštuotas ant Spetsea salos ir 
laivu tapo išgabentas į Athe- 
nus, kur jis bus internuotas 
kariuomenės stovykloj. Panga
los buvo į ten išvykęs atosto
goms. Bevykstant laivu Pan
galos laimėjo laivo kapitono 
užuojautą ir jis bandė pabėg
ti į svetimą šalį, bet kiti laivai 
privijo bėgantį laivą ir jį su
grąžino.

Visi žmonėh, kurie buvo- gen. 
Pangalos areštuoti už politinius 
nusidėjimus, dabar tapo pa- 
liuosuoti. Admirolas Condour- 
diotis, buvęs laikinis Graiki
jos prezidentas, tapo sukilėlių 
pakviestas užimti prezidento 
vietą, kaipo teisėtas preziden
tas. Jis priėmė pakvietimą. 
Tapo paskirtas teismas ištirti 
gen. Pangalos diktatorystę; ją 
kaltinama už tyroniją ir ne
tvarkų vedimą valdžios reikalų. 
Pangalos valdžios nariai taip
jau bus atiduoti teismui. Vist 
mirtisteriai jau tapo areštuoti.

Sukilimo vadas gen. Condylis 
savo proklamacijoj sako, kad 
jis tapo armijos ir laivyno pa-

Condylis, i Meksikos bažnyčia neina
Pangalos 
Jis tapo

no taikintis
Kova su valstybe tęsis 

liau, sako episkopato 
torius.

ir to- 
sekre-

23.MEXICO CITY, rugp.
.“Jokio susitarimo nepasiekta 
vyskupo Diaz ir arcivyskupo 
Huiz y Flores konferencijoj su 
prezidentu Calles”, pareiškė 
Diaz, katalikų episkopato sek
retorius. “Pamaldos bažnyčio
se nebus atnaujintos, ekonomi
nis boikotas nebus sustabdytas 
ir kova tęsis iki pabaigos epis
kopato tarybos nustatytoj lini-
• • 99JOJ.

Pasak jo, neįvyko nieko to
kio, kas permainytų padėtį, ar 
nors kiek priartintų taiką tarp 
bažnyčios ir valstybės, vien tik 
bažnyčia ir prezidentas apsimai
nė nuomonėmis. Nesą jokios 
vilties, kad valdžia padarytų 
palankų bažnyčiai žingsnį.

Episkopatas tikisi taikos'
Nors episkopato sekretorius 

davė labai griežtą pareiškimą, 
kad negali būti taikos tarp 
valstybės ir bažnyčios, ir kad 
kova turi tęstis iki kartaus ga
lo, bet visai ką kitą sako for-

kviestas atsteigti laisvę ir kad malinis episkopato pareiškimas, 
naujoji valdžia greit išrisianti (išleistai po 
svarbiuosius klausimus. Jis nrpyiHpnhi
kviečia žmones remti valdžią, 
grūmodamas panaudoti ginklus 
prieš tuos, kurie bandytų val
džią nuversti. Jis prižada at- 
steigti parlamentarinę valdžią 
ir greitai paskelbti rinkimus.

Jurgis nori sosto
LON1MJNAS, rugp.

Buvusio Graikijos karaliaus
23.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
linffa* nėr paskelbimus Naujie 
nos e.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80

i konferencijos su 
prezidentu Calles. Jame visai 

’ nėra grūmojimų, ar skelbimo 
1 kovos, bet išreiškiama nuomo

nė, kad greitai bus galima at
naujinti pamaldas bažnyčiose, 

’ reiškia susitaikinti su valsty
be ir jau ramki ir teisėtu bildu 
bandyti permainyti dabartinius 
įstatymus apie bažnyčias. Epis
kopato pareiškimas sako: 

“Pasikalbėjimas su preziden
tu buvo tikrai patenkinantis. 
Apsimainymas nuomonėmis iš
aiškino įvairias fazes religinės 
situacijos. Episkopatas pakar
tojo, kad jis mano pasinaudoti 
visomis teisėtomis priemonėmis 
pravedimui pataisymų prie kon
stitucijos punktų, kurie paliečia 
-musų tikybą.

“Prezidentas pasakė mums, 
kad jis jau yra pareiškęs pre- 
soje, jog reikalavimas registra
vimosi iš kunigų, kurių žinioje 
yra bažnyčia, neturi jokio kito 
tikslo, išėmus vien grynai admi- 
nistratyvį ir kad valdžia visai 
nemano maišytis į dalykus, ku
rie Jiečia dogmą ar religiją.

“Mes tikimės, kad jei bus iš
pildyta reikalaujamoji iš mus 
bažnytinė pročedura, tai nebus 
jokių 
maldų 
kartu 
laisvę
mums atimtą įvairiais įstaty
mais.”

BEBLINAS, rugp. 23. — Sta
linas ir Trockis laimi kovoje už 
kontrolę sovietų valdžioje. Ta 
jų pergalė rodanti, kad Rusija 
vystosi į labiau demokratinę 
valstybę, kuri daug ką. darys, 
kad laimėjus pasaulio pasitikė
jimą.

Nežiūrint gandų apie ginkluo
tus sukilimus, Stalinas su Tro
ckiu pilnai valdo kaip politinę, 
taip ir ekonominę situaciją. 
Tą pripažysta visi dabar buvę 
Rusijoj ir visos gautosios kitų 
šalių oficialinės ir neoficialinūs 

ios.
Sovietų valdžia dabar gali 

raugiau domės atkreipti ir į 
derybas su Anglija ir Francija, 
laike kurių Busi ja mano pri
pažinti prieškarines skolas, 
kad tuo laimėjus didelę nuolai
dą. Ta skola galės būti išmo
kėta tais pinigais, kuriuos da
bar išleidžiama bolševikiškai 
agitacijai kitose šalyse.

Kad išgavus sumažinimą eko- 
lų, Rusija yra prisirengus pa
naikinti nevykusį užsienio pre
kybos monopolį. Kamenevo vie
tininkas Mikojan esąs paskuti
nis prekybos diktatorius ir jo 
uždaviniu yra tik paruošti įsta
tymus, kurie užtikrintų laisvę 
prekybos ir industrijos Rusijoj, 
kaip po to reikalauja talkinin
kai.

Trockis su Stalinu nors pir
miau ir buvo priešininkai, da
bar jau susitaikė ir laikosi ben
dros politikos, atidedami savo 
asmeninius kivirčius tinkames- 
niam laikui. Jie išdirbsią pla
tų programą, kurį paduosią ko
munistų kongresui, kuris bus 
sušauktas apie vidurį rugsėjo 
mėnesio. Tame kongrese, tiki
musi, bus panaikintas “karinis 
komunizmas” ir bus įvestas 
platesnė demokratija. Taipjau 
plačiai bus svarstomas pripaži
nimas skolų.

Manoma, taipjau iškelti ir 
III Internacionalą iš Maskvos į 
Berliną, kad jis daugiau nebe- 
gadintų Rusijos reputacijos. 
Vokiečiai komunistai gi turės 
priimti Internacionalą, ar jie to 
nori, ar ne, kadangi jie yra 
maitinami Maskvos pinigais ir 
todėl tur klausyti Maskvos įsa
kymų. Maskvos gi subsidijos 
niekuo nesiskiria nuo kyšių.

Palankus demokratinei Rusi
jai žmonės džiaugiasi Vokieti- 
jos komunistų smukimu, ka
dangi tai, manoma, sustiprins 
kominterno priešininkus Rusi
joj.

Apiplėšė munšaino 
dirbtuvę

CHICAGO. — Būrys plėšikų 
vakar užpuolė elę prie 2200 W. 
Madison St., ją užvaldė ir suė
mę 11 žmonių uždarė juos ga- 
ražiuje, ‘o patys tuo tarpu už
puolė slaptą munšaino dirbtu
vę užpakaly rakandų sankro
vos 2238 W. Madison St. i ir 
išsivežė už kelis tūkstančius 
dol. munšaino. Munšaino dirb
tuvė buvo gerai įrengta ir joje 
rasta tris 200 galionų valytu
vas. Jos įrengimas galėjo kai
nuoti apie $50,000. Pašaukta 
policija suėmė dar ir munšaino 
dirbtuvės savininkus.

kliūčių atnaujinimui pa- 
bažnyčiose tuo patim 

mums siekianties atgauti 
kurią mes skaitome

Trys žmonės prigėrė
CANADAIGUA, N. Y., rugp. 

23. — Trys jaunuoliai du vai
kinai ir viena mergina prigėrė 
apvirtus valčiai Canadaigua 

• ežere.

[Pacific and Atlantic Photo]

Adam M. Glos iš Wayne, 111., ir jo žmona, kuri šiomis dieno
mis šventė 65 metų sukaktuves nuo jų apsivedimo. .

Rudolph Valentino mirė Lietuvaitė sudegė nelai
YORK, rugp. 23.
krutamu jų paveikslų

Rudolph
buvo

pasimirė šiandie Po-

mėj su motdrciklete
Valentino, 

pamėgusios

operacijas — nuo 
ulcers. 

kaip 
ir

SHEBOYGAN, Wis., rugp. 
23. — Mary Aldeikauskas, 16 
m., Sheboygan high school 
mokinė, sudegė ir Mary Janes- 
ky, 15 m. ir Charles Starr gal 
mirtinai liko sužeisti ir apde
ginti, motorcikletai, kurtąja 
visi trys važiavo, atsimušus į

nuo stovėjusį ant kelio automobilį. 
'Nelaimė atsitiko ant 17-to vieš- 

1895 m. kelio. Motorciklete pramušė 
lankėsi automobilio gasolino tanką ir 
pinigų degantis gasolinas apipilė visus

NEW 
Garsus 
aktorius 
kurį ypač 
moterys,
iyclinic ligoninėj. Susirgo jis 8 
dienos atgal ir tuojaus jam pa
daryta dvi 
appendicitis ir gastric 
Jau buvo bepasveikstąs, 
urnai susirgo pleuritu 
to mirė.

Gimė jis Italijoj 
Baigęs kolegiją jis 
Franci joj, bet netekęs
atvyko Amerikon. Čia jis užsi- tris važiavusius motorciklete. 
ėmė įvairiais paprastais dar-| Chris Marks ir Guy Tuttle, 
bais iki nenusibaladojo į Los kurie važiavo automobiliu, irgi 
Angeles ir pateko į krutamuo- labai apdegė begerėdami susi-
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sius paveikslus, kur jis greitai 
pasižymėjo ir tapo visų mote
rų numylėtu aktorių.

Septyni trampai užmušti

daužiusius motorciklėtčj.

Streikai Chinijoj

WVANET, III., rugp. 23. — 
Greitojo Chicago, Burlington & 
Quincy tavorinio traukinio, su
gedus vagonų kabliams, 18 va
gonų nušoko nuo bėgių ir prie 
pat stoties apvirto. Nelaimėje streikavo, 
septyni trampai, kurie važiavo ( 
viename vagone, liko užmušti 
ant vietos. Keturi kiti tram
pai gal mirtinai liko sužeisti ir 
guli vietos ligoninėse.

[Kitomis žiniomis, užmuštie
ji yra gelžkelio 'darbininkai, 
gryštantyš iš darbo.]

SHANGHAI, rugp. 23.
Bengtoji demonstracija prieš 
japoniečius neįvyko, policijai 
pastojus kelią į japoniečių da
lį miesto.
tebesiplečia. Jau 
ninku japonų

Bet streikai vis dar 
10,000 darbi- 

dirbtuvėse su-

160 chinięčių 
die išplaukė į 
versitetus.

studentų šian-
Amerikos uni-

Penki žmonės prigėrė
NEW YORK, rugp. 23.

Penki žmonės prigėrė vakar be- 
simaudydami Cooney Island 
maudyklose. Vilnys buvo labai 
didelės it pridarė didelių nuo
stolių.

Dr. Eliot mirė
NORTHEAST HAiRBOR, Me. 

rugp. 23. —- Dr. Charles W. 
Eliot, buvęs prezidentas Har
vardo universiteto, pasimirė 
čia vakar, sulaukęs 92 m. am
žiaus. Jis per 40 m. buvo Har
vardo universiteto prezidentu 
ir pasižymėjo kaipo rašytojas, 
švietėjas 
buotojas.

^ORH

WEST
23. — šiandie po piet savo na
muose pasimirė senatorius 
Bert M. Fernald.

ir visuomenės dar-

POLAND, Me., rugp.

Vč-DUBLINAS, rugp. 23.
liausiomis'‘cenzus žiniomis, pie-

Cliicagai ir apielinkei tedera- tinej Airijoj yra daugiau vy- 
linis oro biuras šiai dienai pra- rų, negu moterų. Ten ant 1,000 
našauja:

Giedra; vėsus oras, maža per
maina temperatūroj šiandie.

vyrų išpuola 973 moterys. Bet 
šiaurinėj Airijoj ant 1,000 vy
rų yra 1,066 moterys. Skaičius 
Airijos gyventojų per pasta- 

Šiandie saulė teka 6:06, lei- ruosius 15 metų sumažėjo 
džiasi 7:39 valandą. 161,000.

Lietuvos žinios.
Kas ir kiek įsikūrė per 

pirmą mėnesį
KAUNAS, 5 VIII. (Elta).— 

Kredito įstaigų ir k operatyvų 
inspekcijos žiniomis, per liepos 
mėi. įregistruotos naujai įsikū
rusios: 1 gamintojų bendrovė, 
3 pieno perdirbimo bendroves, 
1 darbo artelė, 5 lietuvių smul
kaus kredito d-jos, 1 lenkų sm. 
kredito d-ja, 1 žemės ūkio d-ja,
1 taupmenų skolinamoji kasa 
ir kelios šiaip koperatyvinio 
pobūdžio įstaigos. Tuo tarpu 
inspekcijos žinioj yrar 460 var
totojų, 59 gamintojų, 6 staty- 
l)os, 377 pieno perdirbimo t>en- 
drovių, 8 darbo artelės, 11 kul
tūrinių, 9 linų ir sėmenų apdir
bimo, 4 savišalpos bendrovės,
2 kiaulių auginimo d-jos, 363 
lietuvių, 10 vokiečių, 104 žydų, 
2 lenkų ir 1 rusų smulkaus kre
dito d-jų, 137 žemės ūkio d-jos, 
15 taupmenų skol. .kasų, 15 sa- 
vit. kred. d-jų, 11 taupm. skol. 
b-vių, 77 akcinių ir pajinių ben
drovių, 9 akciniai bankai, 
bank. namai, 1 bank. kontora, 
91 pilnų bendrovių, 83 svetim
šalių bendrovių, 8 įvairios fir
mos bei įstaigos, 2 savit. drau
dimo d-jos, 3 sodų vaisių ir dar
žovių gamybos b-ves ir bitinin
kų d-ja.

Be to, ispekcija per ilepos 
mėnesį revidavo visą eilę kope- 
ratyvinių bendrovių.

Baisus plėšiky darbas Pa
svalio 'savivaldybėje

KAUNAS. — Naktį iš 5 į 6 
rugpiučio užpuolę plėšikai 
žmogžudžiai kirviu nukirto sar
gui Krasauskiui galvą, patį už 
apikaklės pakabino į gembę 
prie durų, paskui išplėšė val
sčiaus kasą, kurioj rugpiučio 1 
dienai buvo 7000 litų, visus 
valsčiaus dokumentus apipylę 
žibalu padegė.

Pastebėjus ugnį subėgusiems 
žmonėms pasisekė gaisras užge
sinti ir išgelbėti sargo lavoną. 
Dokumentai, išskyrus kasos 
knygą ir pasų spintą, sudegė. 
Sargo lavonas taip pat buvo 
apipiltas žibalu ir padegtas.

Iš Biržų skubiai iššaukti vab 
džioH oi*sraęij»i. [LA].

Juozapiečiams duoti 
valstybės pinigai pra

švilpti agitacijai
Už 15,000 lit. pirkta automobi

lis ir vežiota limonadas ir 
agitatoriai.

NUBAUDĖ ŠMEIŽIKĄ

Mariampolės Taikos Teisėjas 
liepos 21 (į. savo sprendimu nu
baudė 3 savaitėms kalėjimo 
Kalvarijos krikščionių lyderį 
vargonininką Andrių Banionį 
už įžeidimą laike rinkimų į Sei
mą susirinkimo pirmininko p. 
Žebertavičiaus laike d-ro Gri
niaus paskaitos.

MIČIONYS, Debeikių vai.
Liepos iš 16 į 17 d. naktį apie 
12 v. nežinia iš ko užsidegė vie
no gyventojo gyvenamoji tro
ba. Esant sausam vėjuotam 
orui ir tankioms sodyhotns, 
gaisras nudegino trijų gyvento
jų visus trobesius su visu turtu 
r gyvuliais. Trobesiai neap-' 

drausti. Dauguma gyventojų 
ftakvojo lauke. —Domkalis.

TELŠIAI. — Iš artimų kun. 
Vilimui žmonių prieš rinkimus 
į Seimą ir dabar nesenai teko 
girdėti štai ką: pernai Kauno 
Juozapiečių draugija sumaniusi 
nusipirkti Šančiuose namus. 
Buvę jau net suderėta 30,- 
0C0 litų. Visuotinasis susirinki
mas nutaręs tą sumą skolintis 
— pusę iš valdžios, pusę iš ki
tur. Kreiptasi į ministerių ka
binetą. Ponai ministeriai buvo 
tiek ger; dr. ’ė >5,000 litų ne 
paskolos, bet pašalpos. Gavę 
pinigus Valdyba ir jos pirmi
ninkas kun. Vilimas sumanė 
pirktis automobilį — ir nusi
pirko. Pirmiau tuo už valdžios 
pinigus pirktu automobiliu ve
žiota po Kauną limonadas, bet 
rinkimams artinantis uždėtas 
kitas viršus ir pradėjo važinėti 
patsai kun. Agitatoriai važinėję 
ir vežioję pudus “literatūros”, 
kol automobilį visai parbaigę.

Vilnius visokiu bizniu 
verčias

VILNIUS, 4. VIII. (Elta). — 
Vilniaus magistratas nusista
tęs pakelti 10 nuoš. mokesnį 
nuo šviesos ir vandens. Gauto
mis pajamomis turi būti pa
dengtas trečdalis^ miesto biud
žeto deficito.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Kaip Gauti Devynis 
Nuošimčius į Metus

Nėra reikalo būti žinovu finansinio biznio; nė
ra reikalo spekuliuoti investmento gerumu ir tvir
tumu; nėra reikalo rizikuoti saugumu jūsų sunkiai 
uždirbtų pinigų — tik reikia nueiti į paštą ar ban
ką arčiausia prie jūsų namų, išpirkti Money Orderį 
ir banko čekį ir pasiųsti Naujienų Bendrovei, arba 
atvykęs čia asmeniškai paduoti pinigus depozitavi- 
mui. ' ' ' ,

Naujienų Bendrovė gavusi iš jūsų pinigus iš- 
iuos jums kvitą ir telegramų praneš Koperacijos 
Bankui. Už trijų iki penkių dienų po to jums pra
dės eiti 9'< nuo padėtos sumos, o už 6 — 7 sąvaičių
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Kas Dedasi
Lietuvoj

Buvę ministeriai — šoferių 
vežikų konkurentai

Buvę “viešpačiai” parodo ne
maža sumanumo. Be kita, jie 
ima dabar verstis ir vežikavi- 
nni. Laiko savo automobilius ir 
šoferius, kuriuos ir siunčia už
darbiauti, tuo budu sudarydami 
konkurenciją profesionalams šo
feriams ir vežikams, šioje “pro
fesijoje” tuo tarpu žinomi p. 
Endziulaitis (Nr. 163), Vailo
kaitis (Nr. 174). Pagaliau su
rado savo amatą.
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9r< j metus yra geriau negu 6, ir daug geriau 
negu 3. Indėlis yra daug patogesnis negu invest- 
mentas ant morgičių ar bonų.

Saugumas Pilnai Užtikrintas
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Kiek lietuvių išvažiavo 
Vokietijon

Pabėgo Raėys. Garsus elek- 
triznotojas budelis Rašys suubs- 
tęs, matyti, gręaiamą jam areš
tą, pasislėpė, ar pabėgo.

Musų eksploatacija
Lietuvoj
departamento žinio- 

metų sausio mėn. 1 d. 
buvo 862,678 ha. miš-
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LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS — LIETUVA

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

NAUJIENŲ BENDROVĘ
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

kos

Ar Nori Gauti 
Kuponų DyKai?

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

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

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos’^ siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
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. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. 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 bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
173!) So. Halsted St., Chicago, III.
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Vokiečių statistinės žinios, 
surinktos viešbučiuose ir pansi- 
onuose rodo, kad šių metų pir
muoju pusmečiu svetimšalių 
Vokietijon atvyko daugiau, ne
gu 1925 m. pirmam pusmety. 
Iš Pabaltės valstybių daugiausia 
svetimšalių iš Suomijos — 1814 
(pernai I pusnį. 1398). Toliau 
eina Latvija — 1637 (1991), 
Lietuva—- 1117 (1477), Estija 
— 762 (661) ir Klaipėdos kraš
tas 208 (282). Kaip mato
ma, įvažiavusių Vokietijon iš 
Lietuvos, Latvijos ir Klaipėdos 
krašto skaičius sumažėjo.

Elta.

Miškų 
mis, šių 
jo žinioj 
ko, paskirstyto į 34 miškų urė
dijas, 269 girininkijas ir 2700 
eiguvas. šiais'metais numaty
ta naujakuriams, padegėliams 
iv pagriuvėliams statybos me
džiagos leistt kirsti 370,000 kiet- 
metrių, vietos reikalams, kaip 
biednuoinenei, kariškių šeimy
noms, mokykloms kurui, savi
valdybių reikalams, valst. įstai
goms ir t. t. statybinės medžią 
gos ir kuro numatyta iškirsti; 
1,033,000 kietm. Lietuvos pra-. 
monei'— 90,000 kietmet., o iš 
viso 1926 m. numatyta iškirsti 
1,493,000 kietm. bendro ploto

7688 ha., kurio taksos kaina sie
kia. lė,000,000 lt.

j Šiai,* metais miško tvarkos 
‘darbai vykdomi Raudondvario 
ir Raseinių miškų urėdijose; 
numatoma sutvarkyti 
55,000 ha. miško.

Žymia dalim miškų departa
mentus susirūpinęs miškų atžeL 
dinimu. šiais metais numanyta 
apsodinti aikščių it kirtimų jau
nais medeliais apie 1561 ha. plo
tą, o apsėti apie 1134 ho. Paly
ginti Su iškertamuoju miško 
plotu, tuo tarpu kasmet dilgi
nai atželdinama apie 35%.

1927 metams numatomas toks 
miškų eksplotacijos planas: 
miškų komisijų ir žemes tvarky
tojų reikalams 500,000 ktm. 
spigliuočių, vietos reikalams — 
—.■ 356,450 ktm.spigliuočių ir 
443,550 ktm. lapuočių, pramo
nės reikalams — 64,400 spig- 
liuočių ir 21,^00 ktm. lapuočių. 
Bendrai, 1927 m. numatoma iš
kirsti 1,386,000 ktm. miško.

Elta.

:♦:< <♦> <♦>

Tiesiog {Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA

Reikalaudami

RAKANDU

Kiek amnestuotų?
Iki šiol teisingumo ministeri

joj gautais pranešimais, vyk
dant amnestijos įstatymą iš 
Kauno kalėjimo paleisti 82 poli
tiniai ir 102 kriminaliniai kali
niai.
rai paliuosuota 86 žm., 
gos — 11, Mariampolės

Iš Šiaulių kalėjimo bend- 
Kretin- 
— 6,

Panevėžio — 21. Tuo tarpu 
dar nėra smulkių žinių apie 
paleistuosius iš arešto namų ir 
numarintųjų teismuose bylų 
skaičių.

Raseiniečiy reika
lavimai

Z

Raseinių miesto B. 1). P. S. ir 
šiaip apylinkės gyv. skaičiuje 
apie 800 liepos 25 d. išnešė se
kančius reikalavimus.

1) Patraukti atsakomybėn 
kademų buvusiąją valdžią už ne
teisėtą valstybės lėšų aikvojimą 
politinėms organizacijoms ir 
draugijoms,• o lėšas išieškoti ir 
grąžinti valstybės kason.

2) Patraukti atsakomybėn 
fašistinio judėjimo dalyvius, or- 
ganizaorius ir rėmėjus.

3) Pavesti tardymus ne fašiz
mo rėmėjams, bet bešaliams 
žmonėms, kurie teisingai išaiš
kintų kaltininkus buvusios Ra
seiniuose avantiūros.

Atmainos policijoj
Atleisti iš vietų šie krikščio

niški viršininkai: Seinų apskri
ties viršininkas Navadničėnas, 
Ežerėnų apsk. v-kas Dijokas, 
Biržų apsk. v-Kas Volonsevičius 
ir policijos vadai: Biržų Tube- 
hovičius ir Raseinių Jodko.

Minėti vadai už kriminalinius 
prasikaltimus traukiami atsa
komybėn. Telšių apsk. v-kas 
perkeliamas į Seinus; jo vieton 
skiriamas Rimdžius. Ežerėnų 
apsk. v-ku skiriamas Grigiškis, 
Biržų — Broga.»

Aukštesniojo mokslo d-to di
rektorius p. Volodka pasižymė
jęs žandariškais tardymais mo
kyklose, iš vietos atleidžiamas.

Bables Love It
/

Del skilvio ir vidurių nettinu- 
guinų ii priežastie* dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus' Kūdikių 
Laiative.

Mas. WiNsi.ow*e
Syrup

Rusiškos ii Turkiškos Vanos

3514-16 Rooaevelt Kd 
Arti St. Ix)ui» Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

S

Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.
Lietuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimtųjų šalį arba mano grjfiti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiui j 
Klaipėdą.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias į Lietuvą.
Suprantamas dalykas, jog paran

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

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

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

1 Kainos Laivakorčių į
, Klaipėdą:

3-čia kliūna $107. J abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.60.

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

2-tra kliasa $142.50. I abi pusi $271) 
Sutaupysit $30.00.

“ReVenue Tax”ir “Hcad Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų: *
Laivas “LITHUANIA” Rugp. 31•

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second A v. S., Minneapolis, Minu.

<♦> .<♦:< <♦:-

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES- 
FURNITURE CO.

» Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų, ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekėsi užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
4 mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
(tepami

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

•Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 
iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mčnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė” (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt

I
Brooklyn, N. Y

Tel. Brunswick 9393

------------------------

MAGIJOS MONĮI 
STEBUKLAIKAROLIS 

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

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 
pietų.

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

Garsus lietuvių magi- 
kas, prof. Jonas Čeką 
navičius išleido 10 Ste
buklingų Magijos Pa
slapčių. Visi naaiškini- 
mai lietuvių kalboje. Ku
rie įsigysite šitas pa*- 
slaptis, . tie - prikrėsite 
kur susirinkimuose bai
mės, juoko ir nuostabu
mo. Rašydami prisiųs- 
kite 1 (vieno) dolerio 
money orderį, arba įdė
kite j laišką vieną dole
rį. Adresuokite

Prof. J. čekanavich
>353 So. Turner Avė. Chicago, III. 
Išsikirpk Šitą adresą, nes paskutinis 
garsinimas.

W. J. STANKŪNAS ]
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300V____ _  ... , ?

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Nauja Madų Knyga

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPTą

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 
Užsakiniams.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

i
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Antradienis, Rugp. 24, 1926

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, UI.

■■V . ■ i . . .... i....... .

J. LAZDAUSK1S, Pirm-., 14G8 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 68IIG So. Peoria St., Chicago

enai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

NAUJIENOS, Chicago, III.

— ------------------------ -
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Mėnulio evoliucija

Praeitą kartą šioje vietoje 
mes kalbėjome, kad musų die
nos ir naktys eina ilgyn, nes 
lėtėja žemės sukimąsis apie sa
vo ašj. Buvo laikas, kada žemės 
para susidėjo iš trijų ar ketu
rių valandų. Lėtėjo ir lėtėja že
mės apie savo ašj sukimąsis ir 
todėl ilgino ir ilgina musų die
nas ir naktis. Nereikia manyti, 
kad musų žemelė dagyveno dvi
dešimt keturių valandų paros

joną metų. Tas procesas tęsėsi 
per šimtus milijonų metų. Apie 
žemės amžių mes pakalbėsime 
kitą sykį, o šj kartą norime 
skaitytojus supažindinti su mė
nulio evoliucija.

Vargiai šiandie rasi bent vie
ną žymesnį astronomą, kurs ne
pripažintų, kad mėnulis yra da
lis musų žemės. Kada dar žemė 
tebebuvo skystame pavidale, 
kažkokiu būdu nuo jos atsisky
rė žemės masės gabalas. Tokio 
atsiskirimo pradžioje mėnulis 
buvo visai arti prie žemės. Apie 
žemę jis bėgo tokiu jau greitu
mu, kaip žemė sukosi apie savo 
ašį. Mokslininkai sako, kad tuoj 
po atsiskirimo nuo žemės mė
nulis apibėgdavo sykį apie Že- 
inę i tris ar keturias valandas, 
kuomet dabar jis apie žemę be- 
apibėga tik kartą į mėnesį. Tuo 
laiku mėnulis nuolatos buvo at
kreiptas į vieną 
mės pusę.

Po biski, bet 
lis vis tolinosi 
žemės.

ir tą pačią že-

nuolatos mėnu- 
ir tolinosi nuo 

Kuo labiau jis tolinosi 
nuo žemės, tuo mažiau jis truk
dė žemei suktis apie savo ašį. 
Kada mėnulis pakankamai toli 
jau atsitraukė nuo žemės, jis 
nebegalėjo apibėgti apie žemę 
į tą patį laiką, kurs žemei rei
kalingas apsisukti apie savo ašį. 
Žemės para, suprantama, taip 
pat ėjo ilgyn, bet žemės apie 
savo ašį sukimosi lėtėjimas bu
vo mažesnis, negu mėnulio be- 
sitolinimas nuo žemės. Šimtme
tis po šimtmečio bėgo, mėnulis 
nuo žemės vis tolinosi, jo orbi
tas didėjo ir todėl jis vis labiau 
ir labiau pradėjo atsilikti nuo 
žemės sukimosi apie savo ašį. 
Tuo budu augo mėnesio dienų 
skaičius. Buvo laikas, kada vie
na mėnulio revoliucija (apsisu
kimas apie žemę) buvo lygi pa
rai, kuomet dabar mėnulio re
voliucija susideda i5 apie dvide
šimt septynių parų.

Kai kas gali manyti, kad mė
nesių dienų skaičius tolimoje 
ateityje vis dar turės augti. Mes 
tačiau čionai norime žymiai pa
brėžti, kad šis reiškinys turės 
eiti visai priešingai. Tiesa, me
nulis nuo žemės ir dabar dar 
tebesitolina, tuo, bildu didinda
mas savo orbitą. Musų paros 

• (dienos ir naktys) taip Į»t eina 
ilgyn. Bet mokslininkai sako, 
kad musų mėnesių dienų skai
čiaus augimo periodas jau per
gyventas. Dabar žemės apie 
savo ašį sukimąsis pradėjo grei
čiau lėtėti, negu mėnulio nuo 
žemės tolinimąsis. Dabartinis 
apie dvidešimt septynių dienų 
mėnuo buvo per tūkstančius me
tų praeityje, toks jis pasiliks 
dar per kitus tūkstančius me
tų, bet taip ppgalės būti vis-ada. 
Ateis laikas, kada mėnesių 
nų skaičius pradės mažėti.

Baigdami šį straipsnį, 
norime priminti, kad laiko
tavimas evoliucijos ir astrono-

die

mes 
ma-

Ant kokios skrynios sėdi, to
kią ir giesmę trauk.

Ant palinkusio karklo visos 
ožkos. lipa.

Ant svetimo arklio netoli 
josi.

Ar gal aklas aklam kelią 
dyti I

I

Ar avižoms klausais, kad 
supranti?

ro-

ne-

Akli namai be šunies, kurti

1-----T---------
Nekask duobes kitam — pats 

įkrisi.

Alus ne vanduo, kunigas ne 
piemuo.

Ant

Ant 
savęs

arkiio joja, arklio ieško. Jau parvažiavo iš Lietuvos

mijos moksluose yra gana keb
lus dalykas. Para galėjo būti 
dalinama j dvidešimt keturias 
valandas tūkstančiai metų at
gal, jinai galės į tokį pat skai
čių valandų būti dalinama per 
tūkstančius metų ateityje, bet 
tas dar nereiškia, kad parų ir 
valandų ilgumas visada buvo ir 
bus toks pat. Žmogus yra labai 
nejautrus, lyginant jį prie ore 
skrajojančių mažų vabalėlių, 
bet jis yra perdaug jautrus, ly
ginant jį prie dangaus 1 kūnų j reikalauja, 
evoliucijos.

MOKSLO KRISLAI

Baso M. J. Šileikis

Kode! traukinį sunkiau sustab
dyt, negu pradėt važiuoti?

Traukinį yra sunkiau sustab
dyti, kada jis bėga, negu pra
dėti važiuoti, 4<ada jis stovi. O 
tai todėl yra sunkiau sustabdy
ti, kad reikia daugiau jėgos, 
negu pradedant važiuoti. Kada 
traukinys įsibėgėjęs eina vieno
du greitumu, tai garo jėgos ma
žiau reikia, nes gravitacija nuo 
traukinio sunkumo jį stumia.

Paimkime pavyzdį. Jeigu me
sime bolę aukštyn dešimt pėdų, 
tai hole nukris mums ant ran
kų mažesniu greitumu ir delnų 
nepažeis. Jeigu mesime bolę 
šimtą pėdų aukštyn, tai, su
prantamas daiktas, kad bolė 
kris smarkiai, ir, jeigu mes no
rėsime ją pagauti, tai sutrenks 
delnus.

Kuo greičiau traukinys bėga, 
tuo sunkiau jį sustabdyti trum
pame radiuse arba tolume. Esti 
atsitikimų, kad greitieji trau
kiniai,, einantieji 60 mylių į va
landą, nevisada būna sustabdy
ti vienos mylios tolume.

Nesenai buvo atsitikimas ne
toli Chicagos, kai šlapiais bė
giais ėjo greitasis traukinys, 
kurio mašinistu buvo nevisai 
prityręs žmogus. Jis negalėjo 
sustabdyti traukinio net dviejų 
mylių tolume ir susikul? su ki
tu traukiniu.

Yra žmonių, kurie mano, kad 
jeigu pasitaiko ant geležinke-

lio sustoti automobiliui ar kam 
kitam, tai mašinistas turėtų su
laikyti traukinį, kad išvengus 
katastrofos. Yra dedama pa
stangų sulaikyti traukinį, bet 
ne visada pavyksta, ypač tada, 
kai traukinys esti arti nelaimės 
vietos ir kada greit jis eina.

Juo didesnis Iraukinio sun* 
kūmas, tuo didesnė reikalinga 
pajėga. Tas pats ir su automo
biliu. Jeigu utomobilin susės 
daugiau žmonių, negu jo įtalpa 

tai šoferis jaučia, 
kad yra sunkiau automobilį su
stabdyti ir reikalauja daugiau 
geso, kad jis eitų normaliai. 
Sustabdymui mašinos yra verž- 
tuvai (brukęs). Veržtuvai auto
mobilio 
spaudžiami koja, 
turi 
vus, 
ru.
giau 
ri didelį lanką. Pavyzdžiui, 
das turi veržtuvus labai 
žus (mažas lankas), 
sunkumui pakanka. Fordo didu
mo veržtuvai niekados neatlai
kys sunkaus ir didelio automo
bilio pajėgos.

Prekių traukiniams yra spe
cialiai padarytos 
kurios turi daug 
neturi greitumo 
Zierinio traukinio 
Tas greitumas priklauso nuo 
lokomotivos ratų didumo ir pa
jėgos nuo girų mažumo. Tokiu 
Ludu prekių traukinys visados 
yra lengviau sUstabdyti, negu 
greitasis traukinys, nes prekių 
traukinys eina lėtai ir nuola
tos įtemptai traukia visą sun
kumą paskui save, kuomet grei
tasis traukinys įsibėgėjimu pa
lengvina lokomotivos jėgą trau
kimui. Didelis traukinio įsibė
gėjimas yra lygus sunkaus daik
to kritimui, kurs krisdamas iš 
aukštai turi didelį spaudimą. 
Todėl yra reikalinga turėti ge
rai įtaisytus veržtuvus, kurie 
suveržia kiekvieną vagono ra
tą, kad sulaikius jų sukimąsi. 
Stabdant lokomotivos įsibėgė
jimą yra pilama ant bėgių smil
tis per automotiškai įtaisytus 
vamzdžius.

Piktn neprityręs, dora nepa
žinsi.

Nekirsk kirviu akmenį, nes 
kirvį atkirsi.

Ankstybas svečias neilgai vie*
Y •SL ,

Pirmeivis

PRIE LOPŠIO

Mik, mažyti, mielas mano, 
Vargo pamylėtas, 
Kol dar skurdo okeano 
Esi qelytetas.

Cit, neverk, kad nėra duonos, 
Kad lopšelis kietas.
Mano ir gyveninis juodas — 
Nemalonus svietas.

Sunkiai dirbau visą dieną, 
Prakaite sumirkus, 
Kad tau duonos svarą vieną 
Vakare nupirkus.

Sapnuok, mano vaikeli, 
Tu svajonėms vaiko, 
Kai pažinsi kietą vargą 
Neturėsi laiko.

Fabrike dirbtuvėj dirbsi, 
Ar dvare bernausi, 
Bado ir skusmų patirsi, 
Kitiems, turtų krausi.

Pats tu nieko neturėsi....
Mik, aušta aušrele...
Kaip ir aš skurde kentėsi 
Naktį ir dienelę.

Mik, mažyti mielas mano, 
Beiks man darban bėgti.
Štai rytuos dangus pabalo, 
Beik akis sudėti.

pajėgai yra įtaisyti 
o traukinys 

ant kiekvieno rato veržtu- 
kuriuos operuoja 

Veržtuvai turi 
pajėgos, kada jie

ga- 
dau-

tu-
F or-
ma-

bet jo

lokomotivos, 
pajėgos, bet 
lygaus pasa- 
lokomotivai.

nerei- 
mesti 
tikru 

Loko- 
svarų 

turi

Or. Anelia Kaushillas
f UTOlt ir MIDWIFE

‘'H.-ekiningai gy
dau (vairius ligas, 
u labiausiai užsi- 
'•-ttejuslas vyrų, 
moterų Ir vaikų. 
J e operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag- 

x netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951

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

kito Šapų pamato, o ant ir Pantus pradės priimi- 
nū vežimo. neti pirmadieny, rugp. 23 d.

ko mulkį pažintum, kad Mrs. MiCHKIEViCZ-VIDIKlEKE
AKUšERKA

3101 So. HaUted St

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

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geliai.

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

Ant 
ne ant juoko.

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriIan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo bi- 
lo kokių pardavėjų

kampus 31 gat.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

a- DR. HERZMAN -*

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Numų Tel.: Hyde Park 3395

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Raj* ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

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

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

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir- po 8 v. ▼.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
K. JURGELIONIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 / 
Tel. Yards 0141

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

Ofiso ir Res. Te). Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

V

DR. CHARLES SEGAL’
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St. :

arti I^eavitt St.x
Telefonas Canal 2552 ,

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 16 ryto iki 1 v. p. p.

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

Teb’PuUman 5950 
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

.Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.
■ - ........... -....—i

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas z 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., 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

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

rz J j i nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
V alandos y nuo 5 jį; g vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avė., Room 269 

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

Namų telefoną* Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Teb Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; te—9 
Sekmadieniais: 10—2

4

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M.,J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomia, kampas 18 ir Bile 
Island. Ofipo valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

I' W.... 1 ' 1 1
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
( Jikauo. UI

I^ahai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
1’uh visus aptiekorius.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

t

Didžiausia ir daugiausia jėgos 
turinti lokomotiva pasauly

Tokia lokomotiva yra Ame
rikoj vadinama “Virginian“, 
kuri tarnauja pasažieriniam 
traukiniam. “Virginian” loko
motiva sudegina 7 tonus ang
lies per valandą. Anglis 
kia kurintojui su lopeta 
į pečių, anglis eina tam 
elevatorių tiesiai į pečių, 
motiva sveria 752,000 
(376 tonų). Aukščio
16 pėdų 5t/a col. Ilgumo 99 pė
das ir 9% col. Maksi mum trau
kiamos pajėgos turi: sudėtinės 
115,(KM) sv.; reguliarės pajėgos 
138,000 sv.; jungiamos pajėgos 
ir kitos čia neįeina. Vandens 
talpina 12,000 galonų.

Tokia lokomotiva turi 28 ra
tus. Bato diainetran telpa sta
čias žmogus. Cilinderio diamet
ras turi II. P. 28 colius, L. P. 
44 colius. Pistono kirtis turi 
32 colius.
* “Virginian” lokomotiva yra 
greičiausia pasauly lokomotiva,; 
kokia iki šiol buvo pabudavota.

Neperšokęs per griovį, 
džiovink autelių.

no-

Norėdamas, kad tau galvą iš
šukuotų, spiauk kitam į akį.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 

8, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
nited Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;^ ry skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.>A» per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. -

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

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

.. ......    Atkirp čia .
Data: Rugpjūčio 24 d., 1926

Office Boulevard 7042
• Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
e 4645 So. Ashland Avė., 

Ant Zaleskio aptiekos 
CHICAGO

I .1 ........ .... ................................ I I II I J

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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
matizmu, paralyžių, chroniškų ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, aklų, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

KtLLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

ŠA! IN PLIKUMAS! 1
Vyrai ir motei ya: juinn nereikia I 

jomis galvomis. A4būti nuplikusiomis galvomis. A4 
turiu stebėtiną budo dd užaugini 
mo plaukų.

Ateikite ir persitiknnkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, pi.iš;ilr. i iš niaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų altn 
kims ii užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.
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Ui. — Talefoaasi Boooevelt 850*.

$8 00 r* ^^aus^a'aPs^v^us^ *r geriausia susiorganizavusią 
Uiaimokijimo kainai" ’ darbininkų klasę, turėjo būt ne buržuaziška, bet socia- 

iJjJ [listiška. Socialistiškai gi revoliucijai laimėjus pergalę Vo- 
kietijoje, tos revoliucijos banga turėjo “persimesti at
gal” į Rusiją ir čia paversti buržuazišką revoliuciją taip 

-8c pat socialistiška!
. 18c |r
. 75c

tuomet tik Petrukas suprato, 
ko jis iš jo norėjo. Pasiėmęs 
baklagą, Petrukas nubėgo pas 
šulinį vandens ,kuris stovėk 
viduryj kiemo ties galu gryčios 
ant kalnelio ir iš Raikienų kai
mo lengvai buvo galima matyti 
vandenį semiant. Pasisėmęs 
viedrą vandens, nežinojo, kaip į 
ją įpilti. Kaklas siauras į van
denį bijo kišti, aptemta vailo
ku, sušlaps, o už sušlapinimą bi
jojo, kad negautų nuo vokiečio 
“farfliukterų”. z

Vieni vokiečiai saugojo ark
lius, kiti kasėsi patvoryje už 
gryčios apkasus, kad apsisau
gojus nuo rusų šautuvų ugnies, 
jeigu pradėtų šaudyti. .
• Petrukui begalvojant, kaip 
prisemti tam nevidonui vokie
čiui vandens, rusai patėmiję iš 
Raikienų kaimo vokiečius, pra
dėjo j juos iš kulkosvydžių šau
dyti. Zirzė kulkos, kaip bitės 
pro visas puses, kapojo medžių 
takeles ir lapus .

Petrukas netikėtai užkluptas, 
tokios panikos ,susirietė iš bai
mės ir nežinojo kąs bedaryti: ar 
įbėgti, ar tupėti vietoje. Kulkos 
zvimbė ir zvimbė, rodos jau, jau 
klius per ausį arba pliką koją. 
Nebeiškentęs leidosi’ bėgti, kiek 
turi jėgų, kad pasislėpti nuo 
gresiančios mirties. Užtiktas 
tokio “strioko” vargšas užmiršo 
ir tą vokiečio baklagą prie šuli
nio .

Nubėgęs pasislėpė žemiausio
je prie upelio vietoje, beLvis gir- 
i ėjo ,kaip kulkos zvimbia ir ma
to, kaip krinta alksnių žali la
pai kulkų numušti.

Užkris ant jo koks lapelis ro
dos kad čia juo kliuvo bitelė. 
Nelaimės išvengti. Nustojo 
šaudyti. Paleido vokiečiai šieną 
nešusį Antaną. Antanas priė
jęs klausinėjo Petruko ar išsi
gandai to šaudymo. Petrukas 
dar negalėjo atsigauti iš baintės 
ir kalbėjo, taip keistai, kad An
tanas iš jo kalbos nieko negalė
jo suprasti, kas jam buvo atsi
tikę ir ką jis nori jam pasakyti. 
Matydamas Antanas, kad vėl 
gali pradėti šaudyti rusai, kvie
tė Petruką eiti j Naujikų kaimą.

Pasilenkę abu kiūtino upeliu, 
.kad nepamatytų vokiečiai, kurie 
kiek ankščiau pakalnėje šėrė 
savo arklius. Vokietis pama
tęs Petruką, kuris jam buvo pa
davęs baklaką vandens atnešti, 
modamas pirštu šaukė: “kom 
kom!”

(Bus daugiau)

Chleagoje — paltu!
Metams ...................... .....

Pusei metų ...........
Trims mADMiama -
Dviem miaeeiame
Vienam mAneaiui

Chicagoje per neilotojusi
Viena kopija ________

Mtaesiui ZZZZZZZZZZZ. 7ic I Šitą Trockio “permanęntlškos revoliucijos” (nesu- 
Suveinyteae Vatotijose, ne Chicagoje, stojančios revoliucijos) teoriją 1917 metais priėmė Leni

nas — kuris pirmiaus iš jos juokdavosi! Ir visas bolše
vizmas nuo to laiko iki šiol buvo ja paremtas. Tos teori
jos laikydamiesi, Rusijos bolševikai dėjo didžiausių pa
stangų padaryti Vokietijos revoliuciją tokią, kokia jų 
“skymui” buvo reikalinga, t. y. socialistiška. Nes visų jų 
svajonių įsikūnijimas priklausė nuo šito “antrojo etapo” 
(permanentiškos revoliucijos eigoje.

Dabar teoiaus, kada paaiškėjo, kad revoliucija Vokie
tijoje kolkas neina toliaus, kaip iki iškovojimo demokra
tinės respublikos, ir kada pasirodė, kad griųva vieninte
lė partija Vokietijoje, kuri stengėsi “daryt revoliuciją” 
tokią, kokios nori Maskva, — tai visos bolševikų svajo
nės eina niekais. .1

Stalinas suprato tatai jau pirmiau ir dėl to jisai “da
vė saktį” kftmunistų internacionalo prezidentui, Zinovje- 
vui. Netrukus turės tatai suprasti ir pats “permanentiš
kos revoliucijos” apaštalas, Trockis.
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VIENA DIKTATŪRA EUROPOJE JAU GRIUVO

VOKIETIJOS KOMUNISTAI “EKSKOMUNIKAVO” 
MASLOVĄ IR FISCHERIUTĘ

GRIŲVA STIPRIAUSIAS “PASAULIO 
REVOLIUCIJOS” STULPAS

LENINO-TROCKIO SVAJONĖS EINA NIEKAIS

Graikijoje staigiai tapo nuverstas diktatorius Pan- 
galos, kuris apie metus laiko atgal buvo pasigrobęs vald
žią į savo rankas. Nauja valdžia, vadovaujama generolo 
Condylio, žada atsteigti diktatoriaus panaikintas piliečių 
teises ir netrukus paskelbti naujus rinkimus į parlamen
tą. Generolas Pangalos yra suimtas ir atgabentas j sosti- 
nę Atėnus. ,r

Tuo tarpu dar, žinoma, negalima pasakyt, ar šis val
stybės pervartas suteiks žmonėms tai, ką žada jo vadai. 
Gal būt, kad atmaina bus tiktai valdovų asmenyse, o ne 
v’aldymo sistemoje. ■ , '. »

Bet kaip ten nebūtų, gen. Pangaloso nuvertimas vis- 
tiek rodo diktatoriškos valdžios silpnumą. Diktatūros pa
prastai netikėtai gema ir netikėtai miršta. Su bet kuria 
Europos diktatūra gali vieną gražią dieną atsitikti tas 
pat, kas dabar atsitiko Graikijoje.

Lietuvos Finansų 
Reikalai

Lietuvos Padangė
pasauliniame kare

(Tęsinya)

didžiausiose

Stalino klapčiukas Bucharinas nuvyko iš Maskvos j 
Berliną taikyti besipešančias Vokietijos komunistų par
tijos frakcijas ir jų vadus. Bet jo misija nebuvo sėkmin
ga. Vokietijos komunistų partijos centras išmetė iš par
tijos Maslovą (nesenai išėjusį iš kalėjimo) ir Kutą 
Fischer. Vos kokie metai laiko atgal p-lė Fischer buvo 
didžiausias Vokietijos komunistų vadas. Ją rėmė Mask
va, ir partija nedrįsdavo priešintis nė vienam jos žod
žiui. / j

Bet dabar, naujai srovei paėmus viršų Maskvoj^ 
Fischeriutė netik išlėkė iš vado vietos, bet ir iš partijos 
— tapo “atskirta nuo tikinčiųjų (į Lenino neklakjingur 
mą). ,

Jai paliepta, be to, sugrąžinti partijai ir savo rei’ch- 
stago mandatą, kitaip sakant, rezignuoti iš parlamento. 
Jeigu ji šito įsakymo nepaklausys (o ji, rodos, ir neke
tina rezignuoti), tai sudilusi komunistų atstovybė reich
stage sumažės dar- vienu nariu.

Finansų^ ministeris, atsakyda
mas į paklausimą Stąmė dėl mu
sų finansų politikos, nušvietė 
visą eilę įdominančių klausimų, 
tarp kurių ypač pažymėti šie:

Lito kursas laikosi ir laikysis 
tvirčiausiai

Lietuvos Banko darbuotė ne
kelia kokių nors rimtų abejonių, 
kad galima butų kalbėti dėl'li
to kurso išlaikymo. Nors valiu
tos fondas palyginti * su praei
tais metais yra mažesnis, bet 
aukso fondas šiandien yra di
desnis. Šiandien vien aukso fon
du remiantis, galima iki 10 mi
lijonų naujų banknotų išleisti. 
Bendrai imant, Liet. Bankas 
lėšų ir resursų turi pakanka
mai; kad lito kursą išlaikytų.

nebūtinos i 
beprocenti- 
algų valdi- 
sumažintas

Tuo budu Vokietijos komunistų partija įra, kaip tas 
“karšta adata” susiūtas švarkas.

Ją buvo pagimdžiusi suirutė, kilusi krašte tuoj po 
karo — demobilizacijos metu. Kai apie 10 milionų vyrų, 
išbuvusių keletą metų apkasuose, staigiai buvo paleisti 
namo ir dauguma jų, pagrįžę, negalėjo susirasti uždar
bio (daugelis jų ir nepaisė uždarbio, nes buvo atpratę nuo 
darbo), tai susidarė masės, kuriose Liebknechto vado
vaujamos “Spartako” grupės agitacija rado palankią 
dirvi»-. a • .z

Šitą partiją paskui užplūdo naujos masės, kuomet
Vokietiją ištiko antra balsi suirutė ----- valiutom infliacija.

Markės kursui nusmukus, nusibankrotavo skaitlingi 
smulkiosios buržuazijos sluoksniai. Šimtams tūkstančių 
visokių biznierėlių teko eiti į fabrikus ir, čia patekę, jie 
lengvai pasidavė įtakai komunistų, kurie žadėjo jiems 
ūmų “pasiliuosavimą” Rusijos bolševikų metodu. t

Ir dėl to, kad Vokietijos komunistų partija yra kra
što suiručių vaisius, tai, kaip tik Vokietijos reikalai ėmė 
tvarkytis, ta partija ėmė krikti. Visi, kas pažįsta sąly
gas tame krašte, sako, kad iš vokiškos “kominterno sek
cijos” neužilgio bepaliks tik vieni griuvėsiai.

Taupumas

-r Taupumas jau pradėtas vykr 
dyti, kiek esamomis sąlygomis 
galimas. Sulaikyta 
statybos; sulaikytas 
nis masinis 3 mėn. 
n inkams išdavimas;
iki minimumo pašalpų išdavi
mas, nemokamas valdininkams 
vizų davimas užsienin, kur jie 
reikia ar nereikia vadinėdavo ir 
kita.

Pagrindinio biudžeto peržiū
rėjimo techniškai atlikti jėgų 
nėra. Reikia ruošti sekančių 
metų biudžetas, daugelis vald. 
atostogose. Be to, visi išmokė
jimai buV. vyriausybės ar pada
ryti ar jau užangažuoti ir da
bartinei vyr. tenka tiktai vyk
dyti.

Tabako monopolio nebus

Tyrinėjimai ir išskaičiavimai 
parodė, kad iždas nieko nelai
mėtų. Surišimas monopolio su 
užsienių paskokk, kas buvo imk- 

sčiau turėta omeny, taipgi ras
ta iždo sumetimais nepriimtinu, 
lįiti valstybė monopolio įvesti 
nesiruošia, nes reikalingas butų 
naujas aparatas, naujos išlai
dos, o pajamų žymesnių nenusi
mato.

Bet griūvant komunizmui Vokietijoje, nyksta stip
riausias stulpas, kuriuo rėmėsi Rusijos bolševikų “pasau
lio revoliucijos” teorija.

Sulig Trockio teorija, kurių jisai (kaitų su nabaš- 
ninku Parvusu-Helphandu) skelbė dar 1905 metais, revo
liucija Rusijoje turėjo iššaukti revoliuciją Vokietijoje. 
Trockis jau tiek nusimanė Markso moksle, jogei netikė
jo, kad ekonomiškai atsilikusi, nesenai iš baudžiavos iš
ėjusi, tamsi, mužikiška Rusija galėtų susyk padaryt “šuo
lį” į socializmo tvarką. Jisai manė, kad Rusijos revoliu
cija bus buržuaziška (taip pat manė ir visi Rusijos bol
ševikai iki 1917 m.)., Beį revoliucija Vokietijoje, kuri tu-

Mokesniai tylįs pertvarkyti 
/' iš pagrindų

Mokesnių paskirstymo įstaty
mai jau ruošiamų •»

Pirmoj eilėj .reikia pakeisti 
įeina mokesnio įst. iš pagrindų, 
nes jo normos ir netikslingos ir 
neteisingos, neatatinka preky
bos ir pramonės įmonių padė
čiai. Dabar vienos įmonės moka 
3—4% brutto pajamų, kitos 
monės tais pačiais įst. einant, 
šmoka 30—40% net iki 50%. 

Taip toliau likti negali. Minis
terija ruošia verslo mokesnių 
st., kurs duos galimybės ir 
inonėms veikti ir iždui duos pa

jamų.

Kodėl mokesnių našta sunki
Pati mokesnių našta yra sun

ki ne tik dėl to, kad pus mus 
yra dideli mokesniai, bet sunki 
dėl to, kad dabartinėmis sąlygo
mis Lietuvos ūkis per maža pel
no duoda. Todėl finansų politi
kos pagrindinis uždavinys bus 
toks, kad sudaryti sąlygas, ku
rios pakeltų, padidintų produk
ciją ir pelningumą atskirų ųkių 
ir visuomenės ūkio.

x Viena priemonių bus ta, jei
gu kredito reikalavimai bus pil
nai patenkinti, nes dabar paten
kinama tik vienas trečdalis visų 
reikalavimų. Patenkintieji gi tu
ri mokėti didelius nuošimčius, 
ko dįiai ypač pramonės įmonės 
sunkiai gah gauti pelną ir mo
kesnių našta joms yra sunki.

čia pagrindinė priežastis yra 
ta, kad musų kredito įst. — 
bankai visai neatatinku, ūkio 
reikalams. Jei visi pritaikinti 
prekybai ir teikia trumpalaikį 
kreditą. Vyriausybė dės pastan
gų bankus taip sutvarkyti, kad 
jie tikslingai aptarnautų ūkio 
reikalus.

Pirmon eilėn vyriausybė rū
pinsis įsteigti hipotekos banką, 
kuris aprūpins musų gaminto
jus ir atatiks jų reikalams. Yra 
jau paaiškėję, kad hipotekos 
bankui įsteigti galima bus pri
traukti ir svetimas kapitalas. 
Jau eina derybos ii' artimiausiu 
laiku bus rūpinamasi hipotekos 
bankas įsteigti, y

Hiskolos klausimas
Paskolos pasiūlymų yra ir 

rimtų, bet šis klausimas dar nė
ra galutinai išrištas. Galiu tik 
užtikrinti, kad jei bus imama 
paskola, tai bus imama ne blo
gesnėmis sąlygomis, kaip kad 
senoji vyriausybė norėjo paim
ti.
Nuošimčių klausimas imamasi 

tvarkyti
Kad bankai atvirai imtų di

desnius nuošimčius, kaip įst. 
leidžia, miništeriui nesą žino- 

bt‘l turįs
privatiniai bankai jstat. apeina 
imdami per daug komiso ir ki
tais titulais vadinamų išlaidų 
atlyginimą.

Kad sutvarkyti bankus, mini
sterija ruošia įst., kuriuomi jai 
butų uždėta pareiga kontroliuo
ti bankus periodiniai kasmet. 
Fin. min. ir dabar esama nuo- 
žiurine teise mano pasinaudoti 
ir jau šią Vasarą pradėti priva
tinių bankų reviziją. Jei pasiro
dys, kad kuris nors bankas ima 
procentus nesilaikydama^ įsta
tymų, bus imtasi atatinkamų 
prieš tai priemonių.

nemcev ne-

savo kiemo, gi žiu- 
vėl vienas prūsas 
patvoryje atstatęs 

Kelnės išsiūtos gelto-

Gu-
Gal- 

I 

kaip 
sau,

Per š. m. birželį Lietuvos eks
portas pasiekė 17,4 mik lit., o 
importas 19,2 mil. lit., arba im
portas pranešė eksportą, veik 
2,0 mil. lit. Palyginamai su ge
gužės mėn. 
lio mėn. 
mil. lit., 
0,2 mil.

Vienas prusokėlis musų kierųe 
atsiklaupęs, iškėlęs rankas auk
štyn prašė kazoko pasigailėti... 
bet kazokas kardu... Vargšas 
pradėjo vaitoti, nubėgau atne
šiau puoduką vandens, širdžiai 
atgauti, bet pradėjo blaškytis, 
rangytis, nuo skausmo, kaip 
kirminas, nebegalėjau paduoti 
nei vandens, paskiau sumykė, 
išsitiesė ir...

Stovėjau galvą nuleidus prie 
jo maniau, gal nežino tavo mo
tinėlė, tėvelis, brolai, seselės, 
žmona, vaikeliai, kad tu šiandie
ną svetimoj šalyj 
kančiose miršti.

Įjojęs į kiemą kazokas pa
klausė : “Matka 
tu?” Aš atsakiau:

Matai vienas guli veskis, o 
kiti jus pamatę atjojant išbė
giojo, kaip kurapkos. Rusas nu
sišypsojo ir paprašė “moloką”* 
atsigerti; padaviau, atsigėrė ir 

‘išjojo.
Išėjau iš 

riu — guli 
kniubščias 
nugarą,
na oda, vienas batas ant kojos, 
o kitas už kokio dešimties žings
nių guli toliau grabėje.

Nustojus šaudyti, nubėgau 
pas Juozienę. Ji irgi parodė sa
vo sode nukautą prusokėlį. 
Ii vargšas aukštielninkas, 
va perskelta į dvi pūsis, 
obuolys. Dievuliau manau
koks tas ruskis “razbaininkas”, 
jų bei vieno dar nemačiau nu
kauto, o šių jau tris.

Atbėgęs Benotų Ramukas pa
sakojo, kad kaime esą šeši prū
seliai nukauti ir vienas dar jų 
vyresnis “apicierius”, kaip tai, 
aš negaliu ir ištarti, o kazoko 
nei vieno.”

Visa tai girdėdamas Petru
kas nebegalėjo ilgiau išsėdėti 
tvankioje duobėje. Jam norė
josi pamatyti bent vieną nukau
tą prusą. Pasisakė norįs lau
kan išeiti pasižiūrėti kazokų, 
bet Butkienė suriko: “Neik gal 
nori, kad ir tave nušautų kazo
kai”. Petrukas atsakė: “Aš 
nebijau, man nieko nedarys, aš 
moku rusiškai, susikalbėsiu”.

Petrukas mokėjo rusiškai, 
nors ir silpnai, bet galėjo jau 
šiaįp taip susirokuoti, nes besi
mokydamas Apaščios liaudies 
mokykloje su rusų kolonistų 
vaikais buvo šiek tiek.pramo
kęs .

Nenoroms bet visgi jį iš/eido 
iš duobes. Jis norėjo rasti dau
giau kovos šovinių, koki jie ne
būtų, ar rusiški, ar vokiški jafn 
vis tiek. Kur tik sugriebęs šo 
vinį Petrukas išardydavo: išima 
pirmiausia kulką, išpila paraką, 
iškala pistoną, o gilzas numeta. 
Radęs kur iššautą šovinį, pasi
daro iš jo pistolietą ir baido var
pas po laukus. Be to jis norėjo 
pamatyti bent vieiu^ nukautąjį, 

apie kuriuos taip daug pasakojo 
Butkienė. Išlipęs iš duobės jis 
leidosi bėgti per sodą į kaimo 
vidurį. Išbėgęs pasidairė į vie
ną ir į kitą galą gatvės, bet nie
ko nematė. Leidosi bėgti išil
gai kaimą, kol ras ką nors. Pa
matė. Išsigandęs pabalo, kaip 
drobė, rankas nuleido ir nežino
jo kas daryti; ar bėgti atgal ,ar 
rėkti. Įsidrąsinęs, žinodamas, 
kad tikrai yra miręs, gulintį 
grabėje batą mirusio pajudino 
su koja ir nubėgo į duobę papa
sakoti saviesiems, ką matė. 
Grįždamas atgal gailėjosi, kam 
ėjo žiūrėti numirėlio, nes jam 
buvo gaila ir baisų žuvusiojo. 
Beeidamas susitiko prie kluono, 
kuris stovėjo netoli jų duobės,

duomenimis birže* 
eksportas padidėjo 1,1 
o importas sumažėjo 

Per š. m. 1. VI. mėn.

Raikienų 
kanuolių. 
bijodami, 
priešiniu-

kazokus, kurie raiti žvalgėsi j tą 
pusę iš kurios Petrukas buvo 
atbėgęs su savaisiais, ar.nepar 
matys vokiečių. Vienas kazo
kas paklausė Petruko kur gyve
nąs. Jis parodė ant kalno 
esantį vienkiemį ir pasakė, kad 
tenai yra mano namai . Kazo
kas prašė, kad jis eitų į namus 
ir pažiūrėtų ar nėra tenai vo
kiečių. Jis atsakė: “Kaip aš 
eisiu, gal tamsta nori, kad mane 
nušautų vokiečiai.” Kazokas 
susiraukė nepatenkintas ir nu
ėjo tolyn. Petrukas norėjo eiti, 
bet bijojo, kad pagavę vokiečiai 
gali jo nebeleisti atgal pas sa
vuosius į kaimą.

Vokiečiai pradėjo 
kaimą apšaudyti iš 
Stovintieji kazokai 
kad jų nepatėmytų
kas, susivedė arklius į kluoną. 
Petrukas nenorėdamas lįsti į 
tvankią duobę, šnekučiavos su 
kazokais ir įėjo sykiu su jais i 
kluoną. Kada susivedė arklius 
į kluoną, vienas kazokas užlipo 
ant jaujos ir žiurėjo per plyšius 
sienuojų į vokiečių pusę, ar ne
pamatys priešininko. Parupo ir 
Petrukui pasižiūrėti ir jis užli
pęs žiurėjo, bet nieko nematyda
mas, nulipo ir nuėjo pas savuo
sius į (įuobę. Valandą pasėdė
jęs užsimanė eiti į namus. Pra
šė šeimininkę, šeimininko ir jo 
brolį, bet nei vienas nenorėjo 
eiti tokioje gyvybei pavojingoje 
valandoje. Pagaliau susitarė ei
ti su šeimininko broliu Antanu. 
Petrukas nubėgęs paprašė ka
zokus ,kad jų nešautų, pamatę 
einant į priešininko pusę.

Grįžo i namus drebėdami, su
sirietę, slėnėmis ir grabėmis. 
Per jų galvas šniokštė vokiečių 
kanuolių. šūviai, kuriais jie ap
šaudė kazokus ,esančius Raikie- 
nų kaime. Grįždami į namus 
jau ne taip bijojo šaudymo, 
kaip rytą, nes per dieną jau bu
vo šiek tiek su ta muzika apsi
pratę. Vargais negalais pasiekė 
ir namus. Namai tušti, viskas 
tvarkoj ,kaip paliko ,taip ir ra
do. Gerokai buvo jau išalkę. 
Antanas atidarė pečių, išėmė 
blynus, kopūstus ir mėsą. Su
sėdę abu du su Petruku už sta
lo, šnekučiuodami apie dienos 
įvykius ,valgė pietus, kurie bu
vo sykiu su pusryčiais. Bet ne
lemta jiems buvo ilgai, ramiai 
pietauti. Antanas dirstelėjęs 
pro langą, pamatė pilną kluoną 
raitų vokiečių; vieni dar tebe
sėdėjo ant arklių", kiti ėjo į kie
mą ,žiūrėdami žiūronais į Rai- 
kienų kaimą, treti jau baidėsi 
po priemenę ir tuoj aus sulįpdo į 
gryčią pietauti, įėję paprašė 
šeimininkus pasitraukti nuo sta
lo ir Užlindo patys.

Išėję iš gryčios Antanas su 
Petruku ėjo į paupelį, kuris te
ka už jų kluono, kad pasislėpus 
už jo aukštų krantų, jeij>u pra
dėtų vokiečiai su rusais piškin- 
tis. Gale jų kluono, pakalnėje, 
stovėjo kupetos sauso šieno. 
Vokiečiai radę šieną, nešė jį sa
vo arkliams . Arkliai nenoroms 
ėsdami daugiau šieno sumynė 
po sako kojų, kaip suėdė, bet vo
kiečiai vis nešė ir nešė, kad ne- 
paflikus rusams.

Pamatę juos einant, vokiečiai 
pradėjo 
kom!”

Antanui vokietis rodydamas 
rankomis, liepė arkliams šieną 
nešti, o Petrukui, į žydą pana
šus susiraukšlėjusiu veidu, kum
pa nosių, juodais raitytais plau
kais vokiety s, davė baklagą ir 
prašė vandens atnešti. Ilgai 
vokietys gargaliuodamas rodė, 
vartydamas baklagą, bet iš to 
Petrukas nieko negalėjo supras
ti, ko jis iš jo nori.

Priėjęs nebejaunas, gal kokių 
trisdešimts penkių metų, su juo-

lilIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE ŽINO TAI 

(Kai kurie tėvai nežino)

šaukti: “kom pani

eksportas pasiekė 125,2 mil. lt., 
o importas 109,0 mil. lit. Tuo 
budu, per š. m. pirmą pusmetį 
eksportas pranešė importą 16,2ldais riestais ūsais, vokietis, ’pa
mik lt., arba 15,7 nuoš. sakė Petrukui: “vody čeba”,

Jaunimas nori ką nors
veikti.

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

Kuomet jie groja ant jo, 
jie gauna malonumo ir sma
gumo rankomis groti. Su 
juo labai gerai akompanuo- 
1 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 
namij ryšius daug tampriau. 
Ir jus lengvai galite įsigyti 
sau vieną!

JOS. F. SUDRIK
Pianu Krautuvė

3343; So. Halsted St.



Antradienis, Rugp. 24, 1926 rororonros, uEfcago, m. 5

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis sužeistas ant 
motorciklio

Vytautas Ramashauskulis ta
po sužeistas bevažiuojant mo- 
torcikliu. Prie skersgatvio, ne
norėdamas užgauti kitų vaikų, 
kurią važiavo dviračiu, atsimu
šė j automobilį visu smarkumu. 
Buvo numestas kelias pė
dus. Kairiosios kojos blauzda- 
kaulis sutrinta^ krūtinė su
žeista ir taip visas sunkiai 
apkultas. Tėvas, brolis Kazi
mieras ir sesutė Onytė labai 
apgailestauja Vytautų. Pasek
mės tos nelaimės negalima ži
noti. Jis yra gydomas namie.

Patartina visiems jaunuo
liams būti atsargiems vartojant 
motorciklius, nes daug nelaimių 
pasitaiko dėl greito važiavimo.

Gk.

Nužudė restorano 
savininką

Du apsiginklavę žudeikos pri
ėjo prie automobiliuos ir pradė
jo šaudyti Michael Blando (1021 
So. Halsted St.). Kartu su 
Blando automobiliuj sėdėjo jo 
žmona ir Joseffh Varonlona 
(1706 N. Racine Avė.). Blando 
tapo ant vietos nušautas, o Va
ronlona sunkiai sužeistas.

Blando laikė restoranų prie 
Taylor ir Halsted gatvių. Jis 
su savo žmona ir Varoųjona grį
žo iš siciliečių draugijos mitin
go. Policija spėja, kad jis tapo 
nužudytas iš keršto.

Moteris apiplėšė moterį
St. Anselmo katalikų bažny

čioj (61 St. ir Michigan Avė.) 
Irene Gleason (1001 W. Garfield 
blvd.) neteko $150. Piniguš iš 
jos pavogusi jauna mergina.

“Aš noriu garsiai sušukti 
ir pagilti Severa’s Esko, gerų 
ointmentų nuo niekiančių odos 
ligų”, taip rašo M r. Alike Zo- 
rovich, \Vabash, Ind. “Aš- turė
jau nuolat kasytis ir visai ne
galėjau miegoti. Po bandymo 
visokių gyduolių be pasekmių, 
aš uždėjau Severa’s Esko, ku
rios suteikė man pirmų pagel- 
ba ir į 6 dienas aš jau buvau 
Kuosas nuo tos kankinančios 
ligos”. — Parduodamos vaisti
nėse po 50c slovikeliui. Jei ne
galit gauti savo apielinkėj, tai 
rašykit pas W. F. Severą Co., 
Cedar Bapids, Iowa.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu .r greičiausiu 
Vokieti į os laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klcsos kamba

riui, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agent

- [Pacific and Atlantic Photo]

Sveikina polių tyrinėtojų.—Ronald Amundsen, garsus tyrinė- Rodeo čempionams iš-
tojas, kuris pasiekė pietinį ir šiaurinį polius, sveikinamas jam 
sugryžus savo tėvynėn Norvegijoj).

dalyta $35,000

Suėmė VVisconsino miš
kuose Joe Šalti / '

Joe Šaltis, paskilbęs Chica
gos butlegeris, kuris yra kalti
namas John Folly nužudymu, 
pakliuvo į policijos nagus. Bė
gio kelių savaičių jis gyveno 
prie Half Moch ežero (Toma- 
havvk, Wis.) Ten su savo bi- 
čiuoliais jis vedė labai platų gy
venimų. Kas naktį keklavęs 
puotas, į kurias suVažiuodavę 
daug vyrų ir moterų. Jo vasar- 
namyj tapo rasta bačka alaus ir 
daugybė tuščių degtinės bute
lių.

Kartu su Šalčiu gyveno Frank 
Koncil, kuris irgi yra kaltina
mas Foley nužudymu, Peter Ka- 
zinski ir Niek Kramei*, Tai vis 
Chicagos gengsteriai. Visi jie 
buvo gerai apsikinklavę. Bet 
detektyvai VVilliam Schoemake- 
rio vadovaujami juos taip urnai 
užklupo, jog jie nebeturėjo pro
gos pavartoti ginklų. Šaltį jie 
rado bemiegantį. Išbudintas, 
jis bandė iš pagalvės ištraukti 
revolverį, bet tapo sulaikytas.

Visi suimtieji tapo atgabenti 
j Chicagų. Čia jie bus atiduoti 
teismui.

Indentifikavo šoferio 
žudeiką

Daniel Lynch (6223 Vernon 
Avė.) tapo policijos suimtas ir 
apkaltintas Harold Cantell, tak
si šoferio, nužudymu. Esu prie 
226 E. 12 gat. Lynch bandęs 
apiplėšti šoferį. Kai pastarasis 
pasipriešino, tai Lynch ir nušo
vęs jį. Keli liudininkai identifi
kavo Lynchų kauro šoferio žu- 
deiką.

Lynch dar buvo pusėtinai gir
tas, kai policija jį areštavo. Jis 
yra miesto darbininkas ir su sa
vo tėvu dirba vandens departa
mente.

Apvirto piknikininkų 
trokas

Prie Harlem Avė. ir lliggins 
Road įvažiavo į griovį trokas su 
grįžtančiais iš pikniko žmonė
mis. Daug žmonių tapo sužeis
ta. Piknikas buvo laikomas kaž
kokios lenkų organizacijos.

Prapuolė radio 
dainininkas

Arthur Billųoist (3201 May- 
pole avė.), radio dainininkas, 

• nežinia kur dingo nuo praeito 
j trečiadienio. Jo žmona bijosi, 
kad kartais jis nebūtų tik nu
žudytas.

Policmonas tapo suim
tas už merginos 

išgėdinimą
Pasak merginos, policmonas 

Robert W. Dehlinger, 22 metų 
amžiaus (5810 Oconto avė.), 
privertęs jų išlipti iš automo
bilio ir išžaginęs jų, o paskui 
leidęs tų pat padaryti savo bi
čiuliui. Kai mergina pradėjusi 
šaukti, tai policmonas grasinęs 
jų nušauti.

Mergina dažnai atvažiuoda
vusi į Natonią šokių salę (6510 
Mihvaukee avė.), kur Ji susi
pažinusi su kažkokiu “Ed”. Tų 
vakarų ji. šokusi su “Ed” ir 
policmouu. Policmonas pradė
jęs perdaug meilintis ir siūly
tis palydėti jų namo. Apie dvy
likta valanda ji su “Ed” įsėdu
si į automobilių. Jiemdviem 
kiek pavažiavus, įšoko į auto
mobilių policmonas Dehlinger 
ir dar kažkoks nepažįstamas 
vyrąs. “Ed” pasukęs į nuoša
lesnę vietų ir bandęs merginų 
išžagintį. Bet tajai rėkiant, pa
sitraukęs. Po to' policmonas su 
kitu vyru pasitvėrę jų ir išža
ginę.

Policmonas Dehlinger tapo 
suimtas ir, sakoma, prie kaltės 
jau prisipažinęs.

Sekmadienyj 
įvykę ir daugiau puolimų ant 
moterų. Ryšyj su tais puolimais 
tapo suimti Alex Kasker, 18 
metų, ir Roman Szczesuy, 20 
metų. Jiedu buvo pasitvėrusiu 
merginų ir bandė įsitempti į 
tamsų tarpgatvį.

Užsidaro Turner Hali
Paskilbęs Turner Hali resto

ranas (šiaurinėj miesto daly j) 
užsidaro. Prieš 70 metų tai 
buvo šauniausi vieta, čia rinko
si įvairus politikieriai, vokiečių 
teatro artistai ir tt. šventadie
niais Turner Hali svetainėje 
įvykdavo šauniausi koncertai.

Užėjo karas. Vokiečių teatras 
užsidarė. Tapo įvesta prohibi- 
cija. Visa tai Turner resto
ranui neišėjo ant naudos. Iki 
šiol jis šiaip taip laikėsi, bet 
dabar priverstas yra užsidary
ti.

8 plėšikai apkraustė 
Wahl auksinių plunk

snų dirbtuvę
Aštuoni apsiginklavę plėšikai 

įsigavo į Wahl Pen kompaniją 
(1800 Įloscoe st.) ir surišę tris 
sargus išsinešė apie $25,000 
vertės aukso. Kompanijos ofi
suose jie pasiliko apie penkias 
valandas, ieškodami aukso. Tik 
rytui brėkštant jie išsikraustė.

< GOSVA , 
I bUMMO

OM TVV NIOUM

OKA TVAt ‘TrL-

Norėjo nužudyti 
įžeidėjus

Kažkokie du italai butlegeriai 
labai įžeidė Frank Mosco (206 
E. 116 st.). Mosco parvažiavo 
namo ir įsidėjęs šautuvų į au
tomobilį pradėjo vytis savo 
įžeidėjus. Detektyvai sustabdė 
jį ir rado automobiliuj šautuvų.

Policijos stotyj Mosco prisi
pažino, kad jis norėjęs tuos 
butlegerius nušauti. Bet jų pa
vardes pasakyti jis atsisakė.

Sekmadieny j pasibaigė “kou- 
bojų” rodeo kontestas ir tapo 
paskelbti įvairios rųšiės čempio
nate veršių gaudymo čempio
nai, gedausi jojikai, bulių ris- 
tikai, virvės metimo laimėtojai 
ir tt. čempionams tapo išdaly
tos dovanos. Laimėjusieji pirmų 
vietų, t. y. Čempionai, gavo net 
iki $1,000 dovanų.

............................. .

Lietuvių Rateliuose.
18-tos gatvės apielinkė

r V. ■- ■ '5
Draugystės susirinkimas

Rugp. 14 d. Draugyste Mei
lės Lietuvos Amerikoj turėjo 
susirinkimų. Susirinkimų atida
rė pirm. Margevičius. Buvo 
skaitytas ir kaip vienu balsu 
priimtas protokolas. Paskui 
komisija išdavė raportus. Ji 
pareiškė, kad šiais metais gar
bės ženklus gausia keturi na
riai: Jonas Pikčiunas, Ant. Za- 
betis, Kaz. Kasmauskis ir Jo- 
nas Cibulskis. Tapo išrinkta 
komisija ženklams padaryti. 
Instruktuota ženklai daryti pas 
kokį nors lietuvį.

Tie ženklai minėtiems na
riams bus įteikti lapkričio 27

ir šeštadienyj d., kai įvyks draugystės balius.
Narių mokesnių į kasą tų va

karų suplaukė $40.50.
—J. B. Juščius.

Sugrįžo iš atostogų 
J. Lucas

Praeita šeštadienį sugrįžo iš 
atostogų auksųdailis p. J. Lu
kas. Tris savaites jis pralei
do VVisconsine. Kiek ilgesnį 
laikų buvo sustojęs Wisconsin 
Delis apielinkėj, o šiaip kitą 
laikų važinėjosi po įvairias vie
tas,— be mažko • nepasiekda
mas St. Paulo.

P-as Lukas jaučiasi sutvirtė- 
jęs, tad savo pažįstamiems ir 
kostumeriams galės dar su' di
desne energija patarnauti. —S.

IGNACAS MATELIUNAS
Mirė rugpjūčio 22, 1926, 8 

vai. vakare, 59 metų amžiaus. 
Kilo iš Lietuvos, Birjogalos kai
mo, Razalimo vai., Panevėžio 
ap. Amerikoj išgyveno 35 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus. Prigu
lėjo prie draugijų: šv. Jurgio 
ir Simano Daukanto. Kūnas 
pašarvotas ' 2854 W. 40th St.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 
25, 8 valandų ryto, iš namų j 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Mateliuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
P. Aukštakalniai ir L. ir A. 
Valentinavičiui
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Masalskis, Tel. Boulw~ 
vard 4139.

MADOS.

2778. — Svečiuosna po piet ir va
kare dėvėti smagi—suknelė. Graži iš 
lengvo šilko arba kitos panašios leng
vos materijos. Graži irgi butų iš juo
dos taffeta ir su ružavu apatiniu se- 
jonu. Butų geras efektas. Sukirptos 
mieros 1G, • 18 metų irgi 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. 36 mięrai 
reikia 444 yardų 40 colių materijos 
ir 1 Va yardų skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau Tiri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bliinkutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti m i erą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia [dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No------ -----
Mieros .............—............ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

j|Mia»toa ir ralat.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
Viliam ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nv.o 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 6464

Simpatiškas - 
Mandagu^ 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ vedėjai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

444X So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J.F.RADZIUS SERGANTI ŽMONES
Pigiausias Lietuvis 

Grahorius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geridu ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stėa.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS '
Graboriusv

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111.

I I —— II I ■ !./

Phone Beuluvard 5203 
Privatiniai Ambulansai 
T. J. ZOLP

Grabu ritu. ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nakty

1646 W. 46tb SU Chicago
■■ ■ 11 m ■ i.............. ...............................................  ii n i ■—

Pinigai <
iš

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
valgimo, akių aptemimo, nervuotU- 

nio, Skaudamą akių karšt), atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

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

romas • su elektra, parodančia ma
žiausias klafdas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

>■ 1 1 1 — 1 1 ■ "■ .........■r
Akinių Pritaikymo Mano 

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
. OPTOMETRISTAS

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

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

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą Šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

Čia nieko nėra viyšžmogiško arb^ 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

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

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

Kampas Monroe SL, Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penktą augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Pagedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Matai Kas Dedasi?

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

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų

I tiek naudingų žinių, 
i kaip Naujienos.
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Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

PRANEŠIMAI IVAikĮiS SKELBIMAI PARDAVIMUI
Svarbus pranešimus Roselando, 

Pūliniam) ir Kvnsingtono 
, Lietuviams

Žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, ‘ kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. 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 mos tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu 
nų įsigykite naują, didelį, 
žų, SAPNININKĄ, kuriame 
dapi išguldymai keliolikos 
s t
gyte paveikslų. Kaina su 
juntimu 75 centai.

sap- 
gra- 
ran
tu k-

sapnų ir pagražintu dau
pri-

1739 Halsted St 
Cbicsga, m.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
Pora dienu atgal visiems Naujie

nų Spulkos nariams tapo išsiunti
nėti pakvietimai į metinį spulkos 
narių susirinkimą, kuris įvyks Nau-j 
jienu name, subatoj, rugpiuČio 28 
dienų, trečių 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 spulkos narys privalo daly
vauti asmeniškai ar per įgaliojimą.

Spulkos sekretorius.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.007

A įsakymas: $100.00 t n* 
$6.00 j metus per visų

dole- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui <io-1 
h rio. mes greitai j 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamisiyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpaininėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam
pų:

Jūsų hIoku prnkiuiinias užtaisomas 
ir guranti oji inas už $4. Automobi
lių trosų p'itarnuviiiiHs Chicagoj ir 
apieiiiikėj. (siaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj, I ik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone i.awn«iale 0114.

PARS1 DUODA Lunch Room, gera 
vieta, geras biznis, renda pigi. 1715, 
So. Canal St. »

PARSIDUODA barbernė, 8 baltos 
kėdės, gera vieta. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą biz
nį. 4612 So. Paulina St.

T

Michigan
Michigan

ROSELAND: 
Avė. ir 107 St 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111

St. abiejų

Michigan
Michigan
Michigan

KF.NSINGTON.
St., kampas Front Street.

PULLMAN: %
SI. ir Cottage Grove Avė.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti H pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJEt
\Vestern Avė ir 71 St.
Halsted SI. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad 

čia įsteigti “Naujienų” pavienių 
merių pardavinėjimo stotį bile 
loję dalyje miesto Chicagos a 
r Chicagos priemiesčiuose, i...

115

SI.
St.

Tel. Lafayette 8TQ5—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

PARSIDUODA piekarnė ir saldai
nių krautuvė, 4 kambarių gyvenimui. 
Priežastis pardavimo, ’ savininkas tu
ri kitų bizni. Turi būt greit parduo
ta. Atsišaukite

1538 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
notion krautuvė, parduosiu labai pi
giai, remiu $20. 4465 So. VVells St.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metamsPARDAVIMUI per savininką 2 

flatų namas ir garažas, cementinis 
_fl£naJL cner!,’n‘ DRAUGYSTE ATG1MTIES 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. Dubinskienė, 8613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3583 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
8751 So. Emerald Avė. ir A. Ja
ckūnas, 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 
mėndsio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

5932 S. Laflin st. Mr. Grojs, 2 fl.

BARGENAS

Turiu dėl pardavimo 5-kių kam
barių bungalovv, įtaisyta viskas pagal 
šios mados; labai žema kaina, o jei
gu jums ta nepatiktų, tai aš pabu- 
davočiau, paleik jūsų orderį, sutau
pydamas jums nuo 600 iki vieno 1000. 
Atsišaukit vakarais nuo 5 iki 8.

3624 W. C5th Place 
Tel. Prospect 7216

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
mimas, bizniavus su 5 pagyveni
mais ir Štoru. Kaina $25,890, geras 
t*ėndns neša, 3159 So. Halsted St.

Kreipkitės prie 
SAVININKO

5256 S. Prineeton n ve.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų VaiJy- 
bos 1926 metams

rei- 
IHl- 
ku- 

rioje dalyje miesto (J)icago.s arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tat pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga- 
ile priduoti telefonu arba laišku, 
šiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
Ims tinkamai ištirtas ir iįtyrus, 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.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU vyro dėl apsivedi- 

mo. Aš e&u našle, turiu farmą, 
išmokėtą, 120 akrų. Esu 35 me
tų senumo, ir turiu mažą šęi- 
myną. ANNA BUDI.UCK, Star 
County, Hancock, Wis.

RASTA-PAMESTA
S. W., 4531 So. Sawyer Avė., 

Chicago, 111., pametė $240 prie 
Waverly Beach, Indiana. Kas 
rado sugrąžinkit. Gausite atly
ginimo $40.00.

Tel. lafayette 5620

ISRENDAVOJIMUI
«v-i RENDON 60 akrų farma, 7 kam- 

pra*leidžia'me harių namas, furnas šildomas, dide
lė barnė, mašinerija, pusė mylios j 
pietus nuo Lemont, prie 127 St., mo
kykla skersai kelio. Atsišaukit 

Z. S. MICKEVICE 
2505 W. 63rd Street 

Hemlock 0800

pas

RENDON flatas, 5006 So. Keeler 
/e., pečiumi šildoma^, naujas na-□ per 20 Olėtų? |ravBuuu oiniuiimp, naujai

Ateik ir pa si t a ~k au sekretorių | mas> rendos $45 j mėnesį. S. Pitassi
apie taupymo budus, o nuo jo su-į Sons, <46 S. Halsted St. 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St

Jūsų

JIESKO KAMBARIŲ
SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LI ETŲ VIAMS

REIKALINGAS kaųibaris vienam 
švariam vaikinui, prie mažos šeimy
nos, geistina Bridgeporto apielinkėj, 
nebrangesnis kaip 10 ar 12 dolerių 
mėnesiui. PraneŠkit laišku.

NAUJIENOS z 
1739 So. Halsted St.

Box 847

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoš 
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 draugiją, 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų1 . . ...... . _________
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir neškit į NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
gyvendamas (Jucagoje. Nariai šios f 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam > draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba

• į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 <1. i. m. Pertai verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios1 
draugijos nariais.

Pranešimas Tovvn of Lake / lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
llęLVne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, j 
5118 S >. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

REIKALINGAS ruimą? ser
gančiam žmogui; turi būti maiF 
dynė, ir geras gyvenimui. Pra-

3210 So. Halsted St.
P.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užr 

laikom malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

ri0 W. 33rd St., Chicago, 111.
Tel. Yards 6751

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai y 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba syk j į mėnesį. Gy vė
tanti pažymėtame zone, o da neap-• 
lapinam! ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668). <. L,

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

"specialumas Geras patar
navimas, iemoe kainos. 

SoHthcims, 1912 So State St.

PARDAVIMUI 2 sėdynių bar- 
I HANK’S BAHBFll SHOP bernė, geroj biznio vietoj; sena 
Frank A. Druktainis savin, (išdirbta vieta.

Šaukit:
Tel. Boulevard 4796
856 W. 33rd Street

ŽINOVAS BARBERYS
Specialistas plaukų kirpime ir 

patrumpinime į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai-

s''.o'r. ‘ Jy yisa<l?:l PARDAVIMUI grosernė su
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie .
So. Western avc., Chicago, III. namu arba be namo. Vienai mo- 
šiaur-rytinės kertės. I terei sunku užlaikyti. Kas turi

mažą Road House mainyčiau aš 
savo biznį. Kreipkitės

8436 Gilbert Court
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
KEIKIA moterų, nuo štukų PARSIDUODA bučernė ir groser- 

darbas, gera mokestis, lengva n5 Ke.r°J. vietoj, visokių tautų apgy- 
. I ventoj. Pardavimo priežastis, —< mir-

išmoktl. .>• ' . Lįs savininko. 6010 So. KcŪzie Avė.
lLLACE HAT SHOP
8 E. Randolph St.

Room 1632 NAMAI-2EME
REIKIA merginos prie namų dar

bo ir pridaboti vaikus. 3900 Aithing- 
ton St. Tel. Van Buren 2pl7.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA gerų patyrusių boilerių j 
skudurų šapų. Ateikit pasirengę dar
ban. Harry D ra y, 1447 Blue Island 
Avenue.

REIKALINGAS virėjas j resto- 
rantą, dienomis. 1549 Indiana Avė. 
Tel. lafayette 1277.

JIESKAU patyrusio bučerio mo
kančio savo darbų. Turi būti lietu- 
vys. 2159 W. 22n<| PI.

REIKALINGAS lietuvis geras bu
feris. 2159 W. 22nd PI.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Willys Knight tour- 

ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $450.

4401 So. Rockwell Street 
Tel. Lafayette 6310

RAKANDAI
TURIU parduoti iš priežasties 

mirties, aug.Štos rų.Šies 5 kambarių 
rakandus, $800 vertės grojiklis pla- 
nasš rekordus, radio, 2 elektriniu 
vibrator’hi. Atsišaukit vakarais.

949 W. 64 st.
Englew0od 9868

PARSIDUODA 2 kambarių rakan
dai. 725 M. 19th St., 3 Ribos užpa
kalyj.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU, randuosiu arba 

mainysiu roadhouse, 18 mylių 
nuo Chicagos, prie didelio kelio, 
labai geras biznis per visą mies
tą. Atsakykit angliškai. 1739 S. 
Halsted St., Box 843, Chicago.

PARDUOSIU savo gražų grojikjj 
pianų, gerame stovyje, išrodo kaip 
naujas, 78 roles, benčius, kabinetas, 
dykai dastatymas, viskas už $110. 
geriems žmonSms atiduosiu • išmokė
jimais.

6512 So. Halstęd Street 
1-mos lubos

DEL GEROS priežasties aš par
duosiu už cash gerų Bellman 88 no
tų grojikų pianų, su benčiumi, pasta
tomą liamppų, 94 mielini už $125. 
Galėsite išmokėti per 5 sykius 
po $25.

JOHN URNICKA, 
3768 Milwaukee Avė...............

PARDUOSIU savo $800 vertės gro
jikų pianų, 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 delikatessen ir 
groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai.

5258 Union Avenue

Geri Pirkiniai

DIDELIS BARGENAS
8 flatų mūrinis namas ant 3 

lotų, yra vana, elektra, pečiumi 
šildomas, rendos į mėnesį $265, 
kaina $28,500, reikia $5,000 
cash ar daugiau. Priimsiu mor- 
gičių dokumentus.

3528 So. Artesian Avė.
2nd fl.

PARDAVIMUI prie 5152 So. 
Kildare Avė., 2 flatų medinis 
namas, 5-6 kambarių ant cemen
tinių bloksų ir cementinis skie
pas, yra vana, gasas, karštas 
vanduo, tanka, $2500 cash, ren
da kaip nauja. S. Pittasi, 746 
So. Halsted St., Phone Monroe 
2826. Res. Lafayette 7358.

PARDAVIMUI medinis namas ce
mentu apipiltas; yra 7 kambariai, pe
čium šildomas, yra vana, elektra, 
toiletas vidui, šandė, 2 lotai prie na
mo, medžiais apsvadinta, didelis dar- 
žtfs. Įmokėti kiek galėsi. Savihinkas 
duos morgičių. Parduosiu greit. Kai
na $3,500. Christ Tunaitis, 11130 So.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu | Sawyer Avė., Mt. Greenvvood, UI 
apšildomas, aržuolo trimingaH, 
labai graži vieta — parkas, pu« 
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500,1 REIKIA AUKSINIŲ BONŲ 
kitus kaip rendą. 5422 South Morgičių arba equity už jūsų 
Carpenter st. lotus bile kur Chicagoj ar už

BEVEIK dar naujas 5 kam- Chicagos. Mokėsime gerą kainą, 
barių medinis* namas, maudy- NAUJ1F1NOS, 1739 So. Halsted 
nės, elektra, visi parankumai, | St. Box 837. 
barnė dėl karyėsHr vištininko, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kostner avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankumai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
puses bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, įtaisytas pagal vė- 
liauisos mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti $2500. 6955 So. Wash-
tenaw avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$lg00, kitus kaip rendą.

3442 So. Wa!lace st
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius, 
{mokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 *S. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių,! 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus | 
ant lengvų išmokėjimų. 

3952 S. Rockwell st.
PARDAVIMUI bučernė, 

bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mO ar loto, ar automobilio. 

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

CHICAGO, ILL.
Tel. lafayette 7674

SERAI-BONAI

MORTGEeiAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
’ kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas .$500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
/*

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialus klesos dėl mergįpų, 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 1648
: M. E. HUTFILZ, Manager '

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
šišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

LISTERINE 
. THROAT 
b TABLETE i

la- 
pi- 
na-

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

by

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Baigo, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le 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- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 VVoodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 8)6 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 192G m.; Pirm. J. 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St. 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė., 
Nut. lašt. K. J. Demereckis, 3331 
So VVallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PL, Kasierius V. 
.Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudesius, Mt. 
Greenvvood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau-* 
tas, -Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrų subatų 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St.j 
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. VVallace St., Uut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 VVallace St., 
Turt. rašt. A. I^azauskas, 3339 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
Lowe Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kairia, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 1823 
W.’ North Avej 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.
3310 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, I. Dabulskis, 1948 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., 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. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 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, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 West 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienS E. Jozaitieng, 736 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė F. 
Snolienė, .6012 S. Ęrancisco Avc., 
maršalka P. Grigienė, 3322 So. 
Union Avė.

BIRUTES? KALNO DRAUGIJOS 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 
NINKU, 2156 W. 23rd St. Chica
go, UI. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkus AIexan- 
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-čių nedėldienj.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS, Pirminin
kas J. Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W, 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So, Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
728 W. 84th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 8534 So. Lowe 
Avė.; Kasierius J. žilvitis, 3308 So. 

. Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J.
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P, ketukas, 818 W. 38rd 1’1.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo DraugyšČių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus 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. PAAELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, 3235 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 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 ne<lėldienj, John 
Engels svet. 3729 W. Harrison St.

S1MANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
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 Avė., 
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. 
B u drikas. 3329 So Morgan St,

LIETUVIŲ TAUTOS' AVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. či- 
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas BartaŠius, nut. 
raštinB Ikonas I^abanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikč, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, J o# a s Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

BIRUTES KALNU DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe Šarna, Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka,^ 
Maršalka, Joe Jankauskas.
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
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 nedėldienį po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

dainos
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
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 vieną 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
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
«iuntimu $1.50.

1739 So. Halsted SI. 
Chicago, UI.

Id»ok
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSON SALT S COMPOUIW IN 

TABLETS
A f yoar dnggitt, 25c 

The Knight Laboreto rtCAi Chianan
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6 NAUJIENOS, Chicago, HL Antradienis, Rugp. 24, 1926

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI
Svarbus pranešimus Roseiando, 

l'ullniano ir Kvn.singlono 
. Lietuviams

Žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražių merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame rau- 
dapi išguldymai keliolikos tuk- 

dau 
pri

stančių sapnų ir pagražintu 
gyte paveikslų. Kaina su 
juntimu 75 centai.

1739 Halsted St 
Cbioute, UI.

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 i metinį spulkos 
narių susirinkimą, kuris įvyks Nau-j 
jienų name, subatoj, rugpiučio 28 
dieną, trečią vai. po pietų.

Susirinkime Ims išduoti viršinin
kų raportai, perskaitytos piniginės 
atskaitos, renkami reikalingi direk
toriai, komisijos ir padaromi viso
kį reikalingi nutarimai. Kiekvienas 
šios spulkos narys privalo daly
vauti asmeniškai ar |xr įgaliojimą.

Spulkos sekretorius.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $10O.<>9?

Atsakymas: $100.00 tnt syk 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą.

dole- 
cen-

Kiekvienas mnsų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
h rio, mes greitai j 
šj*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumet juos į banką ar spulkų?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Aleik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted HL

Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimų ant sekamų kam
pų:

stocue • <;y$TE
Jūsų stogų priihiurimus užtaisomai 
ir garanti oji inas už $4. Automobi
lių trukų p'il.uiuiviiims Cbicagoj ir 
apieiinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga ChicKgi/j. lik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne l.awndale 0114.

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

PAJRSIDUODA barbernė, 8 baltos 
kėdės, gera vieta. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo, turiu kitą oiz- 
nį. 4612 So. Paulina St.

T

Michigan
Michigan

Michigan
Michigan
Michigan

ROSELAND:
Avė. ir 107 St.
Avė ir 108 St. abiejų 

kampų
Avė. ir 111 St.

Tel. Lafayette 8TQ5—8706

RUBIN BROS.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Avc ir 115 St.
KENSINGTON.

St., kampas Front Street.

PULLMAN: %
SI. ir ('otlagc Grove Avė.

Visose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti Iš pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJEc 
\Vestern Avė ir 71 St.
Halsted SI. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kati rei

kia jsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių ptirtlnvinfijimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga- 
ite priduoti telefonu arba laišku, 
šiek vienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie-| 
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir iH.vrus, 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.

115

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU vyro dėl apsivedi

mo. Aš ufcu našlė, turiu farmą, 
išmokėtą, 120 akrų. Esu 35 me
tų senumo, ir turiu mažą šęi- 
myną. ANNA BUDBICK, Star 
County, Hancock, Wis.

RASTA-PAMESTA
S. W., 4531 So. Sawyer Avė., 

Chicago, III., pametė $240 prie 
VVaverly Beach, Indiana, 
rado sugrąžinkit. Gausite 
ginimo $40.00.

Tel. Lafayttte 5620

IŠRENDAVOJIMUI

atly-

RENDON 60 akrų farma, 7 kam-
praleidžiame l)ar’9 namas, furnas šildomas, dide- 
p lė barnė, mašinerija, pusė mylios j

pietus nuo I.emont, prie 127 St., mo
kykla 'skersai kelio. Atsišfeukit 

Z. S. MICKEVICE 
2505 W. 63rd Street 

Hemlock 0800

pas

kiek jūsų 
laikytumėt ji RENDON flatas, 5006 So. Keoler 

Avė., pečiumi šildoma^, naujas na-
su sekretorių! mas> rendos $45 j mėnesį. S. Pitassi 
o nuo jo su- Sons, 746 S. Halsted St.

dauginsis
X Sons, 746 S. Halsted St.

jusy

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

NAMU STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

1 BANK S BARBEh SIIO1* 
Frank A. Druktainis savin.

ŽINOVAS BARBERYS
Specialistas plaukų kirpime ir 

palrumpinimc j visus madas vy
rams, moterims, merginoms ir val
kams. Sykį pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. (»8lh Street, prie 
So. Western avė., (Chicago, III. 
šiaur-rytinės kertės.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

PALLAiCE HAT SHOP
8 E. Randolph St. 

Room 1632

REIKIA merginos prie namų dar
bo ir pridaboti vaikus. 3000 Aithing- 
ton St. Tel. Van Buren 2917.

REIKIA OARBIHIliKy
VYRŲ

REIKIA gerų patyrusių boilerių j 
skudurų Šapų. Ateikit pasirengę dar
ban. Harry Dray, 1447 Blue Island 
Avenue.

REIKALINGAS virėjas i resto- 
rantą, dienomis. 1549 Indiana Avė. 
Tel. I>afayette 1277.

J IEŠKĄ U patyrusio bučerio mo
kančio savo darbų. Turi būti lietu- 
vys. 2159 W. 22nd PI.

REIKALINGAS lietuvis geras bu- 
čeris. 2159 W. 22nd PI.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Willys Knight tour- 

ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $450.

4401 So. Rockvvell Street 
Tel. Lafayette 6310

PARSIDUODA piekarnė ir saldai
nių krautuvė, 4 kambarių gyvenimui. 
Priežastis pardavimo, * savininkas tu
ri kitų biznį. Turi būt greit parduo
ta. Atsišaukite

1538 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
notion krautuvė, parduosiu labai pi
giai, rendų $20. 4465 So. VVells St.

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

šaukit:
Tel. Boulcvard 4796
856 W. 33r<i Street

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba be mimo. Vienai mo- 
terei sunku užlaikyti. Kas turi 
mažą Road House mainyčiau aš 
savo biznį. Kreipkitės

8436 Gilbert Court

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj. Pardavimo priežastis, —i mir
tis savininko. 6010 So. ičetizie Avė.

NAMAI-2EME
Geri Pirkiniai

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namus ii* garažus, cementinis 
en’®p®s», _fV.:nus1 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. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3583 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekowen 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 
mėndsio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė. _ _ ---

5932 S. Laflin st. Mr. Gro^s, 2 fl.

BARGENAS

Turiu dėl pardavimo 5-kių kam
barių bungalovv, {taisyta viskas pagal 
šios mados; labai Žema kaina, o jei
gu jums ta nepatiktų, tai aš pabu- 
davočiau, paleik jūsų orderį, sutau
pydamas jums nuo 600 iki vieno 1000. 
Atsišaukit vakarais nuo 5 iki 8.

3624 W. 65th Place 
Tel. Prospect 7216

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, bizniavus su 5 pagyveni
mais n* Storu. Kaina $25,800, geras 
remias neša, <3159 So. Halsted St.

Kreipkitės prie 
SAVININKO 

5256 S. Princeton avė.

DIDELIS BARGENAS
8 flatų mūrinis namas ant 3 

lotų, yra vana, elektra, pečiumi 
šildomas, rendos j mėnesį $265, 
kaina $28,500, reikia $5,000 
cash ar daugiau. Priimsiu mor* 
gičių dokumentus.

3528 So. Artcsian Avė.
2nd fl.

PARDAVIMUI prie 5152 So. 
Kildare Avė., 2 flatų medinis 
namas, 5-6 kambarių ant cemen
tinių bloksų ir cementinis skie
pas, yra vana, gasas, karštas 
vanduo, tanka, $2500 cash, ren
da kaip nauja. S. Pittasi, 746 
So. Halsted St., Phone Monroe 
2826. Res. Lafayette t358.

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAAELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Balno, 5829 VVhipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le 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- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 So. 
Waliace 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. siaudvidis 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.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS, Pirminin
kas J, Rūta, 3422 So. Lowe Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th Pi.; Nutarimų Raštininkas S. 
Kuneviczla, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
728 W. 84th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. IJowe 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, 3308 So. 

, Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J.
Mačiulis ir W. Kleuba, 3113 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. ketukas, 818 W. 33rd PI.; 
Kliubo Trustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugyščių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus 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- 
nihkaa M. Medalinskas, 5564 Jack- 
«on 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 nedėhlien j, John 
Engels svet ■ 3729 W. Harrison St.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
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 Avė., 
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. 
raštin* Ikonas I^banauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikč, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

BIRUTES KALNU DRAUGIJOS’ val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe šarna, Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka, 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

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

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 Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
.Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius, Mt. 
Greenwood, III., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrų subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki .40 emtų senumo.

PARDAVIMUI medinis namas ce
mentu apipiltas,* yra 7 kambariai, pe
čium šildomas, yra vana, elektra, 
toiletas vidui, šandė, 2 lotai prie na
mo, medžiais apsvadinta, didelis, dar- 
žrfs. Įmokėti kiek galėsi. Savirtinkas 
duos morgičių. Parduosiu greit. Kai
na $3,500. Christ Tunaitis, 11130 So. 
Sawyer Avė., Mt. Greenvvood, UI 

/ _______

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
labai graži vieta — parkas, pu« 
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter st.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis* namas, maudy
nės, elektra, visi parankamai, 
barnė dėl karves > ir vištininko, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 

I $1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kostner avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankamai, kam
pinis lotas, 75X125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis avė.
NAUJAS mūrinis 6 kamba

rių bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.

5329 So. Homan avė.
NAUJAS mūrinis 6 kambarių 

bungalow, įtaisytas pagal vė- 
liauisos mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti $2500. 6955 So. Wash-
tenaw avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na-1 
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tik 
$lg00, kitus kaip rendą.

3442 So. Watlace st
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 S. Maplėwood avė. 

'PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių,) 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra, namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus | 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockwell st.
PARDAVIMUI bučernė, 

bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mO ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
Tel. lafayette 7674

ŠERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

J_! —T ■ ■ J . L 1 "-JĮ  A

MORIGEBIAI-PASKOLOS

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

mėnesį

Rašt.

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 nedėldienį po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P. 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų: 
Pirm. C. Kailis, 5128 W. George 
įt ; 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.
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

DAINOS
Del keturių balsy

Surinktos L. Eremino
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 vieną 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
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri* 
<iuntimu $1.50.

RAKANDAIJIESKO kambariu
REIKALINGAS kaipbaris vienam 

švariam vaikinui, prie mažos šeimy
nos, geistina Bridgeporto apielinkėj, 
nebrangesnis kaip 10 ar 12 dolerių 
mėnesiui. PraneŠkit laišku.

NAUJIENOS z 
1739 So. Halsted St. 

Box' 847

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra < 
draugija 
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 draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos i 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų . ovvdttt
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir neškit į NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
gyvendamas Čhicagoje. Nariai šios.’ 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam»draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 

« j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertai verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

Pranešimas Tovvn of Lake / lie
tuviams, kurie gyvena tarp l.aflin, 
lląyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “iNaujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 S >. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

didžiausia lietuvių savišelpoš j 
[ija Chicagos mieste. I Šią *

TURIU parduoti iš priežasties 
mirties, augštos rųšiės 5 kambarių 
rakandus, $800 vertės groji k lis pia- 
nasš rekordus, radio, 2 elektriniu 
vibrator’iu. Atsišaukit vakarais.

949 W. 64 st.
Englevvood 9868

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

REIKALINGAS ruimaę ser
gančiam žmogui; turi būti maTPT 
dynė, ir geras gyvenimui. Pra-

PARSIDUODA 2 kambarių rakan
dai. 725 M. 19th St., 8 lubos užpa
kalyj.

PARDAVIMUI
3210 So. Halsted St.

P.

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.

PARDUOSIU, renduosiu arba 
mainysiu roadhouse, 18 mylių 
nuo Chicagos, prie didelio kelio, 
labai geras biznis per visą mies
tą. Atsakykit angliškai. 1739 S. 
Halsted St., Box 843, Chicago. 
------ ------ ,--- . 4-----  j. ■ ...»

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

6512 So. Halstęd Street 
1-mos lubos

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spausdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

70) W. 38rd St., Chicago. iii.
Tel. Yards 6751

DEL GEROS priežasties aš par
duosiu už cash gerą Bellman 88 no
tų grojiklj pianų, su benčiumi, pasta
tomų liamppų, 94 roleliai už $125. 
Galėsite išmokėti per 5 sykius 
po $25.

JOHN URNICKA,
8768 Milvvaukee Avė...............

MOKYKLOS
. 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
I M. E. HUTFILZ, Manager '

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
- AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 

Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa- 
felbininkas, I. Dabulskis, 1948 So.

tring St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., 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. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
šišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
VVells street.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininkė L. Skrickus, 2419 West 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. ValanČienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 786 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė r. 
Snolienė, ,6012 S. Ęrancisco Avc., 
maršalka P. Grigienė, 8322 So. 
Union Avė.

1739 So. Halsted SŲ 
Chicago, UI.

LI5TERINE 
. THROAT 
b TABLETS

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai' /• 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykį j mėnesi. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- • 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663). v

PARDUOSIU savo $800 vertės gro- 
jiklį pianų, su benčiumi, kabinetas ir 
107 roleriai už $120. Turi turėt 
mažiausia $25 dabar, o kitus išmokė
jimais j 6 mėnesius.

HENRY KREISTER, 
2382 W. Madison St.

la
pi
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BIRUTES KALNO DRAUGIJOS 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.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate
ssen, Restauran- 
tų, Kendžiy, Be- 
kemių. Musų 

"specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

SoMtheims, 1912 So State St.

i ............... '*

PARDAVIMUI delikatessen ir 
groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai.

5258 Union Avenue

antisep
tikas

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

ftfadt by

DRAUGYSTE LIETUVOS DARBI 
NINKU, 2156 W. 23rd St. Chica
go, UI. Pirmininkas Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
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 nedėldicnį.

Mok
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
oALtS compouiw in 

TABLETS
At your druįfitt, 25c 

The Knight Lt bore t o ne*. Chieagp


