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Meksikos bažnyčia Mo,e[,s
atmetė taiką riy Į kasyklas

Pradės nauja kova už trum-[y
7 i * _ en

pesnes darbo valandas
t

Meksikos kataliku bažny- Reikalaus tmmpesniy
čia atmetė taiką darbo valandų

Vyskupai nutarė tęsti kovą ir 
toliau ir nepradėti pamaldų 
bažnyčiose

PAUL SMITUS, N. Y., rugp. 
24. — Amerikos Darbo Federa- 

’cijos prezidentas William Green 
]ir keli kiti Federacijos viršinin
kai buvo sustoję pas prezidentąMEX1CO CITY, rugp. 24.

Meksikos Romos katalikų epis- Coolidge, kur jiems buvo suren- 
kopatas, kuris jau ne kartą yra'tfta pietus. Paskui jie išvyk- 
pareiškęs, kad greit bus susi- darni į Federacijos pildomo- 
taikinta su valdžia ir bus atida- jsios tarybos konferenciją Mon- 
rytos bažnyčios, o tik jau pas-jtrealy pareiškė, kad organizuo- 
kui episkopatas stengsis ra- ti darbininkai mano neužilgo 
miais ir teisėtais budais išgau- pradėti griežtą kovą už sutrum- 
ti iš kongreso papildymą šalies 
konstitucijos taip, kad katalikų 
bažnyčiai butų suteikta dau
giau laisvės, dabar urnai atsi- 
gryžo ir paskelbė, kad jis su 
valstybe taikintis 
kad kova tęsis ir 
nigai į bažnyčias 
kol ta kova nebus

^itokis episkopato apsigryži- 
mas įvyko vyskupų, ir archivys-darb°. 
kupų susirinkime. Susirinkusi 
episkopato taryba — vyskupai 
su areli i vyskupais, nutarė ne- 
gryšti j bažnyčias, bet tęsti ko
vą su valstybe ir toliau. Sugry
šią gi jie į bažnyčias tik tada, 
kada ta kova busianti pilnai 
laimėta.

Episkopatas jau nebemano ir 
kreiptis prie kongreso, kad iš
gavus pakeitimą dabartinių įs
tatymų apie bažnyčias. Esą 
kongresas yra partinis ‘ ir visa
dos priešingas katalikų intere
sams. O tik pora dienų prieš 
tai tas pats episkopatas oficia- 
liniai buvo prisižadėjęs * tik 
ramiais ir teisėtais budais ban
dyti kongresą palenkti ta*4>, 
kad tasis pakeistų bažnytinius 
įstatymus.

Vyskupai ir kunigai nemano 
gryžti į bažnyčias tol, kol nebus 
atšauktas vykinimas Meksikos 
konstitucijos, kuri atskiro baž
nyčią nuo valstybės. Šalies 
konstituciją turys pakeisti kon
gresas ir kol kongresas to ne
padarysiąs, kunigai į bažnyčias 
negryšią. Ir tame dalyke ne
busią daroma jokio kompromi
so.

nemano ir 
toliau, o ku-

neužilgo

pinimą darbo valandų bent tose 
industrijose, kui\ dabar jaučia
ma yra overprodukcija ir kai“ 
po to pasekmė — bedarbė. O 
tokių industrijų yra kelios. Ten 
ir bus kovojama už trumpesnes 
darbo valandas, kad tuo suma-

■ nelei- 
!dus uždaryti dirbtuves, išme
tant darbininkus j gatvę be

LONDONAS, rugp. 24. — 
Sujudinančios scenos įvyko prie 
Mansfield ir Derbyshire kasyk- 

!, kur šimtai angliakasių, pri
ėmusių kompromisinį kompani
jų pasiūlymą, bandė sugryšti į 
darbą. Prie kasyklų jiems ke
lią pastojo dideli būriai pasili
kusių streikuoti angliakasių ir 
bandė gryštančių neleisti įeiti 
į kasyklas. Tarp pikietuotojų 
buvo labai daug moterų, kurios 
labiausia ir pasižymėjo kovoje 
su gryštančiais angliakasiais.

Del atsargos, gryštantys an
gliakasiai virš savo overauzių 
buvo užsivilkę savo išeiginius 
rubus, kad sunkiau juos butų 
galima pažinti ir atskirti nuo 
streikierių. Be to juos į kasy
klas atvežta automobiliais, ku
rie, juos paleidę, skubiai sugry- 
žo į miestelius, kad kas jų ne
sudaužytų. TeČiaus visgi į gry- 
štančius angliakasius mėtyta 
pagaliais ir akmenimis.

Niekurios kasyklos jau pra
dėjo dirbti, bet visgi jose mažai 
anglių iškabama. i ,

i

Sargyba Anglijos 
kasyklose

Sujudimas New Yorke 
delei Valentino mirties

negryš tol, žinus overprodukcija ir 
laimėta. I

Spręs apie laisvę var
žančius įstatymus

WASHINGTON, rugp. 24.— 
Kada augšėiausias teismas su
sirinks spalio mėnesy, jis turės 

[duoti labai svarbius nuospren
džius apie susirinkimą ir žo
džio laisves. Teismas turės 
taipjau išspręsti ar (Kaliforni
jos, Michigan ir Kansas valst. 
kriminalinio sindikalzmo, įsta
tymai nėra priešingi šalies 
konstitucijai.

Tie klausimai iškils svars
tant apeliacijas Charlotte Ani- 
ta Whitney, kuri yra nuteista 
už prikrausimą Komunistų Dar
bininkų partijai Californijoj, 
Charles E. Ruthenberg, kuris 
yra nuteistas už dalyvavimą 
slaptame komunistų susirinki
me Michigano raistuose ir Ha- 
rold B. Fiske, kuris yrą nuteis
tas už organizavimą I. W. W. 
Kansas valstijoj. Savo apelia
cijose jie sako, kad tos valsti
jos yra nusidėjusios prieš ša
lies konstituciją, varžydamos 
konstitucijos 
džio

gvarantuotą 
ir susirinkimų laisvę.

žo-

Padidino pasienio 
sargybų

WINDSOR, Ont., rugp. 24.
Kanados valdžia padidino pasie
nio sargybą nuo Armhertsburg 
iki Belle upės, kad sustabdžius 
degtinės šmugeli iš Kanados 
į Jungt. Valstijas. Ta sargyba 
yra aprūpinta inotorciklėtėmis 
ir patruliuos visą upės pakraštį 
palei Detroitą. Visi išplaukian
tys laivai ir valtys yra regis
truojami ir apie jų Išplaukimą 
pranešama Jungt. Valstijoms.

Bomba banke.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 24. 
— Nepažystamas žmogus, dar
bininko drabužiais, atėjo į Far- 
mers Deposit Savings Bank, 
vieną į didžiausių Pittsbur/.i.o 
bankų ir pareikalavo $2,000. 
Kada banko policija bandė jį 
suimti, tai jis paspirė koja at
sineštą krepšį, kuriame eksplio- 
davo bomba, išgriovusi visą 
banko vidų, o taipjau ir antrą 
aukštą. Pats bombos metėjas ir
gi žuvo. Ekspliozijoj daug 
žmonių sužeista net ir iš ėjusių 
gatve.

Patvirtino teisino nuosprendį

[Pacific and Atlantic Photo]
RUDOLPH VALENTINO, garsus krutamųjų paveikslų 

“sheik“, kuris užvakar pasimirė New Yorke. Fotografija 
imta keletą dienų atgal jam besilankant Chicagoj.

Graikijoj esą ramu Lietuva dalyvaus

Bet bent ikišiol tik nedauge
lis Meksikos žmonių pasigedo 
bažnyčių ir nelabai tesirūpina, 
kad jos stovi uždarytos, o kuni
gai nelaiko pamaldų.

Civilinis karas 
Graikijoj?

Iš
tu

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

SOFIJA, rugp. 24. — 
Graiki jos-Bulgarijos pasienio 
pranešama, kad smarki kanona
da eina ties Salonikais, Grai
kijoj. Tvirtinama, kad Saloni
kų garnizonas tapęs užpultas ir 
prasidėjęs civilinis karas.

V1ENNA, rugp. 24. — Veng
rijos apeliacijų teismas patvir
tino nuteisimą keturiems me- 
;ams kalėj iman princo Ludwig 
Windisch-Graetz ir gen. Nado- 
ssy už dirbimą netikrų Franci/ 
jos frankų. Kitų dviejų — 
princo sekretoriaus ir graviruo
tojo bausmes sutrumpino iki 6 
mėnesių kalėjimo.

MANSFIELD, rugp. 24. — 
Iš priežasties nusiskundimų, 
kad streikuojantys angliakasiai 
bando neleisti gryšti į darbą 
tiems angliakasiams, kurie 
gryšti sutinka, vietos kasyklo
se tapo pastatyta sargyba 
specialinės policijos.

Farmeriai už pro- 
hibiciją

iš

koplyčioje, 
nežiūrint 
susirinko 

beveik vie-

liet patys. gali dirbti 
saiderj

vyną ir

Y., rugp. 
nacionalinės

ATMENAT, rugp. 24. — Grai
kijoj yra visai ramu^ nežiūrint 
įvykusio didelio perversmo val
džioj — aštunto perversmo per 
kelis pastaruosius metu. Did
žiuosiuose miestuose buvo su
rengtos demonstracijos „užgyri- 
mui gen. Condylis, kuris nuver
tė diktatoriaus gen. Pangalos 
valdžią.

Sprendžiama, kad gen. Con- ‘ 
dylis mano laikytis tokios patr 
užsienio politikos, kokios laikė
si ir gen. Pangalos, bent ant 
kiek Balkanai yra paliečiami. 
Manoma, kad senasis diktato
rius, gen. Pangalos, bus atiduo
tas augščiausiam tribunolui ir 
bus teisiamas už jo valdžios, 
nusidėjimus. <

GENEVA, rugp. 24. — Ispa
nija, Vengrija, Siamas ir Lie
tuva prisidėjo prie 19 šalių, ku
rios pranešė tautų sąjungai, 
kad jos dalyvaus konferencijoj 
rugsėjo 1 dieną, apsvarstymui 
Amerikos rezervacijų, statomų 
kaipo sąlyga Amerikos prisidė
jimo prie internacionalinio tei
smo.

Streikieriai gryštų 
į darbų

Du žmonės užmušti

i LONDONAS, rugp. 23. — 
Nors angliakasių streikas ir 
tęsiasi, bet jau tūkstančiai an
gliakasių sugryžę j darbą.

; Streikieriai priėminėja loka
lines sutartis ir gryšta į darbą, 
nepaisydami unijos pastangų iš
gauti nacionalinę sutartį. Ap* 
skaitoma, kad iki šeštadienio 
sugryšią į darbą apie 35,000 
angliakasių.

Road ir Otto 
užmušti ir dvi 

sunkiai sužeistos, 
mirtinai, automo-)

Uruguay atnaujino diplomati
nius ryšius su Rusija

CHICAGO. — Du chicagie- 
čiai, Mrs. Emily Johnson, 1446 
W. Roosevelt 
Johnson, liko 
moterys liko 
viena jų gal
biliui ties Deerfield III., įbėgus MONTEVIDEO, Uruguay, 
į griovį ir apvirtus. Jie visi rugp. 24. — Pastangomis Ru- 
važiavę gana greitai, kaip sijos sovietų prekybos agento 
urnai prieš juos išlindęs tro- Borte Krajevski, Uruguay val
kas ir nebespėdami sustabdyti, džia atnaujino diplomatinius 
automobilių pasuko į griovį, ryšius su Rusija, 
kad išvengus susidūrimo.  .

Vienas kitą nušovė

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

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

Parduokit Iras jums nereika
linga* per paskelbimus Naujie
nose.

Aviatorius iškilo virš 8 mylių

VERSAILLES, rugp. 24. t- 

Aviatorius Callizo sumušė vi
sus rekordus, iškildamas aero
planu augštumon 12,8(M) metrų 
(apie 8 mylias). Jis laikė ir 
pirmesni pasaulinį rekordą iš
kilimo augštyn aeroplanu 12,- 
066 metrų.

NEW Y|()RK, rugp. 24. — 
Vietos muitinė paskelbė, kad 
visiems, kurie praneš apie deg
tinės šmugelį laivais ir jei delei 
jų suteiktų žinių pasiseks su
imti šmugelninkus, tai valdžia 
tokiems pranešėjams gerokai 
atlyginsianti — apie 25 nuoš. 
vertės užgriebtosios degtinės.

NEW YORKAS, i”gp. 24.— 
George D. 1 kiškeli iš Spring- 
field, Mass., prezidentas Bau- 
sch Machine and Tool Co., 
patraukė teisman Aluminum 
Company of America ir kitas 
ahimino kompanijas, kurios su
daro alumino trustą, reikalau
damas $24,000,000 atlyginimo 
už peržengimą Shermano prieš- 
trustinių įstatymų, nes alumi
no trustas, monopilizuodamas 
visą alumino kasimą ir produk
ciją, o taipjau ir įvairiais 
suokalbiais, pakenkė jo bizniui 
ir pridarė jam nuostolių už 
$15,00(\000.

MEXICO CITY, rugp. 24. — 
25 plėšikai užpuolė gatvekarį 
tarp Puebla ir Cholula ir nušo
vė 2 pasažierius, 3 sunkiai su
žeidė ir kelis sužeidė lengviau.

Francija gavo paskolos 
rijoj.

šveica-

24. — 
švelca- 

Kredito

PARYŽIUS, rugp.
Ęrancija gavo paskolos 
rijoj iš Šveicarijos 
banko, Zuriche. Paskola siekia
60,000,000 šv. frankų (apie 
$12,000,000). Paskola turės būti 
grąžinta į 25 metus 
nuošimčius.

ir neš 7

W RR 4

MARION, BĮ., rugp. 23. — 
liarry Walker, buvęs Ilerriho 
policistas, liko nušautas ir 
Everett Smith liko mirtinai 
pašautas savitarpinėse peštynė
se karčiamoj ties Marion.

CLARINDA, lowa, rugp. 23. 
— Kornų lauke rasta lavonai 
Thdfaas E. Anderson, keliau
jančio pardavėjo ir p-lės Elsie 

, Benge, restorano savininkės. 
Spėjama, kad Anderson nušovė 
p-lę Benge ir paskui pats nusi
šovė.

COLUMBUS, O., rugp. 24.—
Chicagai ir apielinkei federa- Ohio valstija pradėjo bylą prieš 

linis oro bbiras šiai dienai pra- Goodyear Tire and Rubber Co. 
našauja: \

< ' *
Giedra; biskį šilčiau.
šiandie saulė teka 6:07, 

džiasi 7:07 Valandą.

iš Akron, kad pašalinus ją iš 
Ohio valstijos, nes ji buk ne- 

Į legaliai tapo reorganizuota 
lei- 1921 m. Norima pašalinti ir jos 

direktorius.

NEW YORK, rugp. 24. — 
Krutamųjų paveikslų aktoriaus 
Rudolph Valentino mirtis su
judino visus nevv yorkiečius, 
ypač moteris. Kada tapo pa
skelbta, kad jo lavonas bus iš
statytas graboriaus 
tai paskirtu laiku, 
smarkaus lietaus, 
apie 12,000 žmonių,
nų moterų. Visoje gatvėje pa
sidarė toks didelis susikimši
mas, kad policija pradėjo bi
jotis, jog minia moterų išspaus 
graboriaus langą. Tuo tikslu 
keli raitieji policistai prijojo 
prie lango ir bandė nuo lango 
atstumti. Bet jiems tai padaryti 
nepasisekė, per susigrūdimą 
langas, liko išspaustas ir dvi 
moterys įstumta per langą į 
graboriaus raštinę Abi motei ys 
liko sužęistos ir supjaustytos 
stiklų. Susigrūdime be to ir 
3 policistai liko sužeisti, sužei-

PAUL SMITUS, N.
24. — Farmerių 
organizacijos Grange viršinin
kas L. J. Taber iš 
pranešė prezidentui Coolidge, 
pasikalbėjime apie 
reikalus, kad 
?.rie.xČi?" S2±xx:..U.Ž : d‘a7 ir' 1 "moteris' Daugelis

.moterų minioj verkė, gaiėda
mosios mirusio aktorio.

Į Abelnai Valentino gyvas bū
damas niekad tokių minių žmo
nių nesųtraukdavo, kokias jis 
dabar sutraukia būdamas mi
ręs. T vaisių vyną. z ___________

numato! t
,______ „„„ t___,___ Ir visi i Religine pamišėlė
farmeriai dirbasi stiprius sai-l Žudė 4 vaikus 
derį ir vyną, jį geria, ir, žino-j 
ma jiems nerupi prohibicija. 
kadangi ji juos nepaliečia. To
dėl kodėl farmeriams neremti 
prohibicijos, jei ji juos neapei
na ? \

Cohimbus

farmerių 
farmeriai dabar*

ir už jos griežčiausį vykinimą. i 
Betgi paskui tas pats Taber1 

pasikalbėjime su reporteriais j 
prisipažino, kad prohibicija ma
žai apeina farmerius, kadangi 
ji farmerių veik ir nepaliečia, 
nes jiems įstatymai leidžia da
rytis saiderį ir 
daug stipresnį, negu 
prohibicijos įstatymai.

Pasigėrei Illinois valst. — kul
tas Indianoj.

nu-

24. — 
metų, 

Jasper

LAU’RpL, Miss., rugp. 
Mrs. Scott Allen, 35 
gyvenanti arti Moss, 
paviete, nužudė keturius savo 
vaikus, nuo 8 mėn. iki 8 metų 
amžiaus. Priežastis tų baisių 
žmogžudysčių yra religinis pa
mišimas -- išėjimas iš proto 
dėl religijos.

GARY, Ind., rugp. 24. Jei' STATEVILLE, III., rugp. 24. 
išsigėrei Illinois valstijoj, tai — Kalinys Clarence Langford, 
esi kaltas Indianos valstijoj, kuris pabėgo iš kalėjimo 8 die- 
Taip nusprendė Gary miesto nos atgal, tapo sugautas kalė- 
teisėjas Greenlee, kuris nuteisė įimo kieme. Jis visą laiką buvo 
tūlą Kelly 40 dienų kalėjiman. ten ir pasislėpęs,

Kelly buvo 
už girtumą, 
kad jis buvo 
buvo girtas, 
kad Indianos 
drausta gerti, 
sipažino, kad 
nois valstijoj,
sitikime tu neturėjai teisės ve- DE KALB, III., rugp. 24. 
žtis gėrimą savo pilve į India- Kadangi jo pati Emma tankiai 
na valstiją“, pareiškė teisėjas išeidavusi svečiuotis, ar važiuo
ju nubaudė Kelly $40. Bet kad davusi į miestelį, farmeris 
jis tiek pinigų neturėjo, tai George Kunkle, 54 metų, nušo- 
jam teko eiti kalėjiman 40 die- vė savo pačią ir paskui pats 
nų. nusišovė.

vis tykoda- 
atiduotas teismui mas progos perlipti per tvorą.

Jis prisipažino, Delei nepatogios vietos buvimo 
išsigėręs, bet ne- ir delei neturėjimo ką valgyti, 
Teisėjas priminė, jis buvo visai nusilpęs. Pabėgė- 
valstijoj yra už- lis yra nuteistas visam amžiui

Tada Kelly pri- kalėjiman už užmušimą šerifo 
jis išsigėrė Illi- pagelbininko Adams paviete. 
“Tai tokiame at-, . -—

T-'.-..' "'L.J

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Trečiadienis, Rugp. 25, 1926

ŠEIMININKĖMS kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

■Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motifla. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurio bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptai
Uždaras valgiams yra visoki ą|u*n- 

žoliai ir skanskoniai; kaip tai, žieves, 
uogos, žiedai, šakius ar sėklos. Muš
tarda yra yienas iš seniausia žinomų 
uždarą. Ji daroma iš trijų skirtin
gu rųšių, juodos ar rudos, baltos ir 
Brasai ca Juncea. Puikiausia muštar- 
da pasaulyje auga Fen distrikte An
glijoj. Muštarda turi pažymėtiną 
virškinimo veikmę. Ji sukelia apeti
tą valgomam daiktui. Bandykit ją 
su daugeliu gerų valgių. Jei mėgstat 
tikrai gerą uždarą, sekantis yra ge
riausias ką žinoma.

RUSIŠKAS UŽDARAS
1 šaukštas prirengtus muštardos
4 šaukštai toinatų katsupo
1 kietai virtas kiaušinis, kapptus 

šaukštuko acto, biskis paprikos
1 šaukštas kapotų žalių ir raudo
nų pipirų

2 Šaukštui alyvų aliejaus
Sumaišyk aliejų, actą, katsupų ir 

muštarda pilnai. Paskui maišyk pa
lengva šakute sudedant pipirus, pas
kiausia kapotą kiaušinį. Duok 
trapią žalių salotų lapų.

Virtuvės Reikaluose
Padarymui formukės jelly, gaukit 

puskvortę jelly kaip paprastai paga
mintą ir lai nusistovi: paskui putuu- 
kuokit blešinukę arba molinę formą 
su biskeliu sviesto ir pilkit į ją jelly; 
lai pastovi per naktį ir ji išeis gra
žioj formoj.

Pyragai turi būti šalti kada ap
dengi juos cukrum. -Geriausja būna 
vieną dieną iškepus pyragus kitą die
ną apdenginėti cukrine koše.

Padėk pieno bonkas kur pienius 
galėtų jas kasdien gauti. Neduok 
susirinkt daugybei bonkų.

Išbandymui ar kiaušinienė gerai iš
kepus i n kišk j vidurį peili. Jei pei
lis bus sausas ištraukus, kiaušinienė 
yra gatava išimti.

Mažas minkštas patiesalas palei 
siuką sutaupys nuovargį ir virėjos 
energiją sutaupys. Prosijant pasidėk 
tą patį patiesalą prie lentos Ir 
rėsi lengvesnį darbą prosijant.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui juodylo plotinų nuo 

ve ryką, sušlapyk tą vietą verdančiu 
vandeniu, paskui patepk plunksna

ant

tu-

če-

Kas Dedasi
Lietuvoj

Derybos su Klaipėda 
vyksta sėkmingai

Tiesiog (Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA

RODYKLE No. 46
palhiikyta muriatic acte, arba su už
kamšalu acto butelio, ir nušluostyk 
tuoj su tyru skaruliu pamirkytu ver
dančiam vandenyje. Pakartok. Ne
duok actui degint odą. Tas gal pa
liks plėtmą, bet nebus toks aiškus 
kaip juodylo plėtmas.

Nuvalymui karklinių rakandų nu
trink su šepečiu, naudojant druską 
vietoj, muilo. Nuplauk h° švariai.

Bliudų mazgojimas skarulis rei
kia virintu kasdien. Bet jeigu tas 
nedaroma tai reikia bent palaikyt 
virintam vandenyj per penkias miliu
tas.

šaukštukas acto paskutiniam van
denyj 
nustoti

KAUNAS. 10. VIII. [Elta]. 
Vakar su klaipėdiečiais įvyko 
du posėdžiai? šiandien pirmas 
posėdis prasidėjo 11 vai. Kitas 
numatytas po piet. (

Gaunama žinių, kad kai ku
riais klausiniais jau susitarta. 
Yra viltjes, kad bus pasiekta 
susitaripip ir kitais klausimais.

Tarptautiniai Lietuvos 
Vyriausybės pasi

žadėjimai
Patiektos Seimui ratifikuoti 

tarptautinis konvencijos.

neduos juodoms pančiakoms 
savo spalvos. »

Grožės Patarimui

Oda atlieka reguliarus funkcijas 
taip kaip Širdis, plaučiai, ktJ Oda iš
meta-.dusyk tiek ner*ikajingos me- 
degos negu plaučiai. Todėl reikalinga užlaikyt odos skylutes atviras. 
'Tinkamas maudymas! užlaikys žmo
gų geriausioj sveikatoj. Maudyklos 
laikas uęturi būti ilgesnis 2(1 miliu
tą. Geras muilis reikia naudoti, to- 
kis kaip kaštiHo arba glicerino. Jei 
jūsų oda yra labai jautri ir trūksta, 
pusė svaro krakmolo dadėta j van
deni apmažins trūkimų. Jeigu labai 
prakaituoji dadčk pusę puoduko um- 
monijos į vandenį. Nereikia maudy
tis iki nepraeis dvi valandos po val
gymo. Reikia naudot šepetį vieto, 
f.ponžio, nes jis atidaro odos skyles.

Y pa tiška Sveikata
Peršalimai niekad nereikia užleis

ti, nes nors maži gali pavirst j dide
lius nesmagumus. Šaltis paeina nuo 
paviršutinio nušalimo nuo oro trau
kulio, sušlapimo kojų, kt. Peršalimai 
yra pavojingi. Išgydymui šalčio, iš- 
siinaudyk karštdme vandenyje pirm 
eisiant gulti ir išgerk ką Karšto dėl 
prakaitavimo, po ko reikia gerai iš
miegoti 12 valandų, ir šaltis pereis 
j galvą. Geriausias šiltas 
yra lemonadas arba karštas pienas. 
Jei bijai karštai maudytis, tik pa
merk kojas karštame vandenyje iš- 
tarpinus du šaukštu muštardos, su
maišytos pirma šaltame vandenyje. 
Reikia užsikloti šiltai blanketais ir 
jei galima padėti karšto vandenio 
butelius prie kojų.

KAUNAS, K). Ylll [Elta].— 
M misterių Kabinetas nutarė 
patiekti Seimui ratifikuoti šias 
konvencijas: 1) konvencijų dėl 
naktie^ darbo kepyklose, 2) 
konvenciją, laidojančių siunti
nėjimų laikraščių ir parlamen
to metraščių bei dokumentų, 3) 
Vcrsailės sutarties 393 ir kilų 
taikos sutarčių atatinkamų 
straipsnių pataisų, I) konven
cijų kovai su alkoholinių pre
kių kontrabanda, 5) Baltijos 
geodezijos konvenciją, 6) pro
tokolą, liečiantj draudinjų. var
toti kare troškinančias nuodin
gas dujas ir bakteriologines 
priemones ir 7) susitarimą ko
voti su nepadorių skelbimų pla
tinimu.

Iš Klaipėdos Krašto
Ruošiama švietimo savaitė.

gėrimas

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas, su

teikia daugiausiai pieno maisto negu 
kiti panašus produktai. Yra riebiau
sias ir gryniausias šviežias pienas 
su palikta jame Smetona ir yra iš-

dirbinčjumas veterinorių priežiūroj. 
Reikalaukit nuo savo groserninko 
Borden’s Evaporated Pieno kuomet 
pirksit sau groserj.
— ---------------------------- -- -

Klaipėda, 2. VIII, (Elta). 
“Aukuro” draugija ruošia Klai
pėdoje švietimo savaitę rugpiu- 
čio mėn. 23 — 28 dienomis. Tų 
savaitę “Ryto” salėje įvyks 
įvairiomis temomis populiarūs 
paskaitos ir pasikalbėjimai. Pa
skaitoms lakyti kviečiami ir kai 
kurie universiteto profesoriai 
bei docentai. Vėliau manoma 
suruošti švietimo savaitę visa
me Klaipėdos krašte.

Grįžo is Amerikos Jankus 
Buikas.SVARBU

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

Atsilankykit į
Didžiausj Naujų South Water Market 

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

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

Klaipėda, 2. VIII. (Elta). Ko
vo mėn. 9 d. įžymieji Mažosios 
Lietuvos vedėjai, Martynas 
Jankus ir Adomas Brakas, buvo^ 
iškeliavę į Ameriką supažindin
ti Amerikos lietuvius su Klai
pėdos kraštu ir jo reikalais.

Dabar, liepos mėn. 29 d., šiedu 
keliauninkai, laimingai atlikę 
kelionę ir savo užsibrėžtų uždą-j 
vinį, laivu “Lituania”, drauge su ; 
gausinga amerikiečių lietuvių 
ekskursija grįžo j Klaipėdą. (

Ta pačių dienų vakare “Ryto”) 
gausiam lietuvių susirinkimui 
>apasakojo apie savo kelionę ir 
gautus įspūdžius svečiuose pas 
brolius amerikiečius.

Konstitucijos sukaktuvių 
paminėjimas.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

175 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
lusidėjimui pirkinių: 
) ie

■ tinka dėl daiiff pirki- 
|niy ir (k'l mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi- 
* ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj akelbimf ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 5u. Ilalsted St Chicago, TU

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Šilute, 2. VIII. (Elta), liuft- 
piučio mėn. 1 d., ketverių metų 
Lietuvos valstybės konstitucijos j 
priėmimo sukaktuvėms pami
nėti Šilutėje buvo suruoštas di
delis koncertas—-vakaras. šven-| 
tęs programai vykinti, be Šilu
tės lietuvių choro, atvažiavo 
Klaipėdos lietuvių choras, A.' 
Vaičiūno diriguojamas, ir Vl-to 
pulko orkestras. Šilutės ir Klai
pėdos chorai kai kurias dai
nas dainavo jungtiniu choru ir 
su orkestro pritarimu. Šilutėje 
taip galingai lietuvių dainos 
garsai, rodos, dar nebuvo skam
bėję, kaip šį kartų.

Be koncerto, buvo sakytos iš
kilmei pritaikintos prakalbos. 
Paskiau ėjo tautiniai žaidimai, 
šokiai.

Tek Lafayette 4223
Plumbiiig, Hcating 

Kaipd lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Jus Turit Mėgiamą 
Prieskoni

Jei dar neturit, tai bandykit sekamą sykį pa
sidaryti su Bųrden’s Evaporated Pienu. Kol 
jus nevartpjpt Borden’s jus nejvertinot ką 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia dėl prie- 

’ skinių. Jis suteiks visai naują skonįt Jis 
užbaigs užganėdinimą,. jūsų šeimynos < ir 
draugų. , , k'’’ “
Netik vien Borden’s pagerina prieskonius, bet taipgi 
sriubiLs, pudingus, pajus, custarcFus, salad kojeles, 
smetonines daržoves ir visus kitus receptus kur 
pienas ir Smetona yra vartojama. Jei jus mėgstat 
gerų pajų, pabandykit čionai atspausdintų receptų 
dėl Leinop Merigua Pajų. Vartokit Borden’s Kvapo- 
rnted Pienų savo kavoj. Jis padaro kavų gardesnę 
ir riebesnę.
Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nęs jis 
yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pieno iš 
švariausių pieąinyčių ir sveikų karvių. Kaip tik 
sykį pabandysit Borden’s jus paskiau nevartosit ki
tokio pieno. Visuomet turėkit jį savo aisbaksy dėl 
netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

Ar
*. k

lemon meringue
PAJUS

% puouT’ko Bordcn’* Evapo- 
rnt"d Pieno

% pu«4-,ko karšto vandens 
1% puonuKo cukrau* 
4'Zi stplavu šaukštų corn 

ata -eh
1 arbatini šaukštukų sviesto 

arba sviesto pavadotojo
2 kiaušiniu

Sulčių . Iš 2 lemonų - . , 
Lemono iievies biskį 
Hiski druskai 
1 virtų pastry shel|

Supilkit pieną ir vandeni j 
. dvigubo puodo viršutinę dal|, 

dadėklt cukrų Ir cornstarch, 
viską gerai išmaišykit ir vir- 
kit penkiolikų minutų, la.lus 
nuo laiko pamaišant. Atskir- 
kit kiaušinius, suplakit balti- 
m«. dapilkit biski i juos kars
to pieno, suplokit j KutirštS- 
jusj miSJnl ir pavirinkit dar 
penkiAH minutas, tankiai pa* 
maišant. Paskiau dadėklt drus
kos ir kuomet biskį atšals įpil
kit lemono sultis, paskiau su
plikti | pastry sbell. aptepkit 
su meringus padaryto iš dvie
jų kiaušinių baltymo ir dadė- 
kit trečdali puoduko pauderi- 
nio cukraus ir kepkit dar leng
vai per dešimti minutų, kol 
meringue biskj sukietėja ir 
paruduoja.

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia muma naujus receptus 
su Borden’s Evaropnted Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuos įvairius recep
tus su Borden’s išpildykit ku
pono pažymėdamos kokly re
ceptu jum* 

mums.
reiki*, ir prįslųs-

Dideliu kenas 
x BORDEN’S 
EVAPORATED PIENO 

su lygia 
dalimi vandens suteiks 

jums 4 puodukus gryno 
pilno Smetonos pieno

kit

KUPONAS
Didelis
Kcnas

1G u ne’.

Duona 
Saldainiai
Žuvis

Mėsa 
Košelės 
Pajai

.............. 8
Lithuanian

Pudingai 
liosai 
Sriubos

Vaidas .
Adresas
THE BORDEN COMPANY
Bordcn Building, New York

V.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos / jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Vardas

cm’ Adresas

Miestas ...............................  State..........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

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

vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias į Lietuvą.
Suprantamas dalykas, jog paran

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

BaĮtijos Amerikos Linija
yra tai vienatine linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai j

KLAIPĖDĄ ,
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš? 

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargi. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranjeu va
žiuoti be jokių persėdimą tiesiai j 
Klaipėdą. >

‘ ’ l ,1* v*
Kainos Laivakorčių į 

Klaipėdą:
3-čiti'kliui>u $107. | abi pusi tik $181

Sutaupysite $44.50.
Turist. 3 kliasa $117. 1 abi pusi $196 

Sutaupysit $44.50.
2-tra klidsa $142.50. | abi pusi $270 

Sutaupysit $30.00.
“Revenue Tax”ir “Head 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., Minneapoli*, Minn.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas kuosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, taip 
MAJEST1C, didžiausia* pasauly. 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Soutnampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-feios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius d vieni u, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. *

KreipkiUt prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State RL Chicaro. 1'1.

magi- 
Čeka-

MAGIJOS MONŲ 
STEBUKLAI

\ Garsus lietuvių 
kas, prof. Jonas
navičius išleido 10 Ste- 
bpklingų Magijos Pa- 
slapčių. Visi oaaiškini 
mai lietuviu kalboje. Ku 
r*c )s>gy«*(c šitas pa- 

M slaptis, tie prikrėsite
kur susirinkimuose bai- 

■ mes, juoko ir nuostabu
mo. Rašydami prisius 

r< f kitę 1 (vieno) dolerioJrM money orderį arba jdė-
kitę j laišką vieną dole- 
rj. Adresuokit:

Prof. J. Čekanavich
>353 Sų. Turnęr Avė. Chicago, III. 
Išsikirpk šitą adresą, nes paskutinis 
garsinimas.

Nauja Mady 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 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

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

eiti.su


* »

Trečiadienis, Rugp. 25, 1926

•J

A

NAUJIENOS-, Thičago, III.

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser
į mESPONOENCIilDS

Detioit, Mieli.

Thorp, Wis.

TIKRAS APYNIŲ-SALYKLO SYRUPAS Lietuviai privalo užsire
gistruoti.

kėny.

Pirkite nuo savo 
groserninko ar 
kaimyno pirklio

100S grynas ekstraktas parinktų žiemių mie
žių, paskanintų geru mišiniu importuotų Saazei\ 
ir parinktų vietos apynių, parduodamas už tiek 
kiek vertas — vertybės produktas iš Gamintojų.

pra-

Nepraleiskite tad

st. LOUIS

riWestern Sales Corporation^
Diitributors Chicago, III.]

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kediie 8902

Visiems ’ balsuotojams 
vartų žinoti, kad 28 rugpjūčio 
yra paskutinė diena užsiregis
travimui, 
tos progos.

Jei pilietis nesigistruoja, tai 
tuo pačiu .jis parodo savo neran
gumą arba stoką politiško su
brendimo. Peržiurėjus, regis
tracijos rekordus, tuoj metasi 
akysna nepaprastas lietuvių ap
sileidimas. Ypač mažai teširan- 
da užsiregistravusių moterų.

Detroito lietuviai galėtų lošti 
kur kas svarbesnę rolę miesto ir 
valstijos rinkimuose. Tai butų 
labai pageidaujama. Juk musų 
balsai skaitosi taip jau, kaip ir 
kitų. ' Tad visai nesuprantama 
kodėl mes turime būti paskuti
nėj vietoj.

Jeijįu butų lietuviams uždrau
sta balsuoti, tai, nėra abejonės, 
kad jie keltų visokius protestus 
ir reikalautų balsavimo teisės. 
Bet dabar visai mažai teparodo- 
ma politiškos gyvybės.

Nepramiegokime bent šios 
progos ir visi piliečiai užsiregis
truokime laiku, kad galėtumėme 
ateinantį mėnesį balsuoti.

Užsiregistruoti galima' miesto 
rotužėj (City Hali) bile dieną 
iki 28 rugp. Užsiregistruoti ga
lima ir kaikuriais vakarais. Tė- 
mykite pranešimus vietos laik
raščiuose.

Šioj apielinkėj jau lyja tre
čią savaitę. Menkus lietus, bet 
ūkininkams gana trukdo dar
bus prie valymo javų.

Bugpiučio 15 d. vietiniai lie
tuviai surengė pikniką. Diena 
buvo gana graži, bet žmonių 
susirinko neperdaugiausiai. Ne- 
kurie ūkininkai naudojosi pro
ga ir dirbo prie javų ar šieno 
vežimo.

Piknikas tapo surengtas be 
jokio programa. Vien tik susi
pažinti tarp savęs. Lietuvių bu
vo atkeliavę nuo Thorp, Grcen- 
wood, Withee ir Mėdford, Wis. 
apylinkių, šiais laikais žmonės 
su karais gali susisiekti ir iš 
tolimesnių svietų. Senesnieji 
žmonės pasikalbėjo, o jaunuo
liai smagiai pasišoko p. F. Pet
rulio svetainėje ligi 12 nakties.

'Korės.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKiENE I
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se^ ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

r

rat.
*w. A

Dr. Anelia Kaushillas
CHJROPKACTOR ir MIDWIFE 

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

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

■umiiįį

3514-16 Koosevelt Rd 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, 1LL.

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 metini 
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, pertaį verta kiek- 
viqpnn, 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 bud u, kičkvienas 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”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Permainiusieji savo adresus 
po užsiregistravimo turi iki 28 
rugp. užsiregistruoti antrą kar
tą. Čia gimusios moterys, ku
rios yra apsivedusius su nepilie- 
čiais po 1922 m. gali registruotis 
ir balsuoti. Apsivedusios prieš 
tą laiką balsuoti negali be pilie
tybes atnaujinimo. Piliečiai, 
kurie yra išgyvenę Mfrhigan 
valstijoj nemažiau nei šešis mė
nesius, gali užsiregistruoti.

Visi, kurie tik turite teisės 
balsuoti, registruokitės, nes 
ateina labai svarbus rinkimai. 
Bus . renkama gubernatorius. 
Kandidatais yra dabartinis gu
bernatorius Alex Grosbeck ir 
Fred W. Green. Tuo pačiu lai
ku bus renkama ir kiti stambus 
viršininkai. Jei lietuviai butų 
labiau politiškai susipratę, tai 
jie galėtų statyti ir savo kandi
datus. — Jos. P. Uvick.

Lawrence, Mass.
Draugiškas piknikas.

•r

100 kupo-
Liepos 11 d. LSS. 61 kuopos 

įvyko piknikas M. Pauliukaičio 
ukėj. Laike pietų drg. J. Urbo
nas pasakė prakalbų ir prisimi
nė apie S. D. Moksleiviją Lietu
voje. Ant tų žodžių draugai su- 
sušuko, “Mes turim sumesti 
jiems aukų.” Liko sumesta 10 
dol. 20c. Tie pinigai liko išsiųs
ti Lietuvon per kasierį B. J. 
Vąitkuną drg. K. Bielinio var
du. Šie draugai aukavo: J. Ur
bonas $1.00, J. Semsis $1.50, J. 
Norvič $1.00, M. Vaitkunas 
$1, M. Dvareckas $1, B. J. Vai
tkunas 65c, P. Garijonis 50c, 
F. Vareikis 50c, V. Stulgys 50c, 
K. Paltanavičius 55c, J. Savu- 
lionis 50c, V.
J. Vaskelionis 
50c, LSS. 61 
$10.00 dėl to
$2.20 pridavė drg. J. A. Valuka 
iš Cambridge, Mass. Sykiu pa
sidarė $22.40. ViršminėtL pini
gai tapo išsiųsti liepos 17 d. 
per Kaz. B. J. Vąitkuną vardu
K. Bielinio dėl S. p. M.

Man rodos, kad jau butų lai
kas sukrusti visom kuopom VI 
Rajono. Mes turim žinot, kad 
jau artinas ruduo, o jiems pa
rama reikalinga.

— B. J. Vaitkunas. 
------------------------------- ,—4.—

Piskarskas 50c, 
50c, J. Savinčius 
kuopa paaukavo 
paties tikslo ir

Garsinkities “Naujienose
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žini 
kaip Naujienos.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedegiomis 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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

DR. HERZMAN^^ 
— IŠ RUSIJOS- 

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

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

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

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

3110. Nakt| 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedčliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telofonai:

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 
33351 So. Halsted St.

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

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

JOHN B. BORDEH 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

i

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

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

A

JOHN KUCHINSKAS
I.MVVER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Pullman 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

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

TZ . j I nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
V alandOS į nuo jį j g VM|t vakare

Z
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681
V

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenne 
Te). 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.

A. MONTVID, M. D. „
1579 Milwaukce Avė., Room 209 

Kampas Noreli Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Bouievarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358 

—. , ...z

LIETUVON - 
užrašykite savo ginti- 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Rando)ph 1034—Vai. nuo 9-6
V aka rais

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

Pėtnyčios.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Kesn 6641 8. Albany Avė. 
Tel. Proipect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 
-...............

Daugybė dovanų kiekvienom Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kaponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i ato- 

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

Vienas skaitytojoj ry skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.jrA. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami Priduodant kuponus hpmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

. ...........................    Atkirp čia ..
Data: Rugpiučio 25 d., 1926

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

jpnafcm

i

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
Ckteagn, IU.

Gydytojo Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

• D. C. D. O.
; DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. Q.

Musų gydjmao būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerkles, 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.

mą, airdies, plaučių, tarnų, 
inkstų, gerkles, nosies, akli 
ir kitas ligas

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Prancūziškas

BAUME BENGUS 
( ANALOŽSIUVK )

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

SALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

Dr. W. Yuszkiewicz,
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

■ ............. .. ............................... B l MK-.L 1*1?
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J8.09 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March Srd 1879.
—————— ■ , ■■■■—■■ ■■■■■■ — .. ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekraadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsied St., Chicago, 
111. — Telefonas! Rooeeveit BUML

Chicago je — paltu;
Metama .................     J8.O4

Užaimokėjimo kainai
Pusei metų-------------------------- 4.04
Trims menesiams 
Dviem menesiams________— l.K
Vienam minėsim.75

Chicago je per neliotojusi 
Viena kopija ___________ — 8c
Savaitei ---------—........ 18c
Menesiui  75c

^Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paMuf

Metams _________________ - 17.00
Pusei metu........................  8.50
Trims menesiams___ .............- 1.75
Dviem mėnesiam ...........  1.25
Vienam menesiui.75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei * 
(Atpiginta)

Metaips ______     18.04
Pusei metų ________________ _ 4-00
Trims menesiams-------------------2j)0

z Pinigus reikia siųsti palto Money
orderių Imtu ra ufaakymu.

“Musų Seimas ir pati vyriausybė pasisakė, kad ei
sianti šventvagiauti, plėsti Bažnyčią”.
Vadinasi, “šaltinis” ragina savo skaitytojus žiūrėti 

į Seimą ir valdžią, kaip į aršiausius piktadarius, bloges
nius, negu vagys ir plėšikai! z

Tai ve u? ką teismas uždėjo 1,000 litų pabaudos to 
klerikalų organo redaktoriui.

nuo mėsininko. Jis nebus artis-!—. W

Lietuvos Padange 
pasauliniame kare

Už KĄ NUBAUDĖ KLERIKALŲ LAIKRAŠTĮ

DVI MELAGYSTĖS IR BEGĖDIŠKAS ŠMEIŽTAS

SEIMAS IR VALDŽIA “ARŠESNI Už VAGIS 
IR PLĖŠIKUS”

Jeigu tai, ką “šaltinis” parašė apie valdžią ir žmonių 
išrinktuosius atstovus, nėra šmeižtas, tai kas tuomet yra 
šmeižti? Kaą tuomet yra meluoti? Kas yra diskredituo
ti Seimą ir valdžią visuomenės akyse?

Lietuvos įstatymai už tokius darbus baudžia. Tuos 
įstatymus yra parašę patys klerikalai!

Kai klerikalai turėjo savo rankose valdžią, tai jie 
tuos įstatymus taikydavo laikraščiams (tik, žinoma, ne 
savo partijos!) nuolatos ir, pasiremdami jais, bausdavo 
laikraščių redaktorius administracijos keliu — be tardy
mo teisme. Dabar tokio valdžios savivaliavimo nebėra, 
nes naujasis Seimas panaikino administracines bausmes 
aikraščiams. Peržengęs įstatymą laikraščio redaktorius 

dabar negali būt nubaustas be teismo nuosprendžio. Ko 
gi tad klerikalai nori?

PATYS KLERIKALAI YRA IŠLEIDĘ TUOS 
ĮSTATYMUS

Labai gerai, kad Amerikos klerikalų laikraščiai per
spausdino tą straipsnį, už kurį teismas (o ne valdžia, kaip 
sako tie laikraščiai!) nubaudė vienu tūkstančiu litų “Šal
tinio” redaktorių. Dabar galės pati publika spręsti, ar bu
vo pamato j| bausti.

Straipsnio antgalvis: “Ne Vogk...” Toliaus eina to
kie žodžiai:

“Vagystė yra tuomet, kada svetimas paima ne sa
vo daiktą, savininkui nematant Bet kuomet mane 

. užpuola už mane stipresnis, ir matant atima, tuomet 
toks darbas vadinamas yra blogiau negu vagystė: — 
yra tai plėšiko darbas, šlykštesnė už paprastą vagy
stę ir plėšimą yra šventavagystė, bažnyčios apvogi
mas, ar apiplėšimas. Tai visiems žinomi dalykai. Mes 
tur būt iki tiek nenusigyvenome, kad palaimintume 
vagystę, plėšimus ir piktintumėmies iš to, jog val
stybė baudžia už bažnyčių apiplėšimą. Taip, Lietuvo
je šie nusikajtimai dar tebėra baudžiami. Bet neuž
ilgo jie tur būt nebebus baudžiami. Nes musų Šei
mas ir pati vyriausybė pasisakė, kad eisianti švent- 
vagiauti, plėšti Bažnyčią”, i

Mums daug geriaus patiktų, kad butų atšaukti ir tie 
klerikalų išleistieji įstatymai, kurie laiko kriminaliu dar
bu melagingų žinių apie valdžią skleidimą, valdžios au
toriteto žeminimą ir t. t. Mums rodosi, kad ir tokie am- 
brijimai prieš valdžią, kaip anas “Šaltinio” raštpalaikis, 
nėra valstybei pavojingi. Bet kol tie įstatymai tebėra ga
lioje, tai valdžia turi ne tik teisę, bet ir pareigą reikalau
ti, kad tie, kurie juos peržengia, butų traukiami atsako
mybėn.

Ir kam, kam — tik ne klerikalams dera dėl to kelti

Operos Dainininkai naudingo mokintis* čia

Kaso Dono Kazokas

Kalsas tai da ne viskas

tiek apie balsus.
ir gerą balsą turint,, sa-

Kuri priežastis paskatino klerikalų “Šaltinį* parašy
ti tokį pamokslų apie Lietuvos Seimų ir vyriausybę? Ta, 
kad pačioje pabaigoje Seimo sesijos vai. liaudininkų frak
cija buvo įnešusi biudžeto panaikinimo sumanymą, ku
riuo einant turėjo būt sumažinta atlyginimas iš valsty
bės iždo kunigams. Tą sumanymą Seimas buvo kaip tik 
pradėjęs svarstyti, kuomet “šaltinis” įdėjo savo straip
snį. Jo “kritikai” jisai ir buvo pašvęstas.

Kiekvienam aišku, kad aukščiaus paduotieji straip
snio žodžiai ne kritikuoja, bet meluoja ir šmeižia.

Vienas sąmoningas tiesos iškreipimas straipsnyje 
yra tame, kad. jisai atakuoja dėl aukščiaus paminėtojo 
įstatymo sumanymo vyriausybę ir Seimą, — nes, kaip jau 
sakėme, tą sumanymą buvo įnešusi ne vyriausybė, bet 
tam tikra Seimo atstovų frakcija, ir Seimas, kaipo toks, 
dar nebuvo taręs apie jį savo nuomonės (vėliaus sumany
mas buvo vieno balso dauguma atmestas).*

Netoli kiekviena jauna mo
teris Amerikoj turi ambicijų 
tapti krutamųjų paveikslų 
žvaigždė, vienok iš milionų 
trokštančiųjų tik keletas tam
pa. Taip pat milionai vyrų ti
kisi, kad nori tapti minios gar
binamais herojais. (

Ambicijos ir viltis yra gyvu
mo požymis. Jos daro progre-

juos žmo- 
milionai, 

Kada jos 
krikštynose,

Antras ir daug stambesnis tiesos iškreipimas yra ta- 
" me, kad kunigų algų mažinimą (arba naikinimą) “Šalti

nis” lygina prie vagystės. Vagystė yra ėmimas svetimo 
daikto. Alga arba atlyginimas, kol ji nėra užmokėta, nė
ra daiktas; ji yra sutarties dalis. Už tam tikrą patarna
vimą duodama tam tikras atlyginimas: viena pusė pasi
žada duoti patarnavimą, antra pusė pasižada duoti atly
ginimą. Jeigu sutarties laikas nėra iš anksto aprėžtas, 
tai pirmoji arba antroji pusė turi teisę bet kada reika
lauti sutarties pakeitimo. Tas, kuris gauna atlyginimą, 
gali reikalauti, kad atlyginimas butų padidintas; o tas, 
kuris moka atlyginimą, gali reikalauti, kad jisai butų su
mažintas.

Trečiasis Lietuvos Seimas nutarė sumažinti atlygi
nimą valstybės prezidentui, ministeriams ir kontrolie
riui. Kodėl gi jisai negalėjo sumažinti atlyginimą kuni
gams? Seimo nariai, kurie buvo įnešę tą sumanymą, siū
lė ne kišenes kunigams iškraustyti, ne paimti kokius nors 
jų daiktus, bet tiktai nutarti, kad per ateinantį pusmetį 
kunigai gaus mažiaus pinigų iš valstybės iždo, negu pir- 
mesnieji Seimai jiems duodavo,*

Kunigų algos nėra šventos, ir todėl jų panaikinimas 
negali būt nei “vagystė”, nei “šventvagystė”. Klerikalų 
savaitraštis tečiaus ne tik pavadino, tą sumanymą “švent- 
vagyste”, bet dar turėjo begėdiškos drąsos “paaiškinti”, 
ką šis baisus nusidėjimas reiškiąs. Girdi, esąs toks nusi
kalstamas darbas, kuris vadinama vagyste; paskui esąs 
aršesnis darbas, vadinamas piešimu. Bet “šventvagystė” 
esanti aršesnė jr už vagies ir už plėšiko darbą. Ir po to 
pareiškiama: z

nors tapti operos dainininkais. 
Tokių žmonių gimines ir drau
gai ragina lavinti balsą, net į 
Europą važiuoti, kur randasi 
paskilbę mokytojai.

Gerų balsų, ifaip 
nes supranta, yra 
y pač moterų tarpe, 
dainuoja mums
vestuvėse, bažnyčioj ant viškų, 
“surprise” partijose” ir pana
šiose vietose, jų balsai yra ge
ri, bet operai reikalingi ytin 
rinktini balsai. Chicagos Givic 
Opera kompanijos manažeris 
Ilerbert JoKnson, vos tik grįžęs 
iš Europos, kur buvo išvykęs 
ieškoti naujos medžiagos ope
rai ir naujų dainininkų, sako, 
kad ten yra išvažiavę balsą la
vinti virš 3000 Amerikos mer
ginų ir vyrų. Visi jie tikisi tū
lį gerą balsą ir kada nors pa
teksią į operą. Jisai sako, kad 
daugelis tų mokinių neturi rei
kiamo balso. Mat didelė kaka
rinė arba galėjimas rėkti iš
reiškia dainavimo. t

Daugelis paklauso vargoni
ninko arba nieko apie vokalius 
dalykus nenumanančio žmo
gaus ir ima lavinti balsą. Lavi
nimas gerai, nes ir namuose 
mokėti žmoniškai padainuoti, o 
ne bliauti veršio balsu, yra gra
žus daiktas. Bet pradęjus lavin
tis mokytojas, norėdamas pa
tenkinti mokinį pagirimais ir 
gauti jų mokinti ilgam laikui, 
ima kalbėti, kad tu turi stebė
tiną balsą, kad tau bus lengva 
prasimušti į operą. Pasilavinę 
kiek Amerikoj ir susipažinę su 
kai j eros procedūra, kitokie mo
kiniai paskui traukia į KiH’opą, 
ypač Italiją, galutinam prisi
rengimui į operą. Šitokių Ame
rikos dainininkų dabar mokosi 
Europoj kokie 3000. Gerai ku
rie turtingi, o didžiuma jų pa
skutinius centus leidžia, įsisko
lina, gaišina laiką vietoj ko

nors 
pat.

Tai
Bet

ko Johnson, da nereiškia, kad
tapsi operos dainininku. Reika
lingos ir kitos ypatybes. Pir
mojoj vietoj jis stato protą. 
“Geriausias tenoro balsas pa
saulyj, jei neparemtas geru 
mąstymo aparatu, niekuomet 
nenuves jo iki operos pagrin
dų“, yra Johnsono patyrimas. 
Operos dainininkas negali būti 
atbukusio arba netvarkaus pro
to žmogus. Jis turi būti ir dip
lomatas ir psichologas, turėti 
Merų atmintį, mokėti interpe- 
liuoti ir t. t. Heikalin&a yra 

abelna apsvieta, kokią galima 
gauti mokyklose, ir reikalin
gas sveikas protas iš prigimties. 
Reikia stebėtis, kad daugelis 
net pradinių mokyklų nebaigu
sių ir šiaip abelnos apšvietos 
neįgijusių žmonių eina lavin
tis dainuoti tikslu, kad prasi
mušus į operų. Jeigu nemok
šos ir nepihiapročiai imtų ves
ti operas ir aainuoti jose, į ką 
apvirstų šita garbinga įstaiga? 
Pagal vokite ir apie musų tūlas 
ir tulus lietuviškus operos as
pirantus, kurio Įniks nuo laiko 
važinėja į Italiją mokintis. Pa- 
tirinėkite, kaip geras jų prota
vimo aparatas ir kiek apšvie
tos jie turi. Nustebsite. Neste
bėtina, kad nė vienas jų nepra- 
simuša iki operos, kuri yra 
tikra opera, o ne imitacija. Tū
li net užsimokėtų, kad tik leis
tų juos ten dainuoti.

Johnson priduria, kad ir kul
tūringumas arba kultūra būti
nai reikalingas operos daininin
kui. “Artistas privalo (urėti 
pagrindą. Jis turi žinoti daug 
kalbų, daug miestų, daug tau
tų. Jis privalo turėti didelius 
intelektualius pamėgimus, di
delius entuziazmus. Jis negali 
pasitenkinti vien muzikos žino
jimu.“ Reikia žinoti kalbas, nes 
operos dainuojasi įvairiose kal
bose, muzikos ir literatūros stu
dijavimas reikalauja kalbų ži
nojimo, operos artistas turi rei
kalų s-u kitokių tautybių artis
tais ir žmonėmis. Kalbų svar
bumo operos artistui čia ir ne- 
išskaitliuosi. Geografijos žino
jimas, įvairių miestų atlaiiky- 
mus reikalingi kaipo abelna ap- 
švieta ir profesijai svarbus da
lykai. Žinojimas įvairių tauty
bių žmonių leidžia supranti 
juos ir tinkamai nuduoti vaidi
nimuose. Artistas, kaip sako
ma, vaikščioja viršūnėmis; jei
gu jis neturės didelių intelek
tualių pamėgimų prie vieno'ar 
kito daikto, jis savo supratimu, 
elgesiu ir atsiliepimu nesiskirs

Asmcningumas (personulity) 
ir temperamentas, Johnsono 
nuomone, irgi turi būti atatin
kami.

Iš 3000 Amerikos pierginų ir 
vyrų, kurie ruošiasi prie daina
vimo operose, visai menkas 
skaitlius tepateks* į jas. Net ir 
gerieji dainininkai ne visi gaus 
progos. Europoj Amerikos dai
nininkams progos1kaip ir nėra, 
nes ten turima gana savų dai
nininkų. Amerikoj gi esama 
tik dviejų operų (Chicagoj ir 
Ne\v Yorke) ir vienos mažiu
kės. J visas tris samdomi neto
li visi daihinkai iš Europos. 
Netoli visiems Amerikos aspi
rantams į operą priseina_ dai
nuoti tik koncertuose, koncer
tėliuose ir vodeviliuose.

Šį straipsnelį rašau ne tiks
lu užgauti ambicingus žmones, 
o persergėjimui. Kas 
kiamas ypatybes, lai 
Bet ir tuomet proga 
operą labai menka.

IŠ Vilniaus

(Tęsinys)

turi rci- 
lavinasi. 

patekti į

Nusileido, švietimo ministe
rija išaiškino, kad lietuvių vidu
rinėse mokyklose galima dėstyti 
ir geografiją ir visuotiną istori
ją lietuvių kalba, tik Lenkijos 
istorija ir geografija reiks dės
tyti lenkų kalba. Ministerio 
Grabskio seniau buvo reikalauta 
visi tie dalykai dėstyti lenkiš
kai. Griežtas lietuvių, baltaru
sių ir žydų pasipriešinimai pa
veikė Varšuvoje.

Leistos mokyklos. Valkinin
ko ir Varnionių valsčių pernai 
leistoms 19 mokyklų Vilniaus 
kuratorija davė koncesiją 1926- 
1927 mokslo metams ir senieji 
mokytojai patvirtinti. Taip pat 
patvirtinti Ratnyčios, Šklėrių ir 
Margionių mokytojai Marcinko
nių valsčiuje. Dar yra kelios 
mokyklos pavirtintos Lydos ap
skrity. Ten susirašinėjimas su- 
sitrukdė dėl gydytojo liudymų. 
Del priskirtųjų į Vilniaus ap
skritį valsčių nieko dar neatsa
kyta.

Okupuota Lietuva
Nemoka valdininkams algų 

Vilniui.

Vil- 
val- 
kad

Vilnius, 2. VIII. (Elta), 
niaus magistratas pranešė 
dininkams ir darbininkams, 
dėl aštraus krizio rugpiučio
mėn. 1 d. tebusią sumokėta mė
nesines algos tik 50%, o kiti 
50% busią mokami to paties 
mėnesio pabaigoje.

Lenkų švietimo ministerija pri
versta nusileisti.

Vilnius, 2 VIII. (Elta). Šio
mis dienomis* Vilniaus kuratori
ja išsiuntinėjo raštą į visas tau- 
tipių mažumų .mokyklas, kuriuo 
panaikinama buvusio švietimo 
ministerio St. Grabskio įsaky
mas visose tautinių mažumų 
(lietuvių, gudų ir žydų) mokyk
lose dėstyti visuotiną istoriją ir 
visuotiną geografiją lenkų kal
ba. Tuo du dalyku, dėl kurių 
visus metus kovota, leista dės
tyta gimta kalba. Rašte tačiau 
primenama, kad Lenkijos geo- 
ografija, istorija ir literatūrą 
butų dėstoma lenkų kalba.

Tą raštą gavo tik Vytauto Di
džiojo gimnazija, o lietuvių mo
kytojų seminarija ne.

Vi lipaus magistrato deficitas.

Vilnius, 2. VIII. (Elta). Vil
niaus magistratas per birželio 
mėnesį turėjęs 121 tukst. auks. 
deficito. Tas deficitas, aiški
nasi magistratas, kilęs iš to, kad 
gyventojai blogai moka mokes
nius. Vieton turėjusių įplaukti 
3,190,000 auks., įplaukė tik 
2,547,804 auks.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Petrukas priėjo. Jam ir iš 
galvos išdulkėjo apie tą bafclagą, 
kurią jam vokietis buvo pada
vęs vandens atnešti. Prisiar
tinus vokietis Petrukui šėrė del
nu per veidą, kad net šis par
krito. Atsikėlęs svyravo iš iš
gąsčio ir negalėjo suprasti, ko 
tas vokietis iš jo nori. Sugniau
žęs kumštį įpuolė dar duoti, bet 
tuo laiku priėjo pirmiau minėtas 
vokietis, kuris pasakė: “čeba 
vody” ir savo baklagą parodė. 
Tuomet Petrukas suprato ir at
siminė, kad jam jisai davė bak
lagą ir prašė atnešti vandens. 
Petrukas rodė rankomis, kad ei- 
sęs atnešti, bet vokietis ėmė ko- 
liotis farfliukteriais ir neleido.

Rusai vėl pradėjo iš kulko
svydžių šaudyti. Vokiečiai su
siėmę po, tris arklius vedėsi į 
Naujikų kaimo pusę. Kiti ka
reiviai pasiliko apkasuose. An
taną su Petru vedėsi su savimi.

Beeinant, vokietis, kuris Pet
ruką apkūlė, pamatė ant Anta
no krutinės prisegtą grandinėlį 
prie liemenės. Paprašė parody
ti kas ten yra. Pasižvalgęs, kad 
jo draugai į jį nekreipia dėme
sio, nukabino grandinėlį ir ap
gniaužęs ranka laikrodį, kad ne
galėtų kiti pastebėti, įsikišo į 
kelnių kišenių. Antanas pa
prašė laikrodį gražinti, bet jis 
tik suniurnėjo, kaip šuo kaulą 
grauždamas, pagrasė kumščiu ir 
įsakė “štil farfliukter rusin”. 
Antanas nešiojo mažą barzdą už 
tai jį ir vadino vokietis rusu .

Matė, kad jau laikrodžio nebe- 
grąžins ir tylėdami traukė pas
kui juos.

Šie pasivedę į gojelį, kuris 
stovėjo Naujikų kaimo ganyk
lose, susistatė arklius. Vieni 
sugulė paunksnėje po alksniais, 
kiti ėjo rauti arkliams avižų, 
kurie poniškesni, avižas kirto 
kai-clais. Įsake ir Petrui su A.ir
tai) U padėti rauti arkliams avi

žas. ' x
Pasigirdo kanuolių šūviai. 

Rusai, mat besisukaliojančius 
vokiečius patėmijo. Granatos 
šniokšdamos sprogo ore, palik
damos debesėlius dūmų, arba 
sulindusios į žemę išpurkšdavo 
velėnas, kai kiaulė su šiliuku 
.bulves.

Jos sprogo, lyg ko ieškoda
mos, vienos arčiau, kitos toliau, 
trečios dar arčiau ir, pagąliau 
viena sprogo ant gojelio, kuria
me stovėjo vokiečiai su arkliais. 
Arkliai išsigandę prunkštavo, 
vokiečiai arzėjo ir klausinėjo 
vieni kitų, ar kam neteko rusiš
kos matuškos paragauti. Truku
sios granatos dalis kliuvo vokie
čiui, Petruko ir Antano prieši
ninkui.

Jis tuo laiku gulėjo netoli sa
vo arklio. Skeveldra užkliu
džiusi numušė jo balno užpaka
linę dalį ir jam pačiam permušė 
koją žemiau kelio.

Vokiečiai sujudo. Sužeistąjį 
tuoj aus perrisę, rengėsi iš tos 
vietos pasitraukti. Ligonį pa
ėmė nešti keturi vokiečiai, pasi
guldę antklodėje, o kiti vedės 
arklius, nes ilgiau bijojo bebūti, 
kad nekliūtų kitiems. Antanas 
ir Petrukas norėjo pasilikti, bet 
jie liepė eiti drauge. Petrukas 
matydamas, kad į jį vokiečiai 
mažiau kreipia dėmesio, nors 
jis nekoks ir buvo, vos tik pra
dėjo tryliktus metus nuo Vely
kų, užlindęs už kadugio pasili
ko. Antaną nusivarė drauge. 
Petrukas likęs nuo vokiečių, nu
džiugo, bet pamatęs, kad Anta
ną nusivarė, nusiminė ir nežino
jo, kas daryti: ar eiti vėl pas 
vokiečius, kur Antanas, ar pasi
likti vietoje. Mane bėgti, bet 
kur? Iš visų pusių šaudo, kad 
net žemė dreba. Pamatė bede
gant Naujikų kaimą. Durnai ri
tes juodais kamuoliais, kaip de
besys. Atsisukęs pažiūrėti į 
Raikienių kaimą, kur paliko šei-

jnininkę su šeimininku, bet jau 
degė ir ten ir per durnus nieko 
negalėjo pamatyti.' Iš visų pu
tlių gaisrai, užimąs kulkų, rodė- 
ni, kad Dievo teismo dienoje 
baisiau negalėtų būti. Manė 
l>ėgti fias tėvelius, kurie gyveno 
Eidžionių kaime, bet nebesitikė- 
,io gyvų rasti. Nusprendė lįsti 
upelio pakrantėn pasislėpti ir 
laukti vakaro, vakare drožti į 
Eidžionis aplankyti tėvelių. Ma
nė, gal ir gyvų neberasiu, toks 
,‘audymas. Kada Petrukas sva
jojo apie tėvelius, buvo lyg kiek 
lėčiau pradėję šaudyti, 
ilgam.

Ėmė vėl iš visų pusių 
čifli su ęusais pliektis.
šautuvų kulkos kapodamos me
džių šakas ir lapus.

Užkris šakelė, pamano, kad 
koją nukirto, kaip tam vokie
čiui, bet pajudina — juda — tai 
dar nenukirto.

(Bus daugiau)

bet ne-

vokie- 
Švilpe

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Clevcland, VVentphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

new yor’
iko iki KAu- LUUno ir atgal

Plūs U. S. Revenue taksai

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

Hainburg American Line
United American Lines, Ine. 

General Agente
'177 N. Michigan Avė, 

Chicago, 111.
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KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE UNO TAI 

(Kai kurie tėvai nežino)

Jaunimas nori ką nors 
veikti. *

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

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

Jūsų vaikai suras, kad 
ant Gulbransen yra nepa
baigtas šaltinis pasilinksmi
nimo. Jis pagelbės jūsų na
mą padaryti, kur jaunimas 
mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tampriau.

sau vienąJ

JOS. F. BUDRIU
Pianų Krautuvė

3313 So. Halstcd St.
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Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nubaudė tris už svorio 
vogimą

Municipaliamp teisme tapo 
nubausti trys biznieriai už suki
mą svorio — svėrim^ neteisin
gomis svarstyklėmis. Nubaus
tieji yra šie: Harry Somers, bu- 
čeris (137 E. 79 st.), Alex Nory, 
saldainių krautuvės savininkas 
358 E. 61 st.) ir Tony Ma teau
gėki, 906 Loomis st.

Advokatas pateko i ka
lėjimą už suktybes

Jaunas advokatas Victor A. 
Sunieki (2314 Powell avė.) ta
po pasodintas į kalėjimą po to, 
kai jis prisip&ino prokuroro pa
dėjėjui Nikolai suklastavimą 
niorgičių ant $12,000.

Stęinicki prisipažino, jog jau 
išgavęs $500. Jeigu greit nebū
tų buvę apsižiūrėta, tai jam 
butų pasisekę išgauti visus $12,- 
000.
JUICE^GRAPE MARK ETAS

(’hieaga savo didelė industrija va
dovauja visam pasauliui. Vaisių pro
duktai visuomet lošia labai svarbią 
rolę. Vienas didžiausių produktų čia 
yra pardavinėjamas, tai Juice Grape 
produktai.

Jie yra atvežami visais geležinke
liais ir industrija išaugo taip didelė, 
kad geležinkeliai užgynė pardavinė
ti Juice Grupe prie gdležinkelių.

Tuo budu juice grape gamintojai 
nutarė suvežti visus savo juice grape 
j vieną vietą, j Naują South \Vater 
Alarketą, prie 14th St. ir 15th PI., 
tarpe Kacine Avė. ir Morgan St. kur 
visuose sezonuose geriausios vynuo
gės bus pardavinėjamos.

Tas sujungimas i vieną daiktą su
teikia didelę progą pirkėjams. Jiems 
nereikės važiuoti nuo vienų tiekių 
prie kitų, bet galės pasirinkti koktu 
juice grape norės vienoje vietoje.

South Water Marketas yru pui
kiausia visame pasauly. Jis tšri vi
sus patogumus dėl pirkėjų, randasi 
netoli transportacijos.

šIMBALL
Grojikliai Pianai

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
. '■ i, i ■ ■■ /

Kaltinamas nužudyme 
moters prieš 8 metus
Policija areštavo John Bielikų 

(624 N. A vers avė.), kurį Joseph 
Oravec apkaltino nužudymu jo 
motinos. Tą žmogžudyste įvy
kusi prieš 8 metus viename Če
koslovakijos kaime. Esą tuoj 
po žmogžudystės Bielik pasišali
nęs ir su savo žmona atvykęs į 
Ameriką. Nesenai jis persisky
rė su savo žmona, kuri ir išda
vusi paslaptį, kad jos vyras 
esąs Oraveco motinos žudeika.

Bielik sako, JAd tas kaltini
mas esąs melagingas, bet prisi
pažįsta, jog į Ameriką atvykęs 
nelegaliu keliu. Policija rengia
si atiduoti jį federaliniai val
džiai deportavimui.

Mirė nuo draugo 
smūgio

Julius Katz, 14 metų (712 E. 
50 st.), ir Grant Rosenthal, tuo 
pat amžiaus (729 E, 50 st.), bu
vo geri draugai. Jiedu tankiai 
kartu žaizdavo. Bet netikėtai 
tarp jųdviejų perbėgo juoda ka
tė: jiedu bežaizdamu susipyko. 
Katz pasitvėrė bolę ir pradėjo 
bėgti. Bet tai buvo jo paskuti
nis bėgimas. Rosenthal pasivi
jo jį ir paleido kumštį j darbą 
Katz smarkiai griuvo ant akme
nų ir mirtinai prisimušė. Ke
lioms valandoms praėjus, jis 
numirė Michael Keese ligoninėj.

Prigėrė Loyolos univer
siteto atletas

Laurence Osvvald Gorinau, 
Loyolos universiteto “football” 
būrio kapitonas, prigėrė Michi- 
gan ežere netoli nuo Alacatavva, 
Mich. Laurence sU savo trimis 
broliais plaukė gelbėti sūkurio 
pagautą merginą. Bet mergina 
laimingai ištruko iš sūkurio ir 
visas būrys plaukė į kramtą. Tuo 
tarpu Laurence nugrimsdo į 
vandenį. Brolis tuoj pasinėrė 
ir ištraukė jį. Vienok jis jau 
buvo nebegyvas ir visos pastan
gos atgaivinti jį nuėjo niekais.

Laurence turėjo 22 metus ir 
buvo paskutiniame advokatū
ros kurse. Jis buvęs vienas ge
riausių Loyolos universiteto at
letų. z

Chicagiečiai apgailes
tauja Valentino mirtį
Rudolph Valentino, paskubu

sio krulamųjų paveikslų artisto 
mirtis, sukėlė nemažai sujudimo 
ir chicagiečių tarpe. Kai buvo 
gauta žinia, apie jo mirtį, tai 
kaikurių teatrų muzikantai ir 
artistai sustabdė dviem minu
tėm repeticijas ir sustoję pager
bė mirusįjį Valentino. Buvę 
moterų, kurios po paskelbimo 
žinios apie Valentino mirtį 
jpuolusios į isteriką.

Kūdikis nusinuodijo 
pilėmis

Barbora Reider, 17 mėnesių 
(1531 E. 68 St.), nurijo keletą 
pilių nuo vidurių liuosavimo ir 
tuoj smarkiai apsirgo. Ji tapo 
nugabenta pas Dr. R. Rosen- 
blaum, kurio ofise ir pasimirė.

Pilės buvusios padėtos tokioj 
zietoj, kur vaikas galėjo leng
vai prieiti.

Nauji trafiko pa
tvarkymai

Tapo išleistas naujos patvar
kymas, kųpiuo draudžiama auto
mobilistams pastatyti savo ka
rus vidurmiestyj arčiau penkių 
dešimčių pėdų nuo trafiko sig
nalinių šviesų. Tuo budu auto
mobilių pastatymo vieta vidur
miestyj sumažės 30

Miesto taryboj yra įneštas 
kitas pasiūlymas, būtent, — nuo 
septintos valandos ryto iki sep
tintos valandos vakaro visiškai 
uždrausti automobiliams sustoti 
vidurmiestyj. Pasiūlymas bus 
svarstomas tuoj, kaip tik susi
rinks miesto taryba iš atostogų.

Tais patvarkymais norima 
sumažinti susigrūdimą vidur
miestyj.

Kaltina tėvus
Valstijos prokuroras Nicolai 

sako, jog dėl merginų puolimo 
dalinai yra kalti ir, tėvai. Tėvai 
privalą žiūrėti, kad jų dukterys 
iki 18 metų amžiaus nevaikš
čiotų naktimis be atatinkamos 
priežiūros. Esą jis patarsiąs 
policijos viršininkui, kad nakti
mis policija sulaikytų jaunas 
mergaites gatvėse ir gabentų | 
policijos stotis ne tik jas, ale 
ir jų tėvus.

Tai butų tėvams savo rųšies 
bausmė už vaikų neprižiurėji- 
mą.

Ima nagan kavines•
Pateko bėdon Avalon kavinė, 

518 Diversey parkway. Prohi- 
bicijos agentas paprašė kavinės 
patarnautojo degtinės *ir pasta
rasis atnešė, lai bus vartoja
ma kaipo įrodymas, jog kavinė 
nesilaiko prohibicijos patvarky
mų.

Paskilbusi Friar’s Inn irgi 
turės aiškintis dėl pardavinėji
mo svaigalų. Daroma ablavįj ir 
ant kitų kavinių.

Astuoni daktarai neteko lais- 
nio rašyti receptus degtinei. 
Atimta taipgi permitai iš vieno 
aptiekoriaus ir dviejų vaistų 
išdirbėjų.

Administratorius E. C. Yel- 
lovvley rengiasi pradėti smar
kią kampaniją priešųirohibicijos 
įstatymų laužytojus.

ŠALČIO GENGĖ GRASINA 
LIUDININKĖS NAMUS DINA

MITU SUARDYTI.

Ponios Ruth Brown namai 
(2921 W. 65 St.) yra akyliai po
licijos saugojama. Mat, ją te
lefonu ir anonimišku laišku įspė
jo neliudyti prieš Šaltį.' Jeigu 
ji liudysianti, tai jos vaikas bu
siąs išvogtas, vyras nužudyta ir 
namai dinamitu į padangę iš
kelti. i

Nepaisant visų tų grasinimų, 
p-ia Brown detektyvų biure iš 
devyniolikos kalinių identifika
vo Šaltį ir Frank Koncil kaipo 
Foley žudeikas. Ji tvirtina, kad 
su Šalčiu ir Koncilu automobi- 
liuj buvę dar trys vyrai, kurių 
ji gerai neįžiūrėjusi.

P-ia Brown yra vyriausia val
stijos liudininke. Pasiremiant 
jos liudijimais, valstija tikisi 
pasiųsti ant kartuvių Šaltį, 
Koncilą ir Situs tris žudeikąs.

William Aslanis, North Cen- 
ter teatro iždininkas, tapo ke
turių plėšikų sulaikytas ir pri- 
vertsas kartu su jaįs važiuoti į 
teatrą. Ten jis turėjo atidaryti 
teatro nedegamąją šąpą, iš kur 
plėšikai pasiėmė apie $5,000. 8

Lietuvių Rateliuose.
“Naujieną” ekskursija

Cherbourg, Francija

Laimingai ir puikiai musų 
milžinas Leviathan perskrido 
Atlantiką ir sustojo arti Cher- 
bourgo, Francijoj. Prie jo pri
plaukė trys nedideli, bet grar 
žus Francijos laiveliai. Visi, 
kurie važiavo į Lenkiją, Frak
cijų, Belgiją ir kitas šalis išse- 
do ir tais laiveliais važiavo į 
Cherbourgą. Mes žiūrėjome į 
franeuzus’ ir mėtėm jiems į jų 
laivą dešimtukus, kvoterius, o 
jie didžiausiu džiaugsmu pešė
si, stumdėsi ir gaude pinigus.

Laivas atsigręžė ir vėl atsito
lino nuo krašto. Plaukėme į 
Cherln'rgą, Franciją. Nors grie
žė orkestras, gardžiai valgėme 
ir linksminomės, bet visų min
tys buvo žemės gyvenimu užįn- 
teresuotos. Plaukiant Anglijos 
kanalan atsimainė oras; vieto
mis buvo šiltas, vietomis šal
tas. Kai kurie ir overkaučius 
apsivilko. Užstojo lyg liūdnu
mas, kad netekta daug keleivių, 
kurie buvo draugais, nors ame- 
rikoje jų nepažinome. Tai buvo 
puikios atostogos ant okeano. 
Valgyk ką tik nori ir kiek tik 
nori; arbata ar kava su už
kandžiais nuolat. Reikėjo sau
gotis nuo persivalgymo. Kurie 
išvažiavo suvargę, atsigavo. 
Valgo vištas, antis; geria kiau
šinius, kaip koki karaliai. Jan
kus irgi nutuko.

šeštadienio, rugpiučio 7 d., 
ryte, privažiavome Anglijos 
portą Southampton. Plaukiant 
Anglijos kanalu buvo matomi( 
puikus reginiai. Daugybe dide
lių, mažu laivų ir net luotelių 
plaukioja kanalu. Kairėje pu
sėje matėsi fabrikai, dešinėje 
— žaliavo puikus gojaliai ir 
puikus, tur būt, Anglijos vieš
pačių namai stovėjo. Lcviatha- 
nas sustojo. Peržiurėjo visų po- 
pieras ir išdavė traukinio ti-* 
kietus į Londoną. Visi susira
dome savo bagažus. Suliodavo 
juos ir visi susėdome į I, II ir 
III klases, ar į rakamuosius va
gonus. Mažas garvežys (bet 
smarkus) traukė mus į Londo
ną Waterloo stotį. Puikus ir 
prastesni namai ir didelio gra
žumo ūkės visur matėsi. Matė
si automobilių lenktynės. Vi
dui miesty traukinys sustojo? 
Visus susodino į busus ir nu ve- ' 
žė prie Bridge Sta. gelžkelio į 
laivų prieplauką, kur mus- lau
kė didžiausias Baltijos jurų lai
vas* “Baltara”. Viskas surasta 
gerai ir jokis daiktelis nepra
žuvo. Laivas pasirodė labai ma
žas, nes visi manėm, kad lai
vas turės būt panašus į okeano. 
Apie 6 vai. aplaikėm vakarienę, 
o kad laivas ketino išplaukti 
apie 1 vai. nakties, tai kas tik 
norėjo, ėjo pasižiūrėti miesto.

Trys granedieriai
Artistas Dikinis ir poetas 

Butkų Juze pasitvėrė J. Jankų 
ir sako: “Jei jau esi palydovas,

• - ---- * - ' ■ —■ ■ ■
(Tąsa ant v6-to pusi.)

IGNACAS MATELIUNAS
Mirė rugpjūčio 22, 1926, 

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 nrie draugijų: šv. Jurgio 
ir Simanp 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 vėlionio 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. Aukštakalniui ir L. ir A.
Valentinavičiui

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NcdS- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po įpiotų 

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS ’CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Boultr- 
vard ,4139.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

K ' j giau negu kiti, to-
gA dėl, kad priklausau 

Ff prie grabų išdirby-
\A ! Htčs.
/tME'Sy OFISAS: 

668 W. 18th St 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

A f- A
ANTANAS’ BENlK

Persiskyrė su, šhio pasauliu 
Pirmadienį, Rugpiučio 23 die
ną, G:80 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs 42 metų amžiaus; 
gimęs Kauno rėdybos, Telšių 
apskričio, Žvingių parapijos. 
Amerikoj išgyveno 12 metų, pa
liko dideliame nuliudime mote- 
rj Antoniną, 2 dukteris: Emili
ją ir Luciją, sūnų Antaną, bro
lį Kazimierą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 10901 Buffalo Av., 
So. Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Rugpiučio 28 dienų, 8:00 vai. 
ryto iš namų j šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs 
ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Boulevard 4189

A, MASALSKIS
Gjraborius

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

3307 Aubum Avė.
Chicago, III.

s.—...............    -

/—---------------- -----------
Phpne Boulevard 5208

Privatiniai Ambulansai

1. J. ZOLP
’ * . A I

Graborins ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th Stn Chicago

g*"”"—..........11
A A I
JONAS RIMKUS

Persiskyrė gu šiuo pasauliu 
po sunkios ligos, Rugpiučio 23 
dieną, 3:00 valandą po pietų, 
1926 m., sulaukęs 53 metų am
žiaus; gimęs Kauno rSdybos, 
Raseinių apskričio, Kvėdarnos 
parapijoj, Leimbų kaimo, pa
likdamas dideliame nuliudime 
moterį Barborą, sūnų Adomą, 
11 metų amžiaus, 2 dukteris: 
Barborą 10 metų, Ameliją 7 
metų, 2 seseris: Barborą Strum- 
skienę ir Oną Barbšienę, švo- 
gerius Juozas Strumskis ir 
Thomas Barbšį. Kūnas pašar
votas, randasi 4420 So. Hermit- 
age Avenue.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Rugpiučio 27 dieną, 8:00 vai. 
iš ryto iš namų į švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazifnicro 
kapines.

Visi A. A. Jono Rimkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nūliudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Seserys ir švogeriai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

/.........    X
Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

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

TABLETS
At yoar dn/fut, 2Sc 

The Knight Laboratories. ChiMgo

DR. VAITUSH 
OPTOMETRLSTAS

____  SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

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

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

1545 West 47th Street
Phone boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRLSTAS

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.

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Pagydo PENE- 
SAIDES, “Gall- 
Stones” akme
ns tulžyje).
L)-Be operacijos, 

lydinai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

-Be išgąščio ir 
be skausmo.

-Be jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūną, žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos 
mokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare 

Tel. Boulevard 8763

HEMORĄĮDAJ
(pilės)

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu 
Neisgydom - Nemokat 

IšegzaminaviniaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEPICAL 
. INSTITUTE

505 So. State SI. 
Kampas Congress SU 2 fl. 

Valandos: Panedūly, Seredoj i| 
Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

i ■ i ..................... ........................... 1

Pinigai

per 
NAUJIENAS 

32UI So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.



L.uUiviiį Bateliuos
niu s pust.)

Išė- 
bet nežinom kur 

kur

Pranešimai
NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
Pora dieųų atgal visiems Naujie

nų Spulkos nariams tapo išsiunti
nėti pakvietimai į metinį spulkos 
narių susirinkimą, ktiris įvyks Nau
jienų name, subatoj, rugpiučio 28 
dieną, trečią vai. po pietų.

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

Spulkos sekretorius.

p. Ruiėkauskui kad KIEK

NAUJIENOS, Chicago, m.
I

PRANEŠIMAI LL3IMAI PARDAVIMUI
Trečiadienis, Rugp. 25, 1926

NAMAI-2EME
Pranaši iiihh Town of Lake lie-J 

tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
ininėtnme apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, perint kurie 
negauna! “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

tai vesk ir parodyk Londoną.“
Man patiko jų žodžiai ir aš, 

nepažindamas Londono, išve
džiau savo kolegas parodyti 
miestą. Aš turėjau pilnus kiše- 
nius ‘‘labų dienų“, kurias man 
įdavė naujienlečiai perduoti 
p-lei Vi&iuliutei, buvusiai nau- 
jienietei, kuri darbuojasi Lietu
ve- atstovybėj Londone, 
jom. Einam,
(iii. Raštinės uždarytos, 
{‘•/vena - nežinom. Atsiminėm, 
kad Loiidcne gyvena amerikie
tis p. Račkauskas. Suradom jo 
vardą telefonų knygoj. Pa
graibiau po kišenių, randu Ang
lijos peną. įmetu į telefoną, 
operatorka prašo kito. Ieškau... 
nėra. Prašau, kad patikėtų, jog 
atiduosiu jai 5 penus kaip tik 
išsim^invshl.

išpla ūkėme 
Kelionė ir t

laivu 
buvo

Sako:

MADOS
laivo, bet 

mandagiai 
laukė 15 
ir parda-

2797
2797. — Jaunam berneliui kostiu

mėlis. Geras iš baltos paprastos ma
terijos aiba sunkesnės tamsios. Su
kirptos mieros 4, 6, 8, 10 to 12 me
tų vaikams. 8 metų vaikui reikia 
2S< yardų 36 colių materijos ir % 
yardų 27 colių skirtingos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa 
vyzdžio numerį, pažymėti mierą h 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
arba k r ąsos ženkleliais kartu su už 
•akvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti rr.-an pavyzdi No--------------

Mitrus__ __ ________ per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

tr valst.)

Skausmą nuo li
guistos pūslės 
— greitai su
stabdo 
SANTAL MIDY 

Į Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d y”. 
Parsiduoda vi
sose vaistiny- 
čiose.

“OREMUS”
1) . “Oremus garsi gyduolė, 

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

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

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

1 brangusai (dear)“. Dikinis ir 
musų Juze iškratė savo kiše- 
nius.’ Nerado nė vieno “supu
vusio“ peno. Bėgiojom ir visų 
prašėme išmainyt, nieks nemai
no. Siūliau Amerikos kvoterį 
už peną, — neduoda. Sugrįžo
me ant laivo. Pasiskundžiau lai
vo Steward čifui. i Jis už Am. 
kvoterį davė keletą bailų ir di
delių pinigų, šaukiu p. Raš
kauską. Atsiliepė jo moteris 
ir tuoj pasigirdo musų ieško
mojo balsas. Visas labas dienas 
dėl p. Viščiuliutės dratu pa
siunčiau
perduotų kam paskirta.

Vakare 
“Baltara ’ 
smagi ir įvairi. Ant rytojaus,
arti pietų privažiavom didelę Vo
kietijos upę. Alba vadinama. 
Nuplaukus keletą mylių iš upės 
atsiskyrė Vokietijos Kiel kana
las. Tarpe kanalo ir upės na
melis su dviem vokiečių ma
žom kanuolėm. Už 10 mylių 
laivas privažiavo vokiečių mies
tą Brunsbuttelkoog, kame ir 
apsistojo. Kanalas Kiel geleži
ne siena uždarytas, 
viršininkai suėjo ant 
atlikę savo reikalus 
atsisveikino. Laivas 
min. Atėjo vokietis
vinėjo cigarus, cigaretus ir sal
dainius. Vokiečiu cigaretai go
resni ir pigesni: Luber Mont 
Blanc, 2 po 25 cigaretus paku
tyje amerikoniškas kyoteris.
2 kavalkai šokalado už 25c. 
Skrynelė 25 puikių cigarų *1. 
Išlipom ant tilto. Vokiečių vir 
ši ui ūkas mumfj parodė šį ste
bėtiną kanalo uždarą, 
mašinomis atidaro ir uždaro. 
Užpakalyj musų laivo iš šono 
išlindo dubeltava geležinė sie
na su tiltu viršuje ir nabagas 
Baltara pasiliko atskirtas nuo 
pasaulio. Vanduo susilygino ir 
tada atsidarė priekines duris 
ir atsisveikinę su vokiečiais ir 
gražiom vokietaitėm pasisa
kėm “good bye“ ir nuplaukėm 
tolyn. Matėm puikius plaukian
čius vokiečių tiltus, gražiai iš
mūrytus kanalo krantus; vokie
čiai piauja javus, kiti dirba ki
tus laukų darbus. Trobos pui
kios: dengtos dakalkom, guo
tais' ir kai kur šiaudais. Vokie
tija viršija savo darbais visas 
šalis, kurias mes pravažiuoda
mi matėme. Užtenka pasakyti, 
jog vokiečių, tad ir užtenka, 
kad yra puikiai. Mus stebina 
visokį tiltai ir tuneliai, kurie 
perkerta Kiel kanalą. Tai yra 
puikiausias reginys visos x mu
sų kelionės. Jo yra apie 90 my
lių jr ima laiko pervažiuoti 7 
vai. Privažiavome kanalo Kiel 
raktą. Pribuvo vokiečių viršy
tos, 3 policistai ir keli vokie
čiai išsėdo. Policistas pažiurė
jo vizą ir keliauninkus paleido, 
o mums nė koja neleido vokie
čių žemę paliesti. Užpakalyje 
užsidarė geležinės- per visą ka
nalą durys: nuo dugno 
virš viršaus laivo. Per 
nučių bėgantis į musų 
iš kanalo vanduo tekėjo 
darius pHekyje laivo duris, van
duo susilygino. Laivas išplaukė 
iš kanalo per Holtenau miesto 
prieplauką į Baltijos jurą. Prie
plaukoj matėsi gražiai apsirė
džiusių vokiečių, tik vienas apie 
20 m. bernaitis buvo su lietu
viškom šliurėm apsiavęs. Matė
si daug visokių laivų. Vežė ang
lis, medžius, lentas ir kitką, 
šonai kanalo ir prieplaukos bu
vo gražiai pažulniai išbrukuoti 
plytomis ir akmenimis. Kran
tai žemi, žolė visur nuplauta, 
o žmonės guli palei vandenį ir 
rankomis mojuoja. Orlaiviai le
kioja ir nusileidžia dideliu smar
kumu j juras plaukia ir vėl pa
kyla. Vanduo tykus*, laivas pra
dėjo smarkiai plaukti ir už va
landos krantai išnyko. Pašauk
ta vakarieniauti, vėliaus vėl 
kalbėta ant viršaus laivo, dis- 
kusuota, dainuota ir vis lietu
viškai, nes musų yra didžiuma. 
Su mumis kartu linksminasi ir 
lenkų (iš Poznaniaus), klebo
nas kun. Szudinski, kuris grįž
ta iš eucharistinio kongreso. 
Senelis 68 m., bet džentelmo- 
nas, kuris moka prisitaikyt prie 
visokių aplinkybių. Jis ir kele
tas lenkų ir ’ poras lietuvių iš
lips Danzinge,

kurį

kanalo
1(1 mi- 
priekį 
ir ati-

. Jankus

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISI I SlOO.bl ? X

AtNakymU: $100.00 ci>» *yk 
tri.OO į metu* per 

liku-J gyvenimą.

K tok vienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą juostą 
tų\ir kiekvienas

k

<lole 
cen- 

tųN ir kiekvienas centus atlieka 
(am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtą 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 

kiek jūsų 
laikytumėt jį

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čjoh vulnndoH ryto. Lietuyiai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo ab-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms'’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
I savaitę arba syk) i mėnesį. Gyve- 
rtanti pažymėtame zorie, o da neap- 
i upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
knygynas, 3210 S«». Halsted St. (Te). 
Boulevard 9663).

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Coinpaiiy
Prezidentas V. Gapszewicz

Anglys, Coke ir Ledas
Olselio ir Retai! Anglių Jardas 
Pirkite anglis dabar, nes yra 

' • pigesnės

4913-19 So. Paulina St.
Netoli 49th Street

REIKIA DARBININKŲ

RASTA-PAMESTA
a

PARDUOSIU savb $800 vertės gro- 
jiklj pianą, su Lenčiumi, kabinetas ii 
107 voleliai už $120. Turi turėt 
mažiausia $25 dabar, o kitus išmokė
jimais j 6 mėnesius.

HENRY KREISTER, 
2332 W. Madison St.

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

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

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!

Negirdėti Mainai

$100.00 — pamislyk 
Šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsią jūsų

S. W., 4531’ So. Sawyer Avė., 
Chicago, III., pametė $240 prie 
Waverly Beach, Indiana. Kas 
rado sugrąžitfkit. (Jausite atly
ginimo $40.00,

Tel. Lafayette 5620

ISRENDAVOJIMUI
ISRENDAVOJIMUI Storas, ran

dasi ant 106 Wentworth Avenue, pa
togus bile kokiam bizniui, pragyveni
mui trys kambariai užpakalyje su vi
sais įtaisymais $40.00, be kambarių 
$25.00. Kreipkitės pas savininką

MRS. B. A. RUMSHUS,

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

Chicagos Lietuvių Draugija S. P.v 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. į šią
draugiją priklauso arti 800 vyrui • 
ir moterų, o draugijos piniginis tur- 10623 So. State St., Chicago, Illinois 
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į f1- ’—2. 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų, 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. 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 i“ 
jei neturite 
l.-....... , 
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 Į 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos' 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai ’.’ktiunėt 
draugijos nariais.

Telefonas Pullman 4465

RENDAI 6 ruimų flatas, vieta ge-
ra. 3520 So. Lowe Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos tinkamas 

dėl Ženotos poros arba nevedusių.
Atsišaukit.

Washtenaw
't B V tllCl j, • • | •

.....nariui arba ■>" Pari,n,l!“,,na's- 
pažįstamų tarpe tos Husteika, 1 — I S.

draugijos narių, kreipkitės į Aušros uve*

£ {VAIRUS SKELBIMAI
iki 

Šios'

Pol.Humboldt Parko Lietuvių
Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus seredoj,- rugpiučio 25 d., 7:30 
vai. vakare, 3310 Evergreen avė. 
Nariai malonėkit būti laiku, nes tu
rim svarbių reikalų, 1

A. Walskis, sekr.

Birutės choro dainų pamokos at
sibus ketvirtadieni, rugpiučio 26 d., 
nuo 8 vai. vakaro, Mark Wliite par
ko svetainėje. Tuojaus užsibaigs 
laikas priėmimo naujų narių į cho
rą. Katrie manote prisidėti prie 
Birutės, galit tatai atlikti dabar, 
paskui bus pervėlu. Choro vedėjas 
A. Vanagaitis mokina naujas dai
nas ir rengia chorą prie rudeninio 
sezono, užtai visi į darbą.

Birutė.

Jaunoji Birutė pradeda sezoną
Visi nariai prašomi būtinai atsi-1 

lankyti patys ir atsivesti naujų na-; 
rių. Ateinanti ketvirtadienį Mark 
Whitę Parko svet. įvyksta repeti-Į 
ciją muzikos ir dainų. Atsineškite 
instrumentus.

Pirmas vakaras įvyksta Mildos 
svet. rugsėjo (sept.) 26 d. Tai bus 
didžiausis vakaras draugijėlės gy-' 
veniine, prie kurio reikia gerai pri
sirengti. Tėvai atsiveskite savo vai
kus. Atimkite vaikus nuo gatvės.

Organizatorius.
Svarbus pranešimas Roselando, 

Pullmano ir Kensingtono 
Lietuviams

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

Michigan
Michigan

Michigan 
Michigan 
Michigan

St.
St. abiejų
St.
St.
St.

ROSELAND 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111 
Avė. ir 113 
Avė ir 115

KENSINGTON.
115 St„ kampas Front Street.

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

“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
VVestern Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei-

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

Julius Mickevičius,

MOTERŲ
T_f—LT~1J—LJ~V~LJ~~W~U~~ ■'

REIKIA moterų, nuo štukų I! J3IIUVV ItdTMČlIt Vi3V”

darbas, trera mokestis, .lengva) f4‘ ^kitoki, katrie tik reikalingi prie

išmokti.
PALLAiCE HAT SHOP

8 E. Randolph St.
Roorr. 1632

Parsiduoda grosernės ir bučernės 
fikčeriai, 2 ice baksai, 2 scales, re- 
gisteris ir show keisiai. Taipgi viso- b 
bučci.-ės biznio. Savininkas priims 
lotus j mainus.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted Street. 

Boulevard 9641

IŠSIMAINO dviejų flatų naujas 
muro namas, po 6 ir 6 kambarius, 
namo parankamai vėliausios mados, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
farmos, arba ant piekarnės.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, mainysiu ant cottage tolinus 
įuo miesto. Namas randasi Brigh
ton PUrke.

IŠSIMAINO 2-jų fialų medinis 
namas; namas randasi South Sidėj. 
Mainysiu ant bučemčs arba ant ki
tokio biznio. x

ISSIMAINO 2 totai Aurora, III. 
Mainysiu ant automobilio. Pasisku- 
tinkit mainininkai. Kas pirmesnis, 
‘as laimės.

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Pbonc Lafayette 5107

REIKIA merginos prie namų dar
bo ir pridaboti vaikus. 3900 Arthing- 
ton St. Tel. Van Buren 2917.

INDŲ plovėjt# $17 j savaitę. Prie 
namų apvalymo, trumpos valandos, 
$57 į mėnesį. Prie pantry merginų, 
$18 į savaitę. Antrarankių virėjų, 
$25 j savaitę. Pardavinėtojų, $20 j 
savaitę. Prie virtuvės, $17.50 į sa
vaitę; j dirbtuves, $15 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
'AGENCY / 

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42nd St., 2nd fl.

PARSIDUODA kriaučių įstai
ga su 2 augščių mūriniu namu. 
Biznis išdirbtas per 12 metų 
Parduosiu pigiai, jeigu greitai 
parduosiu. Apleidžiu miestą.

3104 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 2 sėdynių barber
nė, geroj biznio vietoj; sena išdirb
ta vieta, šaukite: Tel. Boulevard 
4796. 856 W. 33r<l St.

Pardavimui arba mainymui
4 FLATŲ mūrinis namas, randa- 

;i prie 37 St. ir Union avė. Mainy
mu į 2 flatų namą, arba bizniavą 
lamą su groserne, kuris rastųsi 
Fown of Lake, arba mainysiu į 2 
ifatų namą Brighton Parke.

PARDAVIMUI
5 FLATŲ mūrinis namas, 2—5 

kambariu, aržuolo trinias, augštas 
tklepas, pečiumi šildomas.

ANTON CHELEDINAS
4218 S. Albany Avė.'

Tel. Lafayette 5688. 1(1 vai. ryto 
irba 6 vai. vakare.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI grosernū, de- 
licatessen ir sandvičių storas, 
arba rppinysiu į automobilių. 
Turi būti greitai parduota, pi
giai. Matyti galima nuo 11 iki 
1 dieną. 1717 E. 75th St.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage, 
naudynė, elektra, naujai išvalyta, 
largenas už cash.

5350 So. Union Avė.

.......................
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 6244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

V. - - J

LIETUVIŲ SPAUSTUV®
Spauzdinam įvairius spaudos dar

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

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 

lĮraP’/ ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

E^^spccial urnas Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia Ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lawnaa)o 0114.

A

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS,
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

»_ —-------------------

FRANK’S BAMBĖK SHOP 
Frank A. Druktainis savin.

ŽINOVAS BARBERYS
irSpecialistas plaukų kirpime 

patrumpinime į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykį pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie 
So. Węstern avė., Chicago, III. 
šiaur-rytinęs kertės.

“N-nty’ Cirkuliacijos Vedėjas.. 
, *

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

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

Phone Boulevard 0527
.....—------ -----------•

DRILL presą operatorių. 50c j va
landą. Prie elevatorio, $27.50 į sa
vaitę. Inžinierių, $35 j savaitę. Ma
šinistų, 75c j vai. Pasiuntinėjimui 
vyrų, 60c į vai. Prie bačkų, 55c į vai. 
Prie namų, $100 j mėnesį. Darbinin
kų, 50c į vai. Prie svarstyklių, $30 
i savaitę. Virėjų, $35 j savaitę.

SOUTH FARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St. 
Kampas 42nd St. 2nd fl.

REIKALINGAS virėjas į resto- 
rantą, dienomis. 1549 Indiana Avė. 
Tel. Lafayette 1277.

REIKALINGAS pirmos klesos bar
bens. Tuojaus atsišaukit. Darbas nuo
latinis. 3232 So. Halsted St., Tele
fonas Boulevard 3029.

REIKALINGAS gera^ karpenterys 
prie trimavimo durų ir langų. Atei
kit pasirengę darban.

4917 W. Armitage Avė.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

RAKANDAI/
PARSIDUODA 2 kambarių rakan

dai. 725 W. 19th St., 3 lubos užpa
kalyj.

PARDAVIMUI
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, Chįcago.

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

6512 So. Halsted Street 
1-mos lubos

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

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

PARDAVIMUI delikatessen ir 
groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai.

5258 Union Avenue

PARSIDUODA piekarnS ir saldai
nių krautuve, 4 kambarių gyvenimui. 
Priežastis pardavimo, savininkas tu
ri kitą biznį. Turi būt greit parduo
ta. Atsišaukite

1538 So. 50th Avenue 
Cicero, UI.

PARDAVIMUI 2 sėdynių bar- 
ber shop. Balti krėslai. Gera 
vieta, bargenas; randasi South 
Side. Kaina $350. NAUJIENŲ 
SKYRIUS, 3210 So. Halsted 
St. Box 64.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, greitai. Biznis cash. Važiuoju j 
Lietuvą. Kreipkitės:

5752 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas, arti didelių dirbtuvių, ant biz
niavęs gatvės, arba mainysiu ant 
loto aria krautuvėlės, priežastis — 
nesutikimas partnerių.

11955 So. Halsted Street 
Tel. Pullman 4396

BARGENAS
TURI būt parduota šią savaitę 

už pusę kainos Icc 
ir minkštų gėrimų 
gyvenimui ruiųiais 
pigi, geras lysas.

Atsišaukit
2502 W.

creamo, kendžių 
krautuvė su pa- 
užpakaly. Renda

69 St.

PARSIDUODA ; barbernė, dvi bal
tos kėdės, šešių mėnesių senumo.

1513 W. Polk St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI per savininką 2 

flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 fl.

BARGENAS

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

3624 W. 65th Place 
Tel. Prospect 7216 

_____ .________ k-----------------------
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 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
žas. įmokėti kiek galėsi. Savininkas 
duos morgičių. Parduosiu greit. Kai
na $3,506. Christ Tunaitis, 11180 So. 
Sawyer Avė., Mt. Greenwood, III

PARDAVIMUI 6-6 kamKhrių muro 
namas, vėliausios mados, karštu van
deniu šildomas, 50 pėdų’ pločio lotas, 
Marųuette Manor. Savininkas 

Republic 5174

MAINYSIU 4 flatų medihį 
namą, kuris randasi 715 W. 47 
PI. j farmą, biznį arba senesnį 
namą, šaukit po 6 valandą va
kare.

Lafayette 5688

PARSIDUODA 2 fiala mūrinis 
namas po 5 kambarius, 2 karų ga
ražas. 7259 S. Maplewood avė.

3 aukštas

DIDELIS bargenas, 10 kambarių 
nurinis namas, 1’/2 augšto, furnas 
ildomas, skiepe 3 kambariai, leng

vai galima padaryti i du flatų. Gra- 
iai furnišiotas, 4 kambarių cottage 
j užpakalio, už $8350 greitam pir

kėjui. /
RIEGER

5333 Emerald Avė.

PARSIDUODA 2 flatų 5 ir 6 
kambarių muro namas, su dvieųi 
ooileriais; geram stovyje, už priei
namą kainą. 5939 S. Rockwell St.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ

■ Morgičių arba equity už jūsų 
lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
S t. Box 837.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dįeną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wclls Street.

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

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

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.0(1 ir 
daugiaus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Streėt


