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60 angliakasių už
griauta kasykloj
Fašistai panaikins rinkimus 

Italijos miestuose

Nebeleidžia miniu pama 
lyti mirusį Valentino

Minios buvusios netvarkios 
nepagerbusios mirusiojo.

ir

60 angliakasiy užgriauta 
kasykloje

Vienas žuvęs jau išimtas iš 
kasyklos

PITTSBURGH, Pa., rugp. 26.
šiandie smarki ekspliozija 

ištiko Sample • Run kasykloje 
ties Clymer, Pa., Indiana pa
viete, priklausančioj Ųlear- 
field Bituminous Coal & Coke 
Co. Kasykla yra viena iš di
džiausių toje apygardoje.

Jungt. Valstijų kasyklų biu
ras gavo žinią, kad 60 anglia
kasių liko uždaryti kasykloje. 
Gelbėjimo trokas, pilnai įreng
tas ir aprūpintas žmonėmis, 
skubiai išvyko į nelaimės vietą.

Iš Clymer pranešama, kad 
vienas lavonas jau tapo išim
tas iš kasyklos, taipjau kad 7 
angliakasiai jau tapo išgelbėti.

• • • •• •
Nesiseka sudaryti 

kabinetą
ATHENAl, rtigp. 26. — Ta- 

saldaris, vadovas Gounaristų 
partijos, galutinai atsisakė da
lyvauti gen. Condylis kabinete 
<r todėl poo.tv*“ k** *
žadėti sudarymo koalicijos ka
bineto. Rytoj jis paskelbsiąs 
naują ministeriją.

Gen. Condylis, kuris vadova
vo sukilimu prieš gen. Panga- 
los valdžią, sako, kad jis da
bar kabinetą sudarysiąs iš sa
vo sekėjų. Jis sakosi neatsto
vaująs revoliucijos, bet pasi
griebęs valdžią, kad “nuvers
ti revoliuciją ir atsteigti žmo
nių laisves.”

Naujus rinkimus žadama pa
darytį spalio, ar pradžioj lap
kričio mėn.

Motina ir sūnūs sudegė
CHICAGO. — Mrs. Alberf 

Kostelia, 35 m., Belmont 
Heights, ir jos sūnūs Arnold, 
13 mėn., pasimirė nuo apdegi
ntų, kuinuos juodu aplaikė eks- 
pliodavus kerosinui, kuriuo mo
tina bandė užkurti krosnį. Nors 
kaimynai greitai atėjo pagal
bon ir skubiai apdegusius išga- 
fjeno ligoninėn, bet jie buvo 
tiek apdegę, kad neužilgo po 
to pasimirė.

Italija panaikins miestu 
savyvaldybes

Visą galią paves fašistų šai-
koms.

RYMAS, rugp. 26. — Italijos 
moterys gal neteks balsavimo 
teisių net nė karto nebalsavu
sios. Jos laimėjo teisę balsuo
ti miestų rinkimuose, bet da
bar fašistai turbut panaikins 
visus miestų savivaldybių rin
kimus. Tie rinkimai turbut 
bus panaikinti dar ateinančią 
savaitę fašistų ministerių nu
tarimu. Bet moterys tuo daug 
nedaug tepralaimės, nes jos 
laimėjo * balsavimo teisę tik 
miestų rinkimuose, ir tai ne 
visos moterys, o tik niekurios. 
Ta balsavimo teisė ir buvo su
teikta tik pagerbimui niekurių 
žymesnių moterų, o ne kaipo 
moterų politinė teisė.

Bet daug svarbesnis dalykas 
yra pats rinkimų panaikinimas, 
teisingiau užgirimas Mussolini 
nusistatymo bent laikinai visiš
kai panaikinti visus rinkimus 
Italijoje.

Pirmas žingsnis tapo padary
tas pavasary, kada panaik/pta 
rinkimus turinčiuose mažiau 
5,000 gyventojų 8,000 mieste
lių. 'ruošė miesteliuose fašis
tų vidaus reikalų ministerija 
paskiro sau ištikimus fašistus 
miesto galvomis ir suteikė 
jiems neaprybotas galias. Vė
liaus ir visuose kituose mies
tuose pradėta siaurinti rinki
mus, tai pastatant gubernato
rius, tai komisionierius.

Sulig dabartinio projektuo
jamojo dekreto, visi miestų vir
šininkai bus, skiriami fašistų 
ministerijos ir miestų gyven
tojai neturės tame dalyke jo
kio balso.
Katalikai sudaužė fašistų raš

tinę.
MANTIJA, Italija, rugp. 26. 

— Grupė katalikų jaunuolių 
iš Jaunųjų Katalikų partijos, 
gryšdama iš religinio apvaikš- 
čiojimo, užpuolė fašistų rašti
nę, sudaužė rakandus, sudras
kė dokumentus ir nuplėšė fašis
tų vėliavą.

Valentino nėra jokis 
fašistai 

.{JtrtJijoje nelabai 
sieke. Prie kars-

Du angliakasiai 
užmušti

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai» 
na 50c. Vienas colis (apie 80 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už coli 
j dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

SPRINGFIELI), III., rugp. 25.
Du angliakasiai, Julės Del 

Valley ir Joe Saletti liko už
mušti Klondike kasyklose, nu
kiltus ant jų 500 tonų akme
niui.

, NEW YORK, rugp. 26. — 
Nors mirusiojo krutamu jų pa
veikslų aktoriaus Rudolph Va- 

•lentino buvusis manažeris 
George Ullman buvo paskelbęs, 
kad delei didelių minių norėji
mo aplankyti mirusįjį, Valenti
no pašarvotas kūnas bus išsta
tytas graboriaus koplyčioje iki 
sekmadienio nakties, vakar už
sidariusi koplyčiai vidurnakty 
jis urnai paskelbė, kad prie Va
lentino lavono daugiau nieks;1 
nebus prileidžiamas, išėmus 
artimiausius jo draugus ir pa
žystamus ir tai tik leidus -pa
čiam l’llmanui. l'llmanas sa
ko, kad jis tą permainą padarė 
todėl, kad mirusįjf Valentino 
pamatyti rinkosi netik didelės 
minios, bet labai netvarkios, 
keliančios triukšmą ir "kad tuo 
nepagerbiančios mirusiojo, nes 
einančios tik tuščio žingeidu
mo spiriamos. Be to yra ir pa
vojaus, kad gali ištikti susirė
mimas tarp fašistų ir anti-fa- 
šistų. Mat fašistai prie karsto 
pastatė savo sargybą, kuri stovi 
dieną ir naktį. Prieš tai užpro
testavo anti-fašistai, kurie sa
ko, kad
fašistas ir kad patys 
su Valentine^ H 
gražiai yra pasielgę. Prie kars
to tapo šudėtas- gėlių vainikas 
neva nuo Mussolini, bet iš Ry
mo pranešama, kkd Mussolini 
jokių gėlių nėra jiuntęs ir ne
įsakęs statyti sargybą prie Va
lentino kmst^*

Minios, 
Valentino ka»sto» 
netvarkios, k id • 
reikėjo pastatytį 
šimtų policistų, bet ir tie nega
lėjo suvaldyt i J besigrūdančių 
pamatyti savo (dievaitį moterų. 
Pirmą dieną susigrūdime tapo 
sužeista apie 100 žmonių; ant
rą dieną buvo kiek tvarkiau, 
bet visgi susigrūdimas buvo 
labai didelis. Dar prieš atida
rysiant koplyčią susirinko 10,- 
000 žmonių ir kas vaalndą pri
buvo nauji desėtkai tūkstančių. 
Per abi dienas perėjo per kop
lyčią iki 75,000 žmonių, bet dar 
apie kita tiek ar daugiau buvo 
tokių, kuriems visgi Įsigrūsti į 
koplyčią nepasisekė. Net ir už
darant koplyčią vidurnakty de
sėtkai tūkstančių žmonių stovė
jo'gatvėje ir laukė savo eilės. 
Jie sukėlė didžiausį triukšmą, 
kuone riaušes, uždarius koply
čią. Tas ir privertė Ullmaną 
paskelbti, kad daugiau žmonių 
prie Valentino karsto nebus 
leidžiama.

Laidotuvės bus pirmadieny. 
Jis bus laikinai palaidotas baž
nyčioj, iš kur vėliau bus iškel
tas gabut į IIollywood, Cal, ar 
ten, kur jo brolis panorės. Lai
dotuves 
mingas, 
elgirTio?»i 
vatinės, dalyvaujant tik arti- 
mesniems velionio draugams.

kurios f grūdosi prie 
buvo tiek 

jas tvarkyti 
apie porą

manyta daryti iškil- 
bet delei tokio minių 
laidotuvės bus tik pri-

17 užmušta mu.’y Nicaragua

MANAGUA, rugp. 25. Val
džia oficialiniai praneša, kad 
sukilėlių vadas Zapata su 200 
sukilėlių liko skaudžiai sumuš
tas mūšy, kuriame žuvo 17 
sukilėlių ir 40 sužeista. Pats 
Zapata likęs sunkiai sužeistas. 
Valdžios nuostoliai buvę maži.

Du žmonės žuvo audroj
t

NEW ORL£ANS, La., rugp. 
26. — IMi žiponės žuvo audroj 
rytiniame Louisiana pakrašty. 
Nuostoliai siekia apie $1,000,- 
000.

Trys

MEXICO CITY, rugp. 26. — 
Iš Colima pranešama, kad fe
deralinis kongresmanas Jesus 
Pineda ir jo draugas tapo nu
šauti iŠ pasalų, turbut jų poli
tinių priefiininkų. žmogžu
džiai pabėgo.

jaunuoliai nušauti kovoje 
už merginą.

LEXINGTON, Ky., rugp. 25. 
— Barny dviejų jaunuolių už 
tą, kuris jųdviejų tūri lydėti 
merginą iŠ pamaldų Bledsoe, 
Ky., abu jaunuoliai liko užmuš
ti, taipjau užmuštas ir trečias 
jaunuolis, nekaltas pašalietis.

[Pacific and Atlantic Photo]
Munšainas nunuodijo 37 žmones. — Fcderaliniai agentai išpi- 

nuodingų niunšainą Buffallo, N. Y., kuriuo nusinuodijo viso 37
Dauglbutlegerių, kurie tą munšainą pardavinėjo, jau

lt
žmonės.
tapo areštuota.

Rėkinas ištraukė jau
nuolį iš gelbėtojo 

rankų>
Papa nė nemano taikintis 

su Meksika

Džiaugiasi užmušęs 
žmogų Lietuvos žinios

YORK, rugp. 26. —
Silberstein, baigęs 
komercijos mokyklą

NEW 
Emanuel 
aukštąją 
ir pasižymėjęs nemažais gabu
mais, bet pastaruoju laiku pa
tekęs pacientu į neurologinę 
kliniką, vakar- valgykloj kuju 
užmušė savo draugą James Ca- 
lish, 63 m., su kuriuo nuolat 
turėdavo ilgiausius pasikalbė
jimus ir rišdavo visokiausius 
gyvenimo klausimus; daugiau
sia kalbėdavos apie filozofiją 
ir psichologiją.

Emanuel prisipažino prie 
žmogžudystės ir džiaugiasi, — 
buvę net juokinga užmušti 
žmogų. Esą jis buvęs nusita
ręs pats nusižudyti, bet pas
kui nutaręs nužudyti Calish. 
kuris buk esąs kaltas 
proto nusilpnėjimą: prie 
privedęs savo keistomis 
fijomis ir pažvalgomis į 
nimą.

Jaunuolis tapo atiduotas be
protnamiu ištirti jo protą.

už jo 
to jis 
filozo- 
gyve-

Naujas angliakasių 
žingsnis prie taikos

SURASTI DU BRAVARAI

KLEBIŠKIS, Mar. ap. - Lie
pos mėn. 21 d. kriminalinės po
licijos valdininkams pavyko su
rasti du bravarus gaminimui 
naminėj- degtines pas. pil. Mar
kevičių Antaną ir Baniskauską 
Antaną, gyv. šiauliškių km., 
Klebiškio vi., Mariampolės ap- 
skr. ir pas to kaimo gyvento
ją šalčių M. rasta du literiai 
naminės degtinės. Bravorai at
imti, kaltininkai traukiami at

DAR 1 MILIJONAS LITŲ NE
TIKSLIAI IR NETEISĖ
TAI IŠAIKVOTAS.

SEASIDE HEIGHJS, N. J., 
rugp. 26. — Charles A. Burke, 
18 metų, iš Trenton, besimali 
dydamas juroje pradėjo, skęs
ti. Jį gelbėti šoko kitas Kbesi- 
maudęs nepažystamas žmogus, 
kuris pastvėręs jaunuolį pradė
jo plaukti linkui kranto. Bet 
kiek paplaukęs, jis lig pradėjo 
su kuo tai grumtis vandeny, 
jaunuolį paleido ir tasis nuėjo 
tiesiai į dugną. Išplaukęs gel
bėtojas pasisakė, kad jam be
plaukiant su skęstančiiuoju, 
urnai atplaukė didelė- žuvis ir 
iš jo rankų ištraukusi jaunuo
lį nusinešė jūron. Vėliau tą 
pačią dieną apie maudyklas 
matyta tris rėkinus (shark). 
Tuoj pradėta spėti, kad rėkinas 
ir ištraukė jaunuolį iš gelbėto
jo rankų. Ta nuomonė pasi
tvirtino ant rytojaus, kad ju
ra išplovė jaunuolio lavoną, 
bet jau be kojų ir galvos: jas 
nukramtė rėkinas.

Keturi žmones prigėrė
LONG BEAChT Cal., rugp. 

26. — Aklas advokatas Russęll 
A. McKinley, kuris figūravo 
misionierės Aimee Semple 'Mc- 
Pherson tyrinėjimuose, žuvo 
kartu su kitais dviem žmonė
mis,'kada jų automobilius įva
žiavo į pilną vandens griovį. 
Manoma, kad ir ketvirtas žmo
gus buvo automobily ir taipjau 
prigėrė nelaimėj.

VVASHlfJGTON, rugp. 25.— 
Georgetovvn universiteto seis
mografas užrekordavo besitę- 
susį 3 ir pusę valandas že
mes drebėjimą, galbūt Turkes
tane, Azijoj.

Nebusią jokios taikos iki Mek 
siką n-spake’sianti įstatymų

— Jokios 
nusistati- 

valdžios 
viešai pa-

iki nebus 
Meksikos 

pražūtingi

RYMAS, nigp. 26. 
permainos bažnyčios 
me linkui Meksikos 
nėra. Papa vakar
kartojo, kad bažnyčia nėra 
permainiusi savo nusistatymo, 
jog negali būti jokios taikos 
su Meksikos valdžia 
atšaukti dabartiniai 
įstatymai, kurie esą 
katalikų bažnyčiai.

j Tokį pareiškimą ■ papa davė 
po pasitarimo su savo valsty
bės sekretorių kardinolu Gas- 
parri.

Papos pareiškimas spaudai 
sako, jog nėra galimybės, kad 
papa pakeistų savo nusistaty
mą linkui Meksikos valdžios, 
nes Vatikanas neturys jokio 
pasitikėjimo prezidento Calles 
pareiškimais ir taipjau Vatika
nas netikys, kad Gailės galėtų 
duoti nuoširdžius ir teisingus 
pasiūlymus bažnyčiai.

Esą prezidentas savo žodžiais 
negalys 
ne esą 
nyčiai. 
miausia
konątituęiją, kaip to reikalauja 
“katalikų hierarchija“, pirm 
negu galės būti kokis nors susi
tarimas tarp bažnyčios ir Mek
sikos valstybės.

Papa vėliau pas save priėmė 
17 meksikiečių, per kuriuos jis 
pdlaiminęs visus Meksikos ka
talikus ir episkopatą, kad tas 
palaiminimas priduotų jiems 
daugiau drąsos ir jiegų kovoti 
su valstybe. Jis ir pats melsis, 
kad valstybė butų toje kovoje 
nuveikta. i

pataisyti įstatymų, ku- 
labai kenksmingi baž- 
Vatįkanas todėl plr- 
reikalauja pakeisti

£ORH
Du darbininkai

Užmušti
CHICAGO. — Du darbinin

kai liko užmušti ir trečias len-Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- gvai sužeistas sugriuvus muri- 
našauja: , nei sienai griaunamo dviejų
ri.d_u >.• šiit» auRŠtų namo '’rie 16 ir state

gatvių. Užmušti George Hali, 
šiandie saulė teka 6:09, Jei- negras, 1910 So. Dearborn St. 

džiasi 7:34 valandą. ir Sydney Stevvart.

Pereitų metų biudžete cuk
raus gamybai (cukriniams run
keliams auginti ir jiems apdir
bti) buvo paskirta 1,086,000 li
tų. šie pinigai turėjo būti su
naudoti arba numatytam tiks
lui arba turėjo likti ižde. Ki
taip pasielgti su biudžete nu
matytomis išlaidų sumomis įs
tatymai draudžia.

Bet buv. vyriausybė to ne
paisė ir* išleido tuos pinigus 
s^iškai.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Vakar tapo išleista karališkoji 
proklamacija, kuri 
nepaprastą stovį dar vienam 
mėnesiui, delei i 
angliakasių streiko.

Angliakasių vadai šiandie pa
darė misteringų žingsnių lin- litų. š. m. gegužės mėn. “Mai- 
kui taikos. Jie atlaikė pasita- stas” tą sumą turėjo atsiiygln- 
rimą delei derybų apie taiką ti.
ir tada angliakasių unijos sek- vyriapsybė ir neteisėtai iš biu- 
retorius A. J. Cook telefonavo džeto lėšų tuos 750 tukst. litų 
darbo ministerijai, kad jis nori “MaLsto“ skolos taupomosioms 
su dar-bo miifmterin 'pasi^^’ė- Vnsopis * »- 
ti. Darbo ministeris yra is a-f 
žiavęs į Škotiją, bet gal rytoj 
įvyks ministerijos konferencija 
su angliakasių vadovais.

paskelbia

besitęsiančio

rugį). 26.—

Vailokaičio “Maistas“ buvo 
įsiskolinęs valstybės taupomo
sioms kasoms 750 tūkstančių

ST. LOUIS, Mo., rugp. 26 — 
Manoma, kad delei somnambu-1 
lizmo p-lė Mary 
metų, neteko savo 
iškrisdama iš trečio 
lango. Spėjama, kad ji miėgo- 
dama priėjo prie lango ir iš-} 
krito per jį, užsimušdama ant 
vietos.

Palmer, 18 
gyvasties, 

augs to

Bet čia ateina pagalbon

Toliau iŠ tų pat pinigų pasko
linta Klaipėdos “Ryto” bendro
vei s »5 tukst. litų. Paskola ai
škiai neteisėta, nes iš biudže
to paskolų duoti negalima.

Taip pat neteisėtai iš tų pi
nigų ' vėl paskolinta 
draugijai 14 tukst. 
žin kokiam kun. 
tūkstančių litų.

žodžiu, vienas su
lijonų litų, skirtų aiškiai nužy
mėtam reikalui vėl sukišta į 
tokias skyles, iš kurių vargu 
kada nors ką nors gausi arba 
ir visai negausi. ,

Ar bereikia dar
automobi- dymų, kad buv.

COVINGTON, Okla., rugp. 
26. — Penki ar šeši ginkluoti 
plėšikai vakar užpuolė šio mie
stelio du bankus, juos apiplė-’ 
še ir paskui dviem
liais pabėgo, nepaleidę nė vieno vyriausybė elgėsi 
šūvio. Bet jie pelnę mažai — lėšomis visai taip, 
ne daugiau $5,000. nas parapijoj.

šv. Zitos 
litų ir ka- 
Badvilai 20

viršum mi-

didesnių įro- 
kleikališkoj i 

su valstybės 
kaip klebo- 

(LU).

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Turim laiko iki ryto Sirapas

(feljetone Ii s)
-Byki, ryki 

Nepraryki, 
Ir aš noriu 
'Trupučiuką, 
Nuraminti 
Kirminuką. 
Briva, brava

o

žinai tuojaus pradės

Na, ragaukime 
Dar kito; 
Turim laiko 
Iki ryto.

—Ryki, ryki 
Neužmiršk!, 
Naminėlė 
Čia dirbta: 
Duoda k i ko 
Taip kaip mulas, 
Užtai ji taip 
Praminta.

i"

Na, ragaukime 
Dar kito;
Turim laiko 
Iki ryto.

—Oi, kūmute, 
Kas per mulas 
Tai iš peklos

• Pasemta: 
Kvepia, smirda 
Ir nukrato 
Tavo vodka 
Prakeikta...

Na, ragaukime 
Dar kito;
Turim laiko 
Iki ryto.

—Tai ne peklos 
Skystimėlis, 
O tai mano 
Hazumėlis — 
Iš razinkų 
Išraugta. 
Ulia-ulia 
Ba-ka-ka...

Na, ragaukime 
Dar kito;
Turim laiko 
Iki ryto.

—Bravo, bravo, 
Kurnu tūle, 
Išsimeskime 
Po kitą!
Iš razinkų 
Gausim kiko...
Ili-hi-hi 
Ha-ha-ha...

Na, ragaukime 
Dar kito;
Turim laiko 
Iki ryto.
•Daratėle, 

Mano miela, 
Iš tikrųjų 
Sarmata: 
Tu išgėrei 
Tik po vieną, 
O jau mano 
Dešimta...

Na, ragaukime 
Dar kito;
Turim laiko 
Iki ryto.

—Don Pilotas.

v

Aukoju gyviems nabaš- 
ninkams poetams: Ka
lėdų Kaukei, St. Straz
dui, Jovarui ir kitiems

Kad bučiau mergelė, užsikabin
čiau aš tarbą,

Surinkčiau gėles iš laukų;
Kupinčiau vainiką aš margą— 
Aukočiau poetams praeities 

laikų.
Apkločiau gėlelėm jų kunus, 
Gal jie jaustųsi smagiau, 
Nes mintis išdraskė lyg per

kūnas
Ir eilių neberašo jau daugiau.

Jie rašė, kaip vargo prie 
delio caro,

Jie žadino iš miego mus,
Bet mintys išsisėmė, kaip 

linys po gaisro,
Ir gyvi sulindo į kapus, 

rustapėdii.

bu-

ŠU-

dvejopo kartaus

kreiziau vampli- 
gero sirapo ir

Bučeriaus raudona nosis, 
jo pagelbininko pakaušis pli
kas. Abiejų rankos dreba. “Sei, 
Maiki, eik į beizmentą sirapo 
atnešti
kostumeriai rinktis 2 — buče- 
ris paliepė savo pagelbininkui, 
teisingiau sakant partneriui. 

• Maikis atnešė • sirapą, o ka
dangi žmonių nebuvo, tai abu 
iš vienos bonkos išsigėrė. Bet 
štai jau kosturtieriai: įlenda į 
bučernę Storkienė ir plonu bal
su surinka:

—Sei, Pyter, klausyk, duok 
lx)iiką sirapo. i

Pyteris mirkt savo draugui 
Maikiui:

—O kiek, misiuke; pantę ar 
kvortą, turim 
ir saldaus.

— Ką tu čia 
ui, duok man 
tiek.

Pateris paduoda bonką, Stor
kienė paima, paliepia užrašyti 
ir išeina. .

Ateina daugiau žmonių koš
tu merių, daugiausia moterų. 
Pyteris su Maikiu dirba išsijuo
sę; sirapo, sirapo, porčapo, sil
kių, duonos ir tt. moterys per
ka, Pyteris užrašo į knygutes, 
nusilaižo pirštus, o Maikis duo
da ir duoda kas ko prašo.

— O kokį sirapą jus kreizės 
man davėte — suriko įbėgusi 
Storkienė, aš prašiau sirapo, o 
jus kreizės man munšaino da
vėte, mano vyras užsipylė ant 
porčapo, išsigėrė pusę batelio ir 
dabar antai lovoj voliojasi. O 
kas man duona uždirbs, j ų s k i e i i 
zės? Tuoj aš judu raštinsiu, 
judu kreizės, judu durniai....

— Kad, misiukė, prašei sira- 
po| p6ti prašei, ar ne? Neda
ryk trubelio, misiuke, musų si-

Iš Cernausko Daržo

Liepos 19 d. Černausko darže, 
MAMA. PAPA. ir BIVIDI, bol
ševikų organizacijų, taip \ sa
kant, buvo bendras piknikas. 
Tas piknikas buvo raudonų rau
doninusias, kur susirinko rau
donas narodas ne tiktai iš Chi- 
cagos, jos apiėlinkių, bet net ir 
iš Californijos, Clevelando ir k. 
suvažiavo komancolai, komulcai, 
karnai ir šiaip narodas. Viso 
buvo šešetas Fordų ir mažiau 
kaip 80 štukų raudono narodo. 
O jau pelno padarę — apsaugok 
Lenine, net 200 dolerių pasigy
rimų.

Programas, buvo nesvietiškai 
raudonas ir margas. Kalbėto
jais buvo išvyti iš SLA. Seimo 
delegatystės tavorščiai. Vienas 
jų drožė spyčių apie “kraujo 
čystutną”. Sako, tiktai bolševi
kai turį “čystą ir raudoną krau 
ją”. Vienas klausytojas, susi
raukęs, nei iš šio, nei iš to, pra
dėjo šaukti:

“Melagis, melagis!” Spyke- 
ris išsižiojo, kaip liežuvį nukan
dąs ir užklausė:

“Ar negalėtum tovarišč nuro
dyt tą žmogų, kurs meluoja, vie
toj jo profesijos?”

“Taigi tu pats melagis!” — 
atsakė klausytojas.

Choras dar piesenką giedojo, 
o chorą reikėjo vesti. Vedėjas 
vedė, vedu tą Kranklių chorą, o 
jis vis ant’ vietos stovėjo.

Maskvos agnosėlių buvo par
duota mažai, o pirkusieji nau^ 
dos turėjo dar mažiau.

Kada jau sutemo, prasidėjo 
geriausi programų dalis: drau
giški pasiglamouėjimai kibi
muose. Buvo šinkuiffama ap- 
švieta fš pančių ir dusios pasti
prinimas agurkai.

— Don Pilotą..

Dulkės

Viena lietuviško gyveninio 
pranašybė.

neužmokėjai mums už 
misiukės vyras nau
jau ketvirti metai 

Misiuke žinai...
po velnių, jus krei-

mistai spiritinės duot, jeL šitas 
negeras, tik, misiuke, nepyk. Mi
siuke 
porčapą, o
sų sirapą 
kaip geria.

— Eikit
zės, aš atėjau pirkt’ sirapo, o jus
man munšaino duodat ir dar 
norite užmokėt, aš jums paro
dysiu, tuojaus poliemoną atsi
vesiu — Storkienė koja trepte
lėjo ir kumščia į kaladą kirto.

Pyterio rankos sudrebėjo, o 
Maikio cigaras i silkes įkrito.

Pyteris paėmė bonką kitokio 
sirapo ir sako:

Eikš, misiuke, išsigersimb 
ir susigėrinsime, o iš knygutės 
tą Skolą galėsime išbraukti, tik
tai trubelio nedaryk.

— Sveika.
, — Sveiks, Maiki.

— Sveika, misiuke.
— Sveiks, Pyteri.
— Sveika, misiuke.
— Sveiki abudu.
Už pusvalandžio Storkienė 

per užpakalines duris į savo au- 
zą įsilaužus įkrito į lovą ant sa
vo vyro ir abu nesvietiškai 
knarkdami užmigo. — A. iš B.

Padaužiška Apžvalga

Vadinasi, belaukiant Chicagoj 
naujos ežednievnos eina viso
kios kalbos. Apie tą “naują” ga 
zietą. Bostono “Rimbas” sako:

“Antras Ilnies komisaras re
negatas Varna duoda įnešimą, 
kad Ilnies dienraščio pirmas nu
meris išeitų papuoštas juoda 
mirusio Lenino kaukole ir kry
žium, kuri reikštų tikrą sekimą 
Lenino revoliucinės diktatūros 
idėjas, taigi, kad Ilnis pataiky
tų eiti tais pačiais keliais ir te
nai, kur Ilnies parapijonų po
piežius Leninas palaidotas.”

Subatos vakare neturėjau ką 
veikti ir dėl to užsimaniau šali
gatvius šlypuoti. Einu trumpa 
gatve ir dairausi. Daug moterų 
sėdi ant stepsų, atkišę s*avo il
gas, nuogas kojas, vos galima 
praeiti. Vienos muses vaiko, 
kitos vaikus keikia, trečios snau
džia. O tų vaikų vaikelių — tai 
nesuskaitysi: po kojų lenda, už 
skvernų griebia, apkeikia tave 
angliškai, penų prašo. Keli šei
mynos tėvai strapaliodami ir 
dainuodami viduriu gatvės nu
traukė.

Mano burnoje pasidarė kar
tu. Sakau reikia kendžių pa
sipirkti. štai kendžių krautu
vėle. Reikia užeiti. Įeinu vi
dun. Tuščia. Bonkose kelios 
kendės, o ant viršaus trys coliai 
dulkių. Ak, tos dulkės, dulkes, 
turbut jos čia nuo marių metų, 
sakau.

Už pusvalandžio išeina stora 
moteriškė, jos akys raudonos, 
su kad, poniute, aš noriu kendžių 
pasipirkti. Bene beibė, sako, 
eikš į vidų aš turiu geresnių 
kendžių viduje. Kad jau vadi
na, tai reikia eiti, sakau, gal iš- 
tikrųjų ir turi gerų kendžių, čia 
visos dulkėtos, o mano pilvas 
dulkių nemoka sugromuliuoti. 
Ei va, tai ei va.

Viduje, užpakaly štoriuko, 
beizmante keturi vyrai ir trys 
merginos. Vienas vyras snau
džiu, kitas kaž ką sau po nosia 
dainuoja, trečias geria, o ket
virtas žiuri ir ijieka nemato. 
Merginų veidai nupentuoti bal
tai, o lupos raudonai. Visos lie
tuvaitės ir nesenos. Pora aš 
gerai pažįstu, — tai gerų tėvų, 
dievobaimingų parapijonų duk-

terys. t Padaužų chi-elia-lha
—* Merginos, pamylėkit šitą I —;---- ii-

vaikinų, — sako šelmyninkė, — | ftfrntai jiiokitčs! 
jis du r grinorius, bet gerAs v£-j -----
rrtš. Paprašykit, gal nupirks 
išsigert...

— Aš norėčiau kendžių, — 
vėl sakau, man burnoje kar
tu >ir dulkių prigėriau.

— Nevermai kendės, — sako
viena panelė, — mfcs turime ge
ros spiritinės/ tik nebūk jdrgis, 
eikš čia sėskis, tie čyps keta i jau 
snaudžia, 
daryti, ar supranti, 
sykiu pamerki akimis 
žinojai! kas čia bus... „ ______ „ ,
dulkių visur. Didėlis karštis lių” chorą su piautuvu “Ilnies”,

Hurc, Internaciona-

KolšeVikai tvhgė pikniką sa
vo “IlniAi”. Išėjo piššš... Nė 
pusė tiek, nebuvo, kiek “Drau
go” — (“Ilnies” “tarvorš- 
čiaus”) .piknike...

, ( .........  *r

' “Kranklių” Choro Kvedaras 
pabėgo. Vykitės! Choras be 
“kurvedžio”...

o mes neturime kas 
Visos trys 
— aš ne

it čia

Katalikų dudorius Pocius' su
jungė Maskvos internacionalą 
su Romos. Dirigavo “Kank-

supeizojb jų nesenai pentuotus'piknike... 
veidus, tartum ir jų veidai dul- las!...
kėmis apnešti. Nežinojau kas 
daryti, nė ką Sakyti. Sakau, 
reikia nupirkti merginoms ken
džių, gal ir jų gerklėse dulkių 
daug, šeimyninkė niekam nie
ką nesakius pripylė stiklelius 
naminės, pati pirmiausia išgėrė 
ir atėmė iŠ manęs dolerį ir pusę, 
o panelėms mirktelėjusi išėjo 
laukan. f į

Tuojaus pasijudinę viena pa
nelė, pakilo į viršų‘debesys dul
kių, iiasijUdino kita — pakilo 
kitas debesys, pasijmlino trečia 
— kambafely jau dulkių prlkilo 
tirštai, o kai vienas vyras susi
judino, tai dulkių buvo jau tięk 
daug, kad ore buvo galima kirvį 
pakabinti... Dulkės ir munšai- 
nas praėjo ėsti mano gerklę ir, 
akis. Atsisveikinęs jau buvau 
beeinąs laukan, kaip įėjo gaspa- J;o\.....VII .dirigavo šv. Kftžimierui padamuo-

Padaužos rengia “Padaužų 
Dieną” padaužų respublikoj, pa
daužiškai tariant ,sulig padau
žų papročio, taip sakant, pa
daužiškai eis, dainuos, 
gulės, sėdės, miegos, 
konstituciją keis, 
viskas 
Well... 
ne ?...

kalbės, 
valgys ir 
Vadinasi, 

maž-daug padaužiškai.
Juk teisybe — ha, ar

;■ Susirgo Pilkas. Ką čia šne
kėti. Rinkime atikas. Skūra 
lupasi nuo maudymosi “be- 
chiuose”.

Vanagas peri naujus vaikus. 
Išauginęs armiją, eis kariauti 
su prieteliais dudoriais. Pa
daužos apgailestauja, kad jis ne

dinė, atsinešė raudonos nami
nės, padavė visiems po stiklelį, 
aš vėl užmokėjau pusantro dole
rio, pasiėmiau kepurę ir jau tik
rai buvau pasiryžęs laukan bėg
ti, bet pribėgo panelės prie ma
nęs, apstojo mane, iškraustė 
mano kišenius it pasodino.

Atsipeikėjęs, išsprukau lauk.
Ir dabar aš kendžių 

dauginus neisiu; k,ad ir 
taip. - — A.

ti ‘‘šv. Kazimierą”.
patys dainuos. Vanagui 
atsikrikštyti. Katalikai 
apsidžiaugtų.

Dudoriai 
reiktų 

labai 
t

Du bedieviai atsivertė į tikrą 
tikėjimą. Abudu artistai. Įspė- 
kit kas?

pirkti 
čia dar 
iš B.

Kaip mes. pavadinsiin 
“ežednevną?”

.1

Ir “Birutės” vedėjas bėgs. 
Kur? Gal būt Į'West-Side pas 
marijonus’ stipendijos prašyti...

Ponai Padaužas:..
Jus žinote, kad mes nutarėm __

leisti “cžednevną” gazetą. Musų ■ mėžimo...
bet paskubėti
bu-

Išnaudotojų ir naudojamųjų 
delegatų seimai jau prasidėjo 
WaterbUry, Conn. Look out 
lietuviai JAtėjo lai
kas jums pafodyvi rojų. Bedie
viai šarvųokitės! “šakei” bus 

... Turės “sudna diena”
“ežednevna” išeis tai išeis, 
kol kas ji nėi^eiĮ talku kalį 
vo manyta, t

□cio bu- šv. Dvasia! \ Nusileisk ant tų
Yra daug pripot- bepročių ir įkvėpk jiems proto, 

kų, kas suvėlins1 jbs išėjimą . O jeigu tu esi kalvelis, 
tie pripotkai yra. toki: Neturi
mo, taip sakant, išgalvoję 
“e&ednevna?* gero vardo, nors 
slaptai ir svarstome kokį vardą’ 
jai duoti. “Ilnis” yra no goodJ 
Vardas negražus, o kas blo
giausia, tai niekas jos neskaito 
dėl jos negražaus vardo. Kiti, 
ypač Padaužos, vadina ją “li
ga”, angliški “Illness”. Well, 
jeigu Padaužosk išgalvos ge?ą 
vardą, gaus Lenino pikčerj do
vanų. Kiti pripotkai, tai netu
rime preso, neturime 
neturime buržuaziškę 
dolerių, etc.

— Padauža

jų pakaušius!
----------------- —

Užtręšk

peiperio, 
išmislo —

špukas.
--- s------ -

St. Charles, III. Darbininkų 
Vartotojų Korporacijos 

Bendrovės 

PIKNIKAS
Ned., Rugp. 29 d., 1926 

LARSONO DARŽE
Ten pat kur ir kitos organizacijos 
laikė piknikus. Visjems žinoma, kad 
ši oi Munizai-i ja atsižymi su pareng
tais piknikais, tad ir šiame piknike 
bus kiekvienas užganėdintas, nes 
skaniausi užkandžiai ir gėrimai; mu
zika pirmos klesos, be to bus išpil
domas programas. Atsižymėjusiems 
bus duodamos dovanos, tai yra.jjroga 
visiems atsilankyti..

Kviečia visus
D. V. KOlį\ ĮNDROVĖ

NORTH SIDES
Rytmetines žvaigždes Kliubo

Išvažiavimas j Jefferson Girias įvyks Sekmadieny, Rug- 
piučio 29 d. Girdėjau, kad daug ten bus kokių tai na- 
vatnybių. Taigi aš patariu žmonėms, kol dar tebžaliojant 
medžiams ir pievoms, naudotis tyru oru ir gamtos gra
žybėmis.

PROLETARAS

Penktadienis, Rugp. 27, ’26
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STRAIPSNIS m

KMiki, •MptaiaMir**' 
ihjliaa* yra dalyk** fjrr** 

•varbo* Mmynal Ir taniai 
Ir me* J*vU*a«, kad tai 
yra dalyba*. k*r| m* ta
rini* rvcnltarMkal* laiko-' 

tarpiai* ■trini Ir Itlmi 
V«rrUd«^

18-24 mėnesių — Keturi nykiai dieiioj

kODIKIu
UEROVės SKYRIUI

Cha, cha, cha, cĮii, chi, ėhh 
Katalikbolšitviki. 
Neužilgo bus pliki

EL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

•ha* (kyrtai* talka*

aistas 
kurį kiekvienas 
kūdikis gali 

suvirškinti be 
apsunkinimo 
jp silpny 

viduriu

7^ryte. — Cornmeal, oatmeal, ma
liavų (kaip augftčiau). Duok su pie
nu, arba su sviestu. Minkštai virintas 
kiaušinis kas dvi ar trys dienos( Kad 
kartomis kapotos vištos dnt skrudin
tos (Juonęs./ Pieno atsigerti. Sėlenų 
biskitas su sviestu, 'arba pasenusi 
iluoną su sviestu.

9 tyteSunka vieno orandžiaus.
11 ryte. — Jautienos, kapotos ar 

drožttos; avienoj kojelių gardumy
nas, smulkiai supjaustytos vištienos. 
Spinačo, asparago, dynės, perkoštos 
virintos tomeitės, virtų morkvų. Kep
tas obuolys ar obolienė. Pasenusi 
duona su sviestu. Po 21-mam mėne
siui keptos bulvės ir gerai virti ša- 
balbonai.

3 p. m. — Vištos ar avies buljo
nas su vyžėmis ar pasenusia duona. 
Kiaušinienė, ryžių pudingas, virtos 
slyvos. Sėlinu biskvitas arba duona 
su sviestu.

6 vak. — Maliavų ar kitų kvietinių 
košelių (virtų po dvi valandi). Duok 
viena ar tris šaukštus, su pienu, ar 
sviestu. Pieno atsigerti. Biskvitas 
ar duona su sviestu.

Pastaba. Kūdikiui reikia duoti ma
žai mėsos iki septynių metų. Ir mė
sos porcija vaiko Valgiuose turi būti 
duodama tik sykj dienoie ir labai ma- 
žhi. Jei sistema susidaro iš riebių 
valgių, turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, puppos, žirniai, žuvis, tai mė
sos galima visai neduoti, nebent re
komenduoja gydytojas.

Motinos, kurios turi kūdikius bet 
negali jų žindyti, stipriai rekomen
duojama Borden’s Eagle Pienas dėl 
bonkučių. Tąį puikiausias pienas 
sumaišytas^ su gryniausiu cukrum. 
Borden’s »Eagle Pienas yra maistas, 
kuris stato vaikams vikrias kojas ii 
stiprius kunus. Jie duoda vaikui svo
rio reikalingo jo sveikumui. Ji re
komenduoja gydytojai dėl jo augštos 
kokybės. Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, iškirpk kuponą iš tel
pančių apghrsinimiĮ ir gausi visai dy
kai visas informacijas, kaip prižiūrė
ti kūdikį ir save pačią.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa* 
vaitę ir pasidėkit atteičiai.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Ui fiį 
kuponą 
uatt* 

I n n t U 
tanyokfl

kaip prižiūrėti 
Ir penėti aava Ir 

ju«ų kūdiki- Irtrlrp- 
__to i r prtalųskite 

•landla su justi vardai 
fr adresu,THB BORDEN COMPANt 

Borden Bldtf. New Tbrk

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai niank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Tufkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prafialina 

daug jūsų ligų.
Pirtis Ir kambariai fl? 1 
nakvinei ......................  >1*10

A

k. E.Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tėl. Boulevard 4552

Garsinkite Naujienose

lšNewYorkotiesiaiįKlaipšdą
TRECIA

Didėlė Chicagos Ekskursija
I LIETUVA 

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926 
ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu

\ ant to paties laivo 
iš uosto į uostą '

Entuzijastiski laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pinpoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikoj Liniją 
parengti dar vieną tiesti išplaukimą 

j Klaipėdą
21 .Rugsejo-September 1926 

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

Pildom žiniom malonėkit kreiptis į: 
PAUL BALTUTIS & CO.

901 W. 33rd St., Phbne Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTURING 
D1STR1CT BANK

1112 W. 35th St., Boulevard 6310 
J. Pr EVVALD & CO.

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

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

2201 W. 22nd St., Tel. Canal 1955

/

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500 

SAWICKAS
726 W. 18th St., Tel. Canal 1603

V, M. STULPINAS
3311 So. Halsieti St

UNIVERSAL STATE
3252 So. Halsted St

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Tel. Yards 

VINCENT MILASZEWICZ *
1725 W. 47th St„ Tel. Yards 4389

t., Tel. Yards 
I BANK

Boulevard

6062

0700

0145

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

j:
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KUOMET ŽIEMA ATEISI!
Kuomet šaltas oras ateis, 
jųa galit sau lengvai jai- 
vaizdini! kada jus sėdėsi
te sau ramiai šiltoje sta- 
boje, nes jus turėjote lai
ką per vasarą įsivesti i 
savo namus apšildymą.
Padarykit tai tikrenybėj. 
VEIK IT TUOJ: Pašaukit 
Victory 2454 arha Cicero 
130, o jei tas neparanku, 
tai parašykit 
musų vienas 
atvažiuos pas 
lėtą valandų,
nieriai gali pas jus 
žinoti ir vakarais.

atvirutę ir 
inžinieriui* 

jumis 
Musų

j ke- 
inži- 

at va-

S0L£U!3

Musų Savaitiniai Specialai
Dviejų dalių laundrės lovys, vėliausio $10.75 
dykaus, yra kranelis, trap ir standa

Sol Ellis & Sons,:
PLUMBING AND HEATING SUPPLIES 

4600 W. 22nd St.
CICERO, ILL.

Phone: Cicero 130

2118-22 So. State St
CHICAGO, ILL.

Phone: Victory 2451

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kediie 8902

Murin* Co., Dpc H. S., 9 B. Ohk> St., Chicago
Knygutė “Eye Care’* arba “Eye 
Heauty”. Dykai pareikalavus.

3514*16 Kooaevelt Rd 
Arti St. Loula Ava. 

CHICAGO, ILL.

svarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puilrianidaB turtas 
Murinę yra išvalantis, auniink* 

tinanfig, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

No r i Gauti 
Kuponai 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 propozicijų: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

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

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų“ prenumeratbs 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.

Garsinkities Naujienose

korespondencijos;]
Racine, Wisc.

/Vietos* lietuviai rugsėjo 3 d. 
vakare sueikite i politinį “mes- 
mitingą” Lietuvių Svetainėj. 
Susitarsime už kokius kandi
datus rugsėjo 7 d. turėsime 
balsuoti. Beal/ejonės, mes sto
sime už progresyvius.

Bugpiučio 22 d. Midway par 
ke šv. Kazimiero Dr-stė buvo 
suruošus piknikų. Darbavosi iš
sijuosę jo suruošimui p. Jonas 
Paulauskas ir Mėli tonas Balse
vičius. Paprašius man jų, mie
lu noru leido dalinti plakatus 
T. M. I). businčio pikniko Mid- 
way parke rugpiučio 29 d.

Rugpiučio 20 d. A. ‘L. T. San
daros 35 kuopos* įvyko skait
lingas susirinkimas Lietuvių 
Svetainėj. Padaryta šie tari
mai: 1) ruošti vakarų rugsėjo 
26. d. Lietuvių Svetainėj; iš
pildymui programo kviesti pro-! 
fesorių Joną čekanavičių rody
ti stebuklus; 2) kviesti Chica- 
ges mylimų “Birutę’*, nes bi- 
rutiečiai su visa galybe atvyks 
Į Kenosha spalių 31 d. Ten po 
pietų išpildę programų lengvai 
tuo pačiu atvykimu vakare ga
lės Bacine irgi išpildyt prog
ramų. Pelnų, kiek bus atiduo
sime birutiečiams, jei jie su
tiks mus aplankyti; 3) Nutar-I 
ta aukoti $10 Sandarai dėl prin
cipų knygelių atspausdinimo;! 
1) laikyti reguliariai kas mė
nesio ketvirtų penktadienio va-| 
karų 
Liet. Svet. laikymui susirinki
mų; ir 6) suartinti tampriai 
L. 1). KliuLų su 35 kuopa.

Rugpiučio 22 d. sutikau sa
vo draugų Petrų Tarvydų. Už
klausus, kas naujo, su džiaugs
mu pasigyrė, kad gužutis ap
lankęs jo namus, palikdamas 
9 svarų sveika sūnų. Ir vėl vie
nu ąžuolėliu pasidaugino musų 
Racino lietuviška respublika. '

susirinkimus; 5) apimli

* * ♦
Rugp. 15 d. san<|uriečiai bu

vo suruošę vašdriuųis 
Lietuvių Svetainėj, 
taikė šiltas, bet ren; 
aptnokėjo iškaščius, 
no liko.

šokius 
f)ras pasi
niai ne tik 
ale ir pel-

* ♦ ♦ f

Nelaimės į ,, , , j
Kaip linksma yra paduoti ži

nutės apie lietuvių veikimų ir 
gerus darbus, taip , skauda šir
dį minint jų blogus darbus. 
Jaunas lietuvis Lizdas apiplėšė 
tris stubas. Rugp. 16 d. atėju
si policija į dirbtuvę norėjo jį 
suimti. Vagilis per užpakalines 
duris išbėgo ir paėmė taksika- 
bą, kad vežtų į Kenoshų. Kai 
įsisėdo, Lizdas vežėjo klausia 
ar toli Waukeganas. Bet pa
sprukti jam nepavyko. Ant ke
lio liko suimtas. Klausiamas 
dėl ko jis tai darė, atsakęs, kad 
bandęs tik vagiliauti. Nuteis
tas tapo į pataisos namus Green 
Bay nuo metų iki dviejų.

S. Vailienės apdegė 
Vidurnaktyj kaimynų 
turėjo šokti lauk per

♦

Svarbu priminti T. M. I). ap
skričio piknikų, kuris įvyks 
rugpiučio 29 d. Midway Parke. I 
Waukegano lietuviai važiuos1 
dideliais būriais: busais ir au
tomobiliais. Iš Kenoshiaus ža
da pusė visų ten esančių lietu
vių atvažiuoti; įlavino lietuviai 
visi dalyvaus. -S. milvvuukiečiai 
senai susiorganizavę ir tik lau
kia dienos važiuoti iš didžiulės 
Milwaukės dideliu troku. Pleš
kės dainuodami. Kviečiame šir
dingai vietinius ir apylinkių 
miestelių dalyvauti tarne pikni
ke rugpiučio 29 d., Midway 
parke. Ten visko bus: prakal
bos, žaismės, šokiai, vaišinimai 
ir meilus . draugavimųsi. Daly
vaukite visi!

M. Kasparaitis.

3

DR. KERIMAIS

Nekaltink Kūdikio
Verkimas yra vienatiniu bu

du, kuriuo kūdikis gali jums pa- 
■išakyti, kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugai 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
(is tikrai palengvins jo skausmų 
r apgalės jo pyktj, jei vidurių 

užkietėjimas yra to priežastimi.
Pareikalaukite veltui siun

čiamos pavyzdines bonkutčs.
Bambino galite gauti pas savo 

vaistininką arba tiesiai ii labo
ratorijos po 35c. už bonkų.

F. AD. RICHTER & CO.
I Berry and So. Sth Sts. 
į Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

/

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

TeL Pullman 5950
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Ta Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

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

3

Ponios 
namelis, 
išbudinta 
langų nuo antrų lubų. Atrodo,
lyg butų kokio kerštininko dar
bas, nes nuo užpakalinių nami 
nėlių galas stubos pradėjo deg-

/
Rugpiučio 18 d. A. Cibas 

veždamas naminėlę įvažiavo j 
ravų. Apvirto jo automobilius 
ir užsidegė. “Rašalų** “spid 
kap’as” važiuodamas pro šalį 
užuodė. Cibas tapo areštuotas 
ir teisėjas skaudžiai jį nubau
dė. Atėmė vežimėlį ir dar 800 
dolerių bausmės uždėjo. Ot, ir 
biznis! .

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

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

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

6349 So. Hermitage A vena e 
Tel. Heralock 1385

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

visokias legali&kas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamoms 
NAUJIENAS. — Lietu- 

' vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Dr. Anelia Kaushillas
(HIROPRACTOR ir MIDW1FE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus; išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektra 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yard. 4951 •» '

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

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiko

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

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

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

ir nuo C l’J 7:30 vai. vakare. t 
į Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telofonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Rcs. 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

DR. CHARITES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois .
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų *iigų. 

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. 1. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

rz , , ( nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
ValanaOS į nuo 5 į į j 8 vai. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki 
8 vak. Seredomis p d gal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792
y

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė iviesa ir diathermia 

■■ ■' ■ 11 11 'f""1 '■

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
likirpk ij kuponą kasdieną h* priduok j Naujienų ofisą ar j ato- 

S, arba savo išnešiotojui syk; j mėnesį ir bua apmainyta j tikrus 
nited Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojo f't skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.^A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas- 
dienlnią kuponų dar duodama priedo tekamai:

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

/

.............. . »4 .... Atkirp čia
Data: Rugpiučio 27 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

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

CHlUAGv

Res. 660(1 So. Artesian Ava, 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Oiėago, m.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
pusipirk typewriteri

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4600

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ,

Musą gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų!. Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudiji- 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

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

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

ŠALIN PLIKUMAS!• »
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

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.
.. ......... . ............     ■■■ J
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NAUJIENOS

Do. Ine.

Kditor P. eBICAITM / 
17>A Soatk
TelepAone BMC

SubucrlpUon Katėti 
18.00 per year in Canad*. 
>7.00 per year ouUide of Cbtoage. 
18.01 per year in ‘ 

8c. per copy.

Entered m Sea 
March 7th, 1B14. et 
of Chicego, I11-, o 
Mareh Srd 1878.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadeinius. Leidtia Naujieną Ben
droji, 17SS So. Halsted SU, Chlca«o,

Chicagojt — paltu:
Metams ............... ....................

Ut*lmok4Jimo Minai 
Pusei metą______ _________

Trinat mfnesiąma , 
Dviem mAaesiauui  
Vienam mtuaeiui

Chicagoje per neftiotojuat

Siena kopija  8c 
.vaitai--------------------------------------------------iKc
Aoeelul________ 7>c

Suvdnytoie ValitIJoM, ne Chicagoje, 
paltui 

[•tame 

rims 
viem

18.00

I2JB0 
1-40 

. .76
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NAIKINA RINKIMUS ITALUOS MIESTUOSE

diktatūros, kokias tiktai žino žmonijos istorija (išimant 
tas diktatūras, kurios susmuko pirmiaus, negu gavo iš
siplėtoti iki galo). Nėra pamato manyti, kad su šių dienų 
diktatūromis bus kitaip^

Greičiaus priešingai! Šiandie žmonės labiaus neken
čia vergijos jungo, negu kada nors praeityje. Ilgai ver* 
gauti kokiam nors Mussoliniui Italijos liaudis nesutiks.

Diktatūra yra karas valdžios prieš žmones. Šioje ga- 
dynėje tokiam kare žmonės neišvengiamai turi paimti 
viršų. Balsavimo teisės netekusieji Italijos miestų gyven* 
tojai veikiausia bus kaip tik ta jėga, kuri paklupdys juod- 
marškinių viršylą. • 
----------------  —.——-1 ------- <------------------ 
J. Poruko novelė. . Iš latviško A. Burvytis.

Tylėtojas

Istorini hipnotizmo apžvalga Ir naujos 
pažiūros J hipnotizmo reiškinius •;

rkad užhipnotizuotam gali dary
ti visokios rųšies įtaigų (su
gestijų). Taip pat jis vartojo 
hipnotizmą nervų ligoms gydy- 

1 ti.
| Po kiek laiko šis klausimas 

galba, bet veikiai šį būdą pa-,buvo užmirštas ir tik 1860 m. 
keičia ir lx‘tarpiai įfyclo magne- vel kyla bredizmo 

tizmu. XVIII amžiaus gale ky- pakeltas Francijoj 
la susidomėjimas mistiniais Azamu. r , , 
mokslais ir Mesmero pasirody- šarpinjonas, Diuranas de Gro 
mas kaip tik buvo laiku. Pary- (Filipsas) ir Ljebo. Du pasku- 
žiuje, persikėlęs iš. Vienos, tintuoju, ypač Ljębo, aiškino 
Mesmeris greitai pagarsėjo 
vo nauju gydymd metodu, 
sus traukė noras patirti 
naują paslaptingą gydymą 
laiko mada. Nepajėgdamas

šiuo straipsniu norima palies
ti svurbian.siej i hipnotizmo ple- 

tojimosi momentai. Kas tai yra 
hipnotizmas, tur būt žino kiek
vienas šiek tiek apsiskaitęs 
žmogus. Pažiūrėsim, kokią rolę 
suvaidino hipnotizmas senovėje.

Hipnotizmo reiškiniai buvo 
žinomi žiloje senovėje, Indijoj 
ir Aigipte, Tada hipnotizmą 
vartoję išimtinai kunigų luo
mas mantikos (būrimo) ir ma
gijos tikslais, be to hipnotizmo 
pagelba gydė žmones. Senovės, 
žmonės aiškinosi hipnotizmą ti
kėjimu į dvasias, demonus ir 
genijus, kurie tarpininkavo die-

klausimas, 
chirurgu 

Toliau šį darbą varu

Vienos, ’ tiniuoj u, ypač 
sa- hipnotizmo reiškinius psichofi- 
Vi- 'ziologijos pagelba
tą kad tie reiškiniai yra įtaigos 

ir... 1 rezultatas. Vėliau, 
gy. šarko darbams,

ir nutarė,
dėka prof. 
hipnotizmo 

dyti taip didelio ligonių akai- klausimas grįžo į Mokslo Aka- 
čiaus, jis padarė garsųjį kubilą[demiją ir nuo to laiko, t. y. nuo 
magnetizuoti daugeliui ligonių 11878 m., hipnotizmas buvo, ofi- 
vienu kartu. To kubilo įtaisymo cialiai pripažintas.
mes čia neliesime. Paskui jis 
vaitojo magnetizavimą medžių, 
prie kurių šakų buvo pririštos icharakterizuoj am a 
virvės, j--’--“-—----
gydyti ligonių rankose.
magnetizmo teoriją Mesmeras • sįoVaj yra garko ir k., antro- 

sios — Forelis, Ljebo ir k. Tuo 
pačiu laiku labai suįdomino pa- 

l ir hipnotiz
mu žinomas danų magnetizerius 
Hanzenas, kuris važinėjosi i>o 
Europą, rodydamas savo įdo
mius bandymus.

? (Bus daugiau)

Jis galvojo ir išgalvojo. KoJis tylėjo dar mažas būda
mas. Kajmo berniukai apmėtė 
jį aknienimįs. Jis todėl nubudo 
ir bėgo vienūmon. Ten jis pra
dėjo mąstyti. Dalis minčių pa
kilo augštyn į mėlynąsias pa
danges. Šios mintys išsisklai
dė tolimojoj pasaulio erdvėj, 

‘bet nebegrįžta išsivysčiusios ir

[Kitos paskendo žmonių sielose.

kad ateinančiame ministerių kabineto posėdyje busiąs j vaiką ir šnabždėjo: “Mąs- sius žvėris ir nuramino juos, 
priimtas nutarimas suspenduoti visus municipalius (mie- tyk sau vienas.
stų) rinkimus šį rudenį.

VALDŽIOS KOMISARAI VIETOJE RENKAMŲ 
VYRIAUSYBIŲ

DIKTATŪROS STIPRUMAS

KARAS VALDŽIOS PRIEŠ ŽMONES

dėl žmones nyksta? Todėl, kadlyybei ir žmogui ir kai-kada įei- 
iio r»iolzrv n/mmnn i v Iza ' i u! —„jie nieko nemano ir nežino, ką 
patys daro. Kad jie plaukia 
minčių ir jausmų sėklumomis.

Jaunuolis mąstė ir vis tvir
tėjo. Išoriai jis atrodo silpnas. 
Bet kovoje su gamtos elemen
tais jo jėga pasirodė stebėti-

davo į hipnotizuotą žmogų, su
teikdami jam galios matyti a-

Nuo šio laiko prasideda nau
joji hipnotizmo istorija ir ji 

.v . i vuaiimvci iz,uujaiiia darbais
laikomos norinčių išsi-jdviejų mokyklų srovių: Salpęt- 

Sav°|riero ir Nansi. Pirmosios at-
Viduriniuose amžiuose kata- išrei-k- 27.uose 

bkų bažnyčios v.ešpatav.mojj^ su mažais 
dėka pažiūros į hipnotizmą pa- 

nai didi. Jis pakėlė miUimškųi|lkitsj°- 'Krihirionių religijos 
minčių vėzdų prieš žaiba, audra, pradų’ iš vienos Pus6s- ir 
prieš jūrių bangas ir plėšriu^ liBudies t“1™'™ bel 

• - 'scholastikos, iš kitos pusės, įta-
I_ * t

Italijos fašistai žengia dar vieną žinksnį linkui de- sahrendusnos atgal į mąstytoją. 
, A,. n j j ti • č- • i- -i i __Kitos paskendo žmonių sielose.mokratijos panaikinimo. Pusiau-oficiale žinia praneša, ^uva^ntos mint^ 
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. Kiekvienas mą-j Pakėlė jį ir prieš žmonijos iš- ^0J’ stabmeldžių pažiu
ro mintys bus vi- krikimą, bet stebėtina, jo ran- f0® 'turėjo žlugti ir katalikų

Praeitą pavasarį fašistinė valdžia panaikino rinki- .suome^ .^5
, . , , . . . . i . i jas išreikšt žodžiais ir duosi kimus miesteliuose, kurių gyventojų skaičius siekia ne dau- ; 

giau, kaip 5,000. Tokių miestelių Italijoje randasi apie r 
8,000> v Juose valdžia pakeitė renkamas vyriausybės pa- ' 
skirtais savo komisaiais (podesta). 1 luputį vėliau tokią kvailiu vadino. Mergaitės jį pa- 
pat “podestų^ sistemą valdžia įvedė kurortams ir mies-|jUokė. Mokytojas jį barė. To
tams, gulintiems žemės drebėjimo zonoje. Paskui tapo vai dėl jo liūdo, 
paskirtas gubernatorius (vietoje renkamo burmistro) p,et jis mąstė ir tylėjo.
Romai ir komisarai Neapoliui ir Milanui. Minčių taip padaugėjo, kad

Dabar, matyt, bus pastatyti po komisarų valdžia ir nebesutilpo jo mažojoj gaive-
likusieji Italijos miestai. Miestų gyventojai tuomet nebe- Kltos .Py1^0 sir‘

. . . . ,. . .. i . i i j- dm. Jos pradėjo vadintis jaus-turės balso savo vietinių reikalų tvarkyme. Viską tvar-' is VjenQĮJ iš jų gavo skysto> 
kys centralinė vyriausybė, kuri faktinai prieš nieką ne- šviesaus brilijanto pavydalą ir 
atsako, kadangi parlamento ji nepaiso. .paplūdo ašaromis dėl kerštin-

Romai ir komisarai Neapoliui ir Milanui.

sto savaip. Tavo mintys bus vi-

tiems jas pertikrinti!”
perniukas mąstė daug. Bet 

nevienam nieko nesakė. Visi jį

1 kerštin- 
'gos žmonijos. Visur pas jį pa- 
‘sirodū mintys: ant aukštosios 
kaktos, užsvajotose akyse, apie 
skausmingai šypsančią burnytę. 
Hodės, lyg ir jo kojos viską sų

Italijos fašizmas, vadinasi, dar vis “progresuoja”: 
dar vis vykina naujas ‘‘reformas”, kurios labiau ir labiau 
stiprina valdžios galią.

Kad fašizmas dar iki šiol negriuvo, delei to yra nu-' did*“U8iu. darytų,
o ' v I Va Iz a volu Ižai Iziii m nOs--.

sivylę daugelis žmonių pasaulyje. Visi demokratijos šali
ninkai pradžioje pranašavo greitą fašizmo žlugimą — 
taip pat, kaip jie pranašavo 1918-19 metais greitą galą ir čion saulės apyšvaistėn ir mą- 
Rusijos bolševizmui. Iš to, kad tos pranašystės iki šiol ne- lydavo. Jis džiaugėsi laisve 
išsipildė, žinoma, neišeina, kad fašizmas ir bolševizmas saV(). min^; kurios lyg 
gyvuos amžinai. Čia yra tik laiko klausimas. Spėjimai apie pražuti> priimtj didelę ir galin_ 
laiką, kada dalykas įvyks, yra sunkiausia daryti. Tečiausjgą formą ir vėl virsti abejoja- 
ar fašizmas su bolševizmu gyvuos, pareina ant to, kurion ma dulkele, 
pusėn vystosi santykiai tose šalyse. /

Fašistinė diktatūra, kaip ir kiekviena kita diktatū
ra, jeigu ji pasilaiko kurį laiką, tai ji neišvengiamai turi > 
nuolatos keistis. Jos keitimąsi Italijoje eina, kaip matė- gražumu, permąatydamas A 1 1 • • 1 1 1 • •VI I • VI • • 11* • i

j Vakarais, kai kiti nueidavo 
gulti, tylusis beminkąs prieida
vo prie lango, žiūrėdavo gęstan-

Berniukas augo ir tapo tyliu 
Sekmadieniais, laisvas nuo 

darbo, klajodavo pievomis ir 
! miškais, stebėdamąsis gamtos 

t jos 
me, ton pusėn, kad ji darosi vis labiaus diktatoriška —'reiškinių akstinus ir tikslus, 
vis daugiaus galios koncentruojasi vieno asmens arba! kartą tylusis jaunuolis suti- 
mažo būrelio asmenų rankose ir vis mažiaus teisių pasi- h? mel8ai^» kl,ri. i>a^aH" aavo’ 
lieka pas žmones. dgj0 svarstyti šį reiškinį įr

--------- ------------- persitikrino, kad jo esama įsi
rita nuolatos didėjanti galios koncentracija yra, taip mylėjusio...

sakant, pačioje diktatūros prigimtyje. Diktatorius arba Jis niekam 
suklumpa, arba paklupdo visus kitus žmones. Tame yra 
diktatūros stiprioji ir, jei galima taip tarti, pavejančioji 
pusė.

Diktatūros šalininkai nuolatos gauna iš jos “žygių” žus į raudonąją 
vis naujo entuziazmo, kadangi ji daro vis naujus ir nau
jus “užkariavimus”: jie jaučiasi taip, kaip tie kareiviai, 
ką maršuodavo po Napoleono vėliavomis. Antra vertus, jaunuolis ^sudrebo. 
nuolatiniai diktatūros “triumfai” ima laikui bėgant už
žavėti ir daugelį elementų, kurie pradžioje žiurėjo į ją —jį mylėjo. Jaunuolis tylėjo, 
su abejojimu, ir net tokių, kurie buvo jai priešingi. žinojo, kad kalbėti butų be-

Štai dėl ko ir Rusijos bolševizmas, ir Italijos fašiz* rel^alinvga: 'S?V0.vmellves nve"
mas po metų-kitų savo gyvavimo rado daugybes pritarė- nojo taiĮ)gi> kad butl? bergždžiai

• —apsikabinti ir bučiuotis. Min
tys jam tai pasakė. Jis tylėjo 

“užkariavimo” *r mergaitė verkdama nuėjo.
Laikui praslinkus jis matė tą 

, mergaitę sale kokio tai vyro. Ji 
šypsojo ir tarėsi laiminga esan-

• I< tylųjį jaunuolį ji metė 
paniekos pilną žvilgsnį.

Jaunuolis nuliūdo ir tylėjo. 
Kada žmonės mažai galvoja ir 
daug daro, tai galėjo pastebėti

jų buvusiųjų demokratijos šalininkų eilėse.

dogmatuose”, I -- -
pakeitimais,^ - - - - - _ ' 

Į buvo tas pats, kas buvo paša- said[ magnetizmu

ka dabar sugniubo ir vėzdas bažnyčia aiškinosi hipnotizmą 
pataikė jo paties galvą. Ilgai 8U Pagelba Platono^ dęmonologi- 
jis gulėjo apsvaigęs. Atsigavęs '^s įr 1 : 
apgaNojo įvykusį. -
kariauti su žmonėmis! Vėzdas ge,djus. /Bendrai, 
pataikė jį, nes jis irgi buvo ‘amžiuose/ i 
žmogus!...

Nuo šio laiko jis kariavo tik 
prieš gafntą neliesdamas žmo
gaus.

Jaunuolis virto vyru. Milži
nišku geležies kujii jis įkalė 
savo mintis uolų sienose. Kibir
kštys lėkė į visas šalis. Kelias 
kibirkštis^ jis surinko indelin — 
liepsną ir dovanojo žmonėms, 
ugnį...

Žmonės nemokėjo 
naudotis, nes jie nemąstė. Iš tis- Betyrinėjant senovės lite- 
kibirkšties dažnai iškildavo dį- ratur?> domėtis senovės
delis gaisras, žmonės ėjo į Pa- mokslais si 
šaulio Valdovą ir skundėsi, kad 
koks tai “raganius” jiems esąs

■ neoplatonizmo, kurie 
Jo norėta geruosius ,ir bloguosius 

viduriniuose 
moksliniai tyrinėti 

i hipnotizmą negalėjo: katalikų 
Ipopiežija ir kunigija savo fana
tiškame aklume smaugė kiek
vieną laisvą žodį ir laisvą min
tį.

Po šios tamsiosios ir liūdno
sios žmonijos istorijos epocha 
pasirodė naujas šviesus taip 

|vadin. humanistinis judėjimas. 
Mokslas, menas ir literatūra, iš- 

Į si vadavusios / iš- katalikybei 
ugnimi Pa,1čių> pradėjo sparčiai plėto

ja tis.

i ’4u jų paslaptingomis 
formulomis ir veiksniais. šitą 

j__ _ šaką pirmasis pradėjo tyrinėti
dovanojęs ugnį. Tuomi išnieki- amžiifijfe didis mąstytojas 
nęs sau ir išnaikinęs daug 
rų pavėsių.

i to nesakė. 
Meilė buvo tyli, kaip rožių ir le
lijų meile.

Kartą kai jaunuolis, darže sė
dėdamas, pro baltuosius ber- 

vakaro apy- 
švaistę žiurėjo, priėjo mergai
tė, kurią jis mylėjo, ir ilgesio 
pilnu žvilgsniu į jį pažiurėjo. 
_______  ______  Dabar jis 
jautė, kad ir mergaitė mylėjo,

Diktatura, koliai gyvuoja, eina nuo 
prie “užkariavimo”. Bet ką ji užkariauja?

Laisvę ir teises tų žmonių, kuriuos ji valdo!
Prie ko ji gali galų gale prieiti ? Prie to, kad visi jos ti. 

valdiniai pavirs iš piliečių beteisiais vergais!
Pasiekusi šito galutino taško, diktatūra bus galin

giausia — kaipo valdžia visiškai nuo nieko nepriklausai^ 
ti ir prieš nieką neatsakominga. Bet diktatūros nelaimė1 kas\kimiH^ 
yrą tame, kad po to aukščiausio savo išsivystymo jai ne-1 ” 1 1 ■ • • ’ •
belieka daugiaus1 kur eiti! Daugiaus “triumfų” nebėra — 
ir nebėra daugiaus kuo žavėti žmones, kurie iki tol ken
tė diktatūros jungą! Diktatūros progresui sustojus,(turi 
prasidėti jos smukimas. x ?

Šitokią, iš tiesų, evoliuciją yra pergyvenusios visos

nuolį labai nelaimingu. Bet 
nebuvo , žmogaus laimingesnio 
už jį, nes jis mąstė. Jis. galvojo 
apie pasaulio keliones, matė 
žmones kylant ir krintant ir 
jautėsi laimingas, kad kūne įau
gusios bjaurybės viena kitą už
mušė ir apskundė.

kyla prieš jį. Jo teorijų Fran
ci jos mokslininkų buvo atmes
ta.
.( 1785 metais markizas de-Piu- 
izegiuras atrado dirbtiną som
nambulizmui). Tuo jis pradėjo 
naują magnetizmo pietojimos 
fazę ir Mesihero kubilas buvo 
užmirštas. Paprasti pasai, mag- 
netizei’iąus žvilgsnis ir valia pa
keitė primityvę rėčką. Magne- 
tizerius valįo yisds paciento 
norus,;mintis, aistras, visą jo 
sielą, versdamas jį mylėti ar 
neapkęsti tą, ką magnetizerius 
nurodys, taip pat laike som- 
nambulinio miego pacientas ga
li įspėti magnetizeriaus mintis.

Praslinko kiek laiko po Piui- 
zegiuro somnambulizmo atradi
mo, Liono gydytojas Patetenas 
pastebėjo labai įdomią jautru
mo transpoziciją 2) katalepsi- 
niameS) stovyje. Jis gydė ligo
nę, kuri buvo nustojus sąmo
nės. Ji nieko negirdėjo ausi
mis, bet kalbant jai prie ran
kų pirštų galų girdėjo puikiau
siai. Toji savybė gali būti iš
šaukta ir dirbtinu buau hipno- 
tikuose, katalepsijos stovyje.

Nuo 1820 m. vėl kyla susido
mėjimas magnetizmu. Vienas 
jo tyrinėtojų, Diųpote, išrado 
t. vad. “magišką veidrodį:” jis 
nubrėždavo anglimi grindyse 
apskritimą, užtušuodavo ir liep
davo kiek laiko į jį žiūrėti. Ta
da žiūrėtojas įeidavo į tam 
tikrą stovį, kurio dėka jo aky
se rodydavos visa eilė įvairių 
atsitikimų. Panašius bandymus 
darė alžirietis Achmedas Kai
re. Bet vis dar oficialus mok
slas magnetizmo reiškinių ne
pripažindavo, kol pagaliau šis 
klausimas buvo pilnai moksli
niai įvertintas Džemso Bredo 
atradimo dėka. 184 į m. pašte* 
bėjęs, kad hipnotizuojami paci
entai negalėdavo atverti save 
akių, jis pradėjo manyti, kad 
tas stovis yra nervų centrų nu- 
vargimo (dėl regėjimo fiksaci
jos) rezultatai. Norėdamas ta
me įsitikinti, jis darydavo to
kius bandymus: prašydavo koki 
asmenį atsisėsti ir atsidėjus 
žiūrėti į kokį nors daiktą (daž
niausiai blizgantį), kurį jis pa
dėdavo aukščiau to asmens, kad 
padarius aidesnį akių ir anta
kių nuvargfmą. Po 2—-5 minu
čių akys užsiverdavo ir tas as- 
rpuo būdavo hipnotizmo stovy j. 
Anksčiau Bredo šie reiškiniai 
buvo vadinami somnambulizmu 
arba magnetizmu. Bredas, ma
nydamas, kad turi reikalo su 
kokiu nauju reiškiniu, pavadino 
jį hipnotizmu ir Bredo dėka 
šis žodis dabar plačiai vartoja
mas. Neskaitant to, kad Bre
das nurodė būdą; kuriuo kiek
vienas gali iššaukti magnetiz
mo reiškinius, jis padarė ir ki
tų vertingų pastebėjimų. Jis pa
žymėjo, kad laike hipnotinio 
miego kaikuiiliose pacientuose 
pakyla jausmų jautrumas ir

:• *

Slogą pusleje 
lengvai pagydo

I
SANTAL 

MH)Y
Nepriimk pa
mėgdžiojimų.
Pastebėk ž o d j 
“Midy”. Parsi
duoda visose 
vaįstinyčiose.

tiiiiuuraiiiiuiiiiuiiiiiiiiuiiiiuuiiuiiiiiiiiuiuiiiiiuiiHiiiii

KIEKVIENAS BERNIUKAS
IR MERGAITE ŽINO TA 

(Kai kurie tėvai nežino)

gC. (Teofrastaš Varacelsas kilęs 
švabijoj. Jis mokė, kad žvaig- 

Jtakos į žmones, žmo- 
iįdavosi kaipo dviejų 

polių magiietą, kurio viena pu-

Pasaulio Valdovas jiems at- žd‘‘s turi įtakos į žmones, žmo- 
sake, tegu “raganių” teisių pa- kll jis vaiįdavosi k: .
tys, jei jis esąs nusikaltęs.

žmonės savo nedorybėje sų- buv0 prilaukiama žvaigž-
rišo tyliajam vyrui rankas jr džiųp> o kita Žemės. Jis tiekdavo
vedė jį laužan, kad jo paties žmonėms įvairių talismanų, bet 
išradimas jį išnaikintų.

Žmonės laukė “raganių 
skausmo dejuojant. Bet prie, 
stabo pririštasis svajingomis įtosugestijos dėka. Anot jo, 
akimis žiurėjo į liepsnas, ku-|^®Pmas* čarąs stebuklus, vis
lios aplink jį bangavo — ir,tiek tikras jis ar netikras, vis- 
mąstė... gi (lar0 stebuklus.” ftjatyt, Pa-

Jo rankos jau apsvilo, bet rapelsas jau suvokė tikrųjų šitų 
“raganius” skausmo nejuto. Jis reiškinių prasmę. Gamtinio mil
iuto tiktai, kad geležiniai pan- «neto atradimas lyg patvirtino 
čiai, kurie jo rankas labai ver- l’aracelso universalų principų, 
žė, lyg darėsi vis didesni. Ste
buklingai, jo rankos darėsi vis 
liuosesnės. žmonės džiaugėsi, 
kad “raganius” sudegąs.

Bet kovodamas su mirtimi jis 
dar mąstė. Minčių gilumoje jis 
laimingai sušypsojo.— jo atras
ta naujas mechanikos dėsnis; 
“šiluma išskečia kūną!”'

ne tiek duodavo reikšmės jiems 
iš patiems, kiek rdzultątams, pa- 
įe 1 siekusiems sugestijos*) ar au- 

ti-

Juo einant, iš magneto plaukė 
toks pat gyvenimo fluidas, kaip 
ir iš žmogaus kūno, ir tuo aiš
kinamas patraukimai, esantieji 
tarp žmonių ir tarp žmonių bei 
žvaigždžių. Tais laikais visus 
tos rųšies reiškinius pradėjo 
aiškinti magnetizmu ir pritrau
kimu, manydami esant juos 
simpatizmo Jr antipatizmo įta
koje.

| Paracelso mokinys Sebastijo
nas Virdigas (1613—1687) mo
kė, kad magnetizmas yra savo 

VILNIUS 10 VIII [Eitu] —'r1Sies dvasinė, sandermė.
Spaudos žiniomis, Vilniaus ma-1 J’o šito nųignetizmo teorijos 
gistrate įvyko susirėmimas tarp P ėtojmiosi laikotaipio, lęuiio 
bedarbių ir policijos. Keliasdc- veikėjais buvo dar Pžordano 
šimt intelektualinių (? Ited.)' Pru,,t>> Maksvelis ir filosofas 
bedarbių atsilankė magistrate, [įkartas, stojasi kitas ppriodas, 
prašydami padidinti jiems iš- kada magnetizcnai praktikai, 

Bur- Panaudoję savo pirmtakunų

Okupuota Lietuva
BEDARBIŲ RIAUŠĖS

pirmtakunų
teorijomis, pradeda daryti ste-

duodamų pietų Skaičių, 
mistrui atsakius, kad tam nėra ' - . - . , t
lėšų, bedarbiai pakėlė trukš-U8, Žymiausias jų yrą An- 
mą, tarp kita ko išversdami |tamas Mesmeris (gyvenęs pirm 
socialūs apsaugos skyriaus du- j° kunigas Gasąprls nors ir bu- 
ris. Pašaukta policija hcdar-|vo mągnetizeris-praktikas, ta- 
bius dar labiau suerzino ir,^au J*8 veikė nesąmoningai, ne
prasidėjo mpšlynčs. K()vojan-(sup^asdamas dalykų esmės).tJis 
tiems numalšinti turėjo būt iš- tfimė 1731 m. Silezijoje, buvo 

savanaudįs^ žmogus, vikrus gy
veninio da^kpose.' 1766 m. ga
vo Vienoje medicinos daktaro 
laipsnį. Vėliau Mesmeris prade
da gydyti žmones magnetų pa-

šauktus policijos rezervas; Ke 
Ji Bedarbiai sunjjti. U

f K ’ i.

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE ■ *) Lietuviškai jtuiRa (vnušešenije, 

suggestion).

1) Somnambulizmas — tam tik
ras stovis, kada žmogus kalba, vaikš
čioja, veikia miegodamas.

2) Transpozicija —< jaulr. persikė
limo reiškinys.

3) Katalepsija ■ stabas, patalinis 
judamųjų nervų stovis.

Jaunimas nori ką nors 
veikti.

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

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

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

JOS. F. BUORIK , 
fiany Krautuvė

- 3343 So. Halsted St.

■SiiiS

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

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiem: 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

t



Ponkt dien:s, Ruup. 27, *26 JTAlTJIENrjM, UMcsyJi UL^
* ----------------------- ■ ■■»—— - i ,., i<——i ■■■»!-.     .............—   ,.a.—...i

Patarimas Draugyst

Sudegė motina ir sūnūs

KIMBAL

••••A.'s

aha

gra 
Nuo

ri ANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skąityk Naujienas.

4///o ir sukakus 
Visa tai prisiunčiama če-

Nori $21,694,625 Chica 
gos mokykloms

Didelis galvosūkis 
. teisėjui

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos 
metams 
kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais^

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

Šituo pasiulymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie- 
tuvių kolionijojc. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti i savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujeny Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 
pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo įškaščių 
draugystei nėra.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų.
[LNAI UŽTIKRINTAS

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažų nuošimti. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko j Lietuvos Koperacijos Banką.

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

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

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

Benardydamas užsimu
šė jaunuolis

Frank Crowder, 18 metų am
žiaus (950 Pleasant avė., Oak 
Park), užsimušė Glencoe mau
dykloj. Jis nuo aukštumos šoke 
į vandenį ir pataikė galva į ak- 
mepį. Nugabentas į ligoninę, 
p j kelių valandų jis pasimirė.

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

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

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

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

[Pacific and Atlantic Photo J 
Persekiojamas redaktorius.

George R. Dalg, redaktorius 
Muncie (Imi.) Post-Democrat, 
kuris vedė smarkią kovą su 
Ku-Klux-Klanu ir toj kovoj net 
teko viso savo turto ir dar tapo 
nuteistas kalėjimai!, nors teis
mas pripažino, kad stiųiipsnis 
buvo pilnai teisingas. Teismas 
tečiaus taipjau pripažino, kud 
‘tiesa nėra apsigynimas”. Jis 
buvo nebetekęs turto ir jam bu
tų įtekę eiti kalėjiman, bet keli 
chieagiečiai atėjo pagelbon ir 
jave pinigų apeliacijai j augš- 
Čiausią šalies teismą. Dabar

Dale vėl tapo areštuotas.

>• f

Senia Koskele, 24 metų,, n 
jos sūnus Albert sudegė už
vakar savo namuos©, 3418 N 
74th avė. Gaisras ir ekspliozi- 
ja ištiko po to, kai žibalas bu
vo įpiltas į pečių.

Susirado studentė
Margaret Livvrentz, 17 metų 

Chicagos universiteto studentė, 
atvyko pas savo tėvą, kuris 
gyvena Feley, Ala. Margaret 
apleido Chicagą prieš du mė
nesiu ir visą tą laiką klaidžiojo 
po įvairius miestus, kol pasie
kė tėvą. Kadangi pinigų ji ne
turėjo, tai didesnę kelio pusę ji 
ėjo pėkščia.

Mokyklų perdėtinis VVilliam 
McAndrew padarė švietimo 
tarybai sąrašą proponuojamą 
išlaidų Chicagos mokykloms 

'sekamais metais. Išlaidų nu
matoma $21,694,625.

Didesnė pusė tų pinigų, su
lig McAndrew patiektojo plano, 
turėtų būti išleista statymui 
naujų trobesių mokykloms. Esą 
Chicagai reikalinga dar pasta
tyti tiek mokyklų, kad butų 
galima sutalpinti 30,000 moki 
nių, kuriems dabar esamose 
mokyklose nėra vietos.

$57.50 _
Garaptuotas, 
augštos rų- 
šies maudy- 
nes autfitas. w 
Vana, baltai 1 
e n amdiotas .' 
klosetas. Gili apron 
lavatorv, su fitin- 
s“ $57.50 
DYKAI KNYGUT® 
Atsiųsime jums 
šiandien. Parodo vi
są plumbingą ir ap
šildymo reikmenis 
olselio kainomis.

CUT-TO-FIT 
APŠILDYMO 
REIKMENYS 
Sutaupykit */> 

Atsiųskit skėčių ar
ba telefonuokit mu
sų apskaitlio tojui 
dėl kainų prirengtų 
garu ar vandeniu 
Šildomų reikmenų. 
Musų lengvas meto
das ir žemos kainos 
sutaupys jums treč-

l’avoju 
Valyti ir plauti 
kloseto bowls yra 
labai 
užduotis, 
pavojinga 
sti ji 
ni-Flush 
darbą už 
Jis išvalo 
ir tikrai, 
visus 
sius

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienoj 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jofi 
kaina tik 10c. » 1

Rašykit 1
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted St„ Chica g o, III 
Užsakiniams.

Teisėjas Caverly turės pa
vartoti Salemonišką gudrybę, 
kad išsprendus, kam priklauso 
šuo: Hichhard E. Clapp’ui 
(11003 S. Churchh st.) ar Jo- 
sephui Wellmuth’ui (1627 W. 
106 st.) Ir vienas ir kitas savi- 

’nasi. Clapp sako, kad jis tu
rįs tą šunį apie metus laiko. 
VVellmuth tvirtina, kad tas 
šuo priklausęs jam ir praeitų 
metų gruodžio mėnesyj pra
puolęs — tapęs pavogtas.

Abu yra turtingi biznieriai. 
Jųdviejų ginčą šiandie ar ry
toj turės išspręsti teisėjas Ca
verly.

pavojinga 
. Bet i r 

aplei- 
Tegul Sa- 

atlieka 
jumis, 
greitai 
Išvalo 

«pasislėpu- 
__ nešvarumus.

Pirkit Sani-Flush 
pas savo groser- 

ninką, aptiekoje • arba hardware 
krautuvėj, arba atsiųskit 25c už 
pilnos mieros keną.

The Hygienic Products Company 
130 N. Weils SU, Franklin 4676

PRAŠALINKIT
Vargų

PyO .-jr

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA 

Visais reikalais ir su indėliais kreipkitės į Koperacijos Banko įgaliotinį Amerikoje,

^NAUJIENŲ BENDROVE,
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Skelbia Savo Skaitytojams Didžiausį Pasiūlymą Koks 
Kada Nors Yra Būvąs Bile Kokio Laikraščio

Mes nesenai esame padarę sutartį su EVERGREEN HEIGHTS SALES COMPANY, iš Beaver Bay, Minnesota, 
kad suteikus kiekvienam NAUJIENŲ skaitytojui ir prenumeratoriui pasirinktą pilnos mieros lotą (25x100) pa- 
rinktoj vasarinių resortų kolonijoj, tinkamos žemės dėl tuojau statymo tent arba cottagių. Didžiausioj ir naujoj

E ve rgreen Heights Resort C olony
BEAVER BAY, MINNESOTA

Lotas ir prenumerata vieniems metams už NAUJIENAS 
yra tiktai $16. Jei jus pirksite du lotus ar daugiau, jie 
bus sykiu. Mes patariame jums nusipirkti dešimti lotų 
ar daugiau šita nužeminta premijų kaina. Jus niekuo
met nesigailėsit padarę ši jvestmentą. NAUJIENOS 
pataria jums tai padaryti, nes NAUJIENOS žino, kad 
dar tokio pasiūlymo niekuomet nebuvo. Jei norite, kad 
NAUJIENOS butų siuntinėjamos kitam žmogui, para
šykite aiškiai jo vardą ir adresą ant atskiro popieros 
lapo. Jei jus esat jau dabar NAUJIENŲ skaitytoju, 
praneškit, mes pailginsime jūsų prenumeratą-

Veikit greit! Veikit šiandieni

I EVERGREEN HEIGHTS galima nuva
žiuoti iš Chicagos per vieną naktį, Chicago 
North Western Geležinkeliu. Tiktai 40 my
lių nuo Duluth, tai Minnesotos trečias di
džiausias miestas; trys mylios nuo gražaus 
miestelio Beaver Bay.

Jus galit praleisti vasarinę vakaciją dar šia 
vasarą EVERGREEN HEIGHTS arba šį ru
denį, jei norite. Jei jus negalit nuvažiuoti šį f 
metą, bet jus galit nusipirkti sau lotą ir nu
važiuoti ten kitą metą arba net po penkių 
metų, žemė niekur nesikrausto, bet vis eina 
brangyn. čia visi lotai labai greit parsiduo
da ir greit tie lotai bus pardavinėjami po $75.

Jeigu jus ir nenorite čia praleisti vakacijas, 
nusipirkite vieną arba keletą lotų dėl invest- 
mento. Tai yra puiki proga dėl jūsų pasida
ryti gerą pelną.

Tiktai trumpam laikui NAUJIENOS suteigs 
parinktą lotą kiekvienam prenumeratoriui ' 
kuris atsiųs $1600. Už tą sumą jis gaus NAU
JIENAS kasdien per visą metą ir WAR- 
RANTY DEED, kur bus parodyta pilna už
mokestis už lotą. Niekuomet daugiau nieką 
nereikės damokėti. NAUJIENOS nedaro ap- 
rubežiavimo skaičiaus lotų, kurie gali būti 
nupirkti vieno žmogaus arba grupės žmo
nių. Bet pasilaiko sau teisę atmainyti šį ne
paprastą pasiūlymą, kuomet ši lotų kvota 
pasibaigs.

Šis SPECIALIS PASIŪLYMAS yra daromas 
tikslu supažindinti žmones su EVERGREEN 
HEIGHTS.

. Pitkit vieną arba dvidešimtį lotų, bet DA
RYKIT TAI ŠIANDIEN. Įvestuokit keletą 
dolerių tenai, o jie jums atneš gerą nuošim
tį. Jei galite, praleiskit vakacijas šioje pui
kioje vietoje. Jūsų pelnas yra dvigubas. Spe- 
cialės žemos kainos ten ir atgal tikietų į 
EVERGREEN HEIGHTS dabar yra parduo
dama kasdien Chicago ir North Western ge
ležinkelio.

Jei jus jau dabar esate NAUJIENŲ skaity
toju, vienok atsiųskit savo orderį, mes prail- 
ginsim prenumeratą už NAUJIENAS arba 
siuntinėsime NAUJIENAS kitam jūsų pa
skirtam žmogui.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS

Dar niekuomet jus neturėjot progos įsigyti 
vasarinių resortų lotus kaip, šiuos, ir jus ne
turėsit niekuomet kitos tokios progos nusi
pirkti lotus tokiomis pigiomis kainomįs. $16 
įmokėjus jus gausite lotą ir NAUJIENAS vi
są metą. Jei jus norite gauti 2 lotus, atsiųs
kite $32, 3 lotai kainuoja tiktai $48, 4 lotai 
tiktai $64 ir t- t. Nėra aprubežiavimo lotų 
skaičiaus, kol šis pasiūlymas nėra pakeistas, 
o kainos lotų pakils iki $75.

NAUJIENŲ skaitytojai .gyvenanti už Chica- 
gos, taipgi gali pasinauduoti šiuo pasiulymu. 
ATSIŲSKITE ARBA ATSINEŠKITE ŠĮ 
KUPONĄ ŠIANDIEN SU $16 už kiekvieną 
lotą, kurį jus norite. Bet tikrai VEIKITE 
ŠIANDIEN. Atstovas EVERGREEN 
HEIGHTS bus musų ofise beveik kasdien ir 
jis išaiškins jums visas smulkmenas, jei jus 
dar nesuprantat. Atminkite, kad taksos už 
jūsų lotą bus pilnai užmokėtos iki šios die
nos, ir taksų už kiekvieną lotą kasmet reikės 
mokėti po $1.

Siųskite Visus Užsakymus Ir Pinigus Naujienoms

I NAUJIENOS •" ' ' , '
1739 So. Halsted St.
Chicago, Dl.

Čia įdedu Čekį arba money orderį $............. .... (parašy-'
kit sumą, pinigų) už kuriuos malonėkite siuntinėti man 
NAUJIENAS per vienus metus už kiekvieną lotą kurį aš 

• pirkau ir prie to dar atsiųskite man Warranty Deed galutiną 
ir dykai už.............. (parašykit skaičių lotų) pilnos mieros
(25x100) pėdų lotus EVERGREEN HEIGHTS netoli Beaver 
Bay, Minnesota.
Vardas ................  :................................ -..............
Gatvė arba R. F. D. No.......................................... -................

I Miestas...................................County........................ Valstija

MALONĖKIT IŠRAŠYTI SAVO ATSAKYMĄ AIŠKIAI

Ta žemė randasi tiktai Vi mylios nuo 
Šuperior ežero, prie Superior International 
Kelio. Jus galit nuvažiuoti į Evergreen 
Heights geležinkeliu, laivais arba automobi
liu. Puikiausi transportacija i visas puses.

EVERGREEN HEIGHTS randasi pačiame 
vidury Minnesotos valstijos medžiojimo ir 
žuvavimo apielinkėj. Jus čia galit nušauti 
stirną arba mešką — visokios rųšies žuvinin
kystė. Daug vietos pasivažinėjimui laiveliais 
ir pasimaudymo- Visi lotai randasi augštu- 
moje, aplinkui sausa ir apaugę medžiais. TAI 
GRAŽIAUSIU REGINIŲ ŠALIS! Tiktai tas 
kuris yra čionai buvęs gali pilnai įvertinti tą 
puikią resortų šalį.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistų Partijos pik
nikas ir banikėtas

• ♦

Bus reikalaujama, kad 
policija apsaugotą jau

nas merginas
Prokuroro padėjėjas Nicolai 

kaikurfų moterų organizacijų 
remiamas, pasiūlys policijos 
viršininkui Morgan A. Collins 
išleisti naujus patvarkymus. 
Tais patvarkymais einant, po 
vidurnakčio policmonas turės

Bugpiučio 29 d. įvyks Biver-'teis6s sustabdyti gatvėj kiek- 
view parke Socialistų Partijosvieną jaunesnę nei 18 metų 
piknikas, o rytoj vakare ban- merginą, jei ji bus be palydovo, 
kietas. Ijei sustabdytpji mergina nega-

Kaip piknike, taip ir bankie- įtodyti, kad ji grįžta iš dar- 
te kalbės Eugene Urbs, Vidur bo arba vyksta į darbą, tai ji 
Berger, Morris- Hilhjuit, Josepb bus gabenama į policijos stotį. 
Oneal, Joseph W. Sharts ir Tada butų jos tėvai pašaukti 
James I). Graliam. ir įspėti. Jeigu ir po to įspeji-

Bankieto įžangos tikietas mo mergina vėl butų sulaiky* 
$1.50. likietai galima gauti ta gatvėj, tai jos tėvai tokiame 
“Naujienose”. Rankiotas lytis atvėjyj butų baudžiami už vai- 
laikomas Dengias l*ark Audi- kų neprižiurėjimą.
torijoj (Kedzie ir Ogden avė.).' Tuo budu manoma užkirsti

Neilgai tesidžiaugė 
laisve

Chicagos kalinys John Hen
ry (2711 Wallacę st.) buvo 
paliegęs iš naujojo Statesville 
kalėjimo. Bet laisve neilgai 
jam teteko džiaugtis. Dviem va
landom praėjus jis buvo suim
tas ir pasodintas atgal į kalėji
mą.

Chicagą aplankė 
karštis

Vakar ir užvakar vakarinėse 
valstijose siautė dideli karščiai. 
Kai kuriose vietose karštis bu
vo pasiekęs net 104 laipsnius. 
Tačiau Chicagą ta karšta srovė 
aplenkė, nors ir čia buvo karš
čių laukiama.

Suėmė White City par
ko tarnautoja už pinigų 

vogimą
Tajx) suimtas VValter Eggert, 

White City parko iždininko 
padėjėja*, už kompanijos pini
gų vogimą. Woodlawn policijai 
jis prisipažino paėmęs iš iždo 
bėgiu trijų sezonų $5,000.^

Paliimsavo paskilbusS
butlegerį

Pagarsėjęs Chicagos butlege- 
ris, Abe Levin, kuris, sakoma, 
uždirbęs apie $2,000,000 su- 
klastuodamas permitus degti
nei, tapo palmosuotas iii Atlan
ta kalėjimo. Kalėjime jis tesė
dėjęs šešis mėnesius. Sąlyginį 
paliuosavimą jam suteikęs pre
zidentas.

Del to įvykio eina visokios 
kalbos. Esą prezidentas paliuo- 
savęs Levinę todėl, kad pasta
rasis pasižadėjęs pagelbėti val
džiai apsivalyti nuo butlege- 
rių.

Pagavo moterj, kuri 
bandė apsiaustą 

pavogti
Prie VVabash ir VVashington 

gatvių tapo areštuota Zillah 
PlatV, 31 metų. Pasak parda
vėjos, Platt įėjusi į krautuvę 
ir iš ten išsinešusi apsiaustą 
$69.50 vertės.

Platt esanti kokios tai baž
nytinės federacijos sekretorė 
ir gyvenanti Ijexingtoh viešbu
ty j.

i kelią vis didėjančiam moterų 
puolimo skaičiui. Tokių pa- 

I tvarkymų išleidimas priklusys 
nuo policijos viršininko. Dar 
nėra žinios ar jis sutiks su pa
siūlymu, ar ne.

Padegė namus, kad tii- 
., rėjus progos plėšti

Namai 2156 \V. 21 st. iš ke
purių atvejų’ užsidegė. Policijai 
(tai pasirodė keistu ^dalyku. Ji 
pradėjo tyrinėti. Bežultate ta
po areštuotos dvi mergaitės, 
kurios gyvena tuose pat namuo
se, būtent: Betty Paskzos, 16 
metų ir jos “pusseserė Mary 
Paskzos, 14 metų. Mergaitės 
esą prisipažinusios policijai, 
kad namus jos padegusios tuo 
tikslu, kad galėjus plėšti ap
linkinius namus, kuomet žmo
nės iš jų išbėgs gaisro pažiūrė
ti. Jos, girdi, ypač norėjusios
šilkinių kojinių (pančiakų).

Perdūrė peiliu policmo- 
ną, kuris bandė mušty

nes sustabdyti
Policmonas Patrick Stenson 

iš South Chicago stoties tapo 
sužeistas peiliu į galvą, kuo
met .prie Burley jt 85 gatvių 
bandė sulaikyti muštynes tarp 
mėlcšikoito ir lenJco. 1-te^nltate 
Stensonui tapo peiliu perdurta 
galta.

Byšyj su muštynėmis liko su
imtas meksikonas Vero Severy, 
8500 Burley avė. Jis yra kalti
namas policmono sužeidimu.

Suėmė jaunuoli už neat
sargų važiavimą

Joseph Mondak, 18 metų, 
14804 Wood st., įvažiavo į kitą 
automobilių, kuriuo važiavo 
Thomas E. Westbrook su žmo
na ir sunumi. Visi trys tapo 
sužeisti.

Mondaką policija areštavo už 
neatsargų važiavimą.

Nesiseka net nusižudyti
Steve VVohknuth (1556 N. 

1/a Šalie st.“) užgriuvo visokios 
nelaimės. Prieš mėnesį laiko 
numirė jo žmona; užvakar pra
dėjo jam dantys gelti. To jau 
buvę gana. Jis paėmė revolverį, 
norėdamas visoiris kančioms pa
daryti galą. Paleido šūvį. Bet 
kulka tik biskutį odą nudrie
kė.

Kad jau nesiseka, tai nesi
seka, — net nusižudyti nevyk
sta.
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Greit bus išrinktas 
Ceok County ka-

. i Įėjimui
Už kelių dienų Cook county 

kalėjimas turės naują užveiz- 
dą. Tai vietai buvę paduota 90 
aplikacijų. Užvoizdos^ rinkimo 
komiteto pirmininkas, Frank 
D. Loomis, sako, jog palikta 
iš visų • aplikantų tik trys kan
didatai. Tie kandidatai esą tu
rės asmeniškai su komitetu pa
simatyti. Tinkamiausias > iš jų 
ir busiąs kalėjimo užveizda 
paskirtas.

Kalėjimo užveizdai moka
ma $5,000 metams. Štai kodėl 
ir atsirado tiek daug kandida
tų tai vietai.

Apkraustė tfirtingo 
biznieriaus namus

tančiais dolerių. Schank yra 
turtingas brokeris.

H. C. Schank (1183 Pratt 
blvd.), sugrįžęs iš atostogų, ra
do beveik tuščius namus. Visi 
brangesni daiktai buvo išvog
ti. Nuostolius jis apskaito tuks-

Aplankė Chicagą gar
sus komedijantas

* T T_

Kelioms valandoms Chicagoj 
buvo sustojęs pagarsėjęs fran- 
cuzų komedijantas, Jacųues 
Lerner, \ kuris pradėjęs kome- 
dijaš 'Mti, kai jam buvę 4 me
tai amžiaus. Jis vyksta į 
Holywood, Rur vaidins beždžio
nės rolę krutamiem^ paveiks
lams.

Lerner sako, kad amerikie
čiai kur kas labiau mėgstą vo
devilį, negu francuzai.

Sustreikavo 100 
mechanikų

Sustreikavo šimtas mecha
nikų, kurie dirhg prie De Wolf 
trobesio, 100 W. . Monroe st. 
Streikas kUo dėl ^aip vadina
mo “trandis award’|.

“Piliečių komitetas” reika
lauja, kad streikininkai tuoj 
grįsti į darbą, nes įriėšingame 
t Vėjy j jis pAkviesiąą neprį* 

klausončius unijai mechanikus, 
Icit.op siilcutlt ----- skobus.

Tarp unijos ir to komiteto
numatofna aštri kova.

• r V
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JONAS F. LINGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Rugpjūčio 24 die
ną, 8:45 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus; 
iimes Lietuvoje Vaičių kaime, 

ilalčs valsčiaus, Tauragės ap
skričio]. Paliko dideliame nu
liūdime savo moterį Frances, 
pusbroli Povilą Kairj, dėdes Joe 
ir Kazį Martinkus, Balsevičių 
šeimyną ir dėdę Antaną Trijo- 
ną, o Lietuvoje tėvą ir brolj 
Antaną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi L J. Zolp koplyčioj, 1646 
W. 46th St.

Laidotuvės jvyks šeštadieny j, 
Rugpiučio 28 dieną, 2:30 valan
dą po pietų iš L J. Jolpo kop
lyčios, o iš ten bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono F. Lingio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. /

Nubudę4 liekame,
Moteris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Lietuvių Rateliuose.
Kas girdėt “Naujienų” 

laivakorčių skyriuje
Ekskursaptai, išvažiavę su 

pirma ekskursija gegužės 15 d. 
1926 m., linksmi ir smagi pra
deda sugrįžti atgal. Lig šiol su- 
grjžusieji giria Lietuvą ir sako, 
kad turėję gerus laikus. Kele
tas dienų atgal sugrįžo iš Lie
tuvos Jurgis Pechukas ir Jonas 
Jakaitis. Abu laimingi: susira
do Lietuvoj gyvenimo drauges 
ir apsivedė. Dabar skubi par
kviest! savo moteris. Neužilgo 
pribus į Chicagą šie ekskursan
tai: Stanley ir Cicilija Ambrose, 
Kazimieras ir Juozapas Bukš- 
ta lis, Wolter ir Margareta Nut
rintas.

Roseland, III.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ba

telio išvažiavimas rugpiučio 22 
dieną buvo skaitlingas. Visi da
lyviai laiką praleido linksmai, 

vieni žaizdami, kiti drau
giškai pasikalbėdami. Kas kar
tas vis daugiau ir daugiau ra
telis gauna lėmėjų ir pritarėjų.

L. S. M. Ratelis jau rengiasi 
ir prie žiemos sezono. Ir kadan
gi ratęji čiai numato turėsią 
daug darbo ateinančią žiemą, 
o tai reikalauja daug spėkų, 
kad patenkinus publiką, tad 
ratelio valdyba, apsvarsčius pa
dėtį priėjo prie išvados, kad 
viešai pakvietus ratelio buvu
sius narius. Vieni jų yra pasi
traukę dėl stokos laiko, o kiti 
dėl įvykusios suirutes laike ka
ro, kada pasiskirstė nuomonės 
netiktai tarpe ratelio narių, o 
ir visose kitose organizacijose. 
Batelis buvo ir yra dailės drau
gija. O dailė negali būti party- 
viška. Todėl ratelis ir yra no 
partyviŠkas. Tad' fisi tie, kurie 
turite patraukiSną dirbti dėl 
dailės ir kurie jau esate daug 
pasidarbavę dėl ratelio, kvie
čiami esate vėl grįžti prie ra
telio. Batelis turi savas puikiau 
dekoracijas, dąhjj reikalingų 
prie scenos dyąpąny, ssuvirs po
rą šimtų dolerių pinigų, kurie 
yra į linr>lc<i: !><• to dar
turi C. N. Bendroves* Šerų už 
$1000 ir įvairiu Vel

Padėkavonė
A. A. Jieva Šiaulienė po tėvais Atkočiutė, kuri mirė Rugpiučio 

20 dieną, 1926 ir palaidota tapo Rugpiučio 24tą, o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs lt negalėdama atsidėkavot • 
tiems, kurie suteikė jai paskutinį patUrhaVimą ir palydėjo ją j tą 
neišvehgiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmpnėms ir 
draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, Kun. Skripkai taip
gi Kun. Martinkui ir člžauskui, kurie atlaikė jspudingas pamaldas 
už jos sielą; dėkavojame graboriui Eudeikiui, kurs savu geru ir mah- 
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją j amžinastj, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą it rūpesčius, dėkavojame gtabnešiams. 
Dekavojaihe Draugystei ‘Tretininkių” Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švenčiausios, Vargonininkui p. Daukšai, poniai Peržinskienei už gra
žių pagiedųjimą, dailininkui PetroseviČiui už gražų smiukavimą, 
taipgi xšv. Kryžlaits pafap. šeserims už gražų papuošimą bažnyčios, 
ir tiagalIoM dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylima Jieva sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę,

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pkgrabfc direktorių 
Autorfiobilių patarnavimas viao- 
kiėms reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb St., Chicago

------------------------------------------------r---------------------- - -------------------------------------------------------------- --------------------
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K ARGUS 
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.

Vyras, Detvinskių ir Daukų šeimyna.

linu-ii nini^Mi I l^l■l■al>>tl ■■■ Mitili f»l iMSOni Akli iiium I.M^|

kalų knygų. Nežiūrint į buvu
sias suirutes, ratelio turtai ne
buvo išaikvotas. Tasai turtas 
priklauso ne vien tiems, kurie 
dabar priklauso prie ratelio, 
bet ir tiems, kurie priklausė 
pirmiau. Todėl drąsiai galite 
sugrįžti, nes ir jūsų dalis yra 
uždirbta. Vėl visi galėsime dar
buotis dėl dailės.

Taipgi yra kviečiami ir tie, 
kurie dar nepriklausė prie ra
telio, o turi patraukimą veiktf 
dailės srity j. Pasitaiko paklaus
ti pažįstamų, ką dabar veikia 
liuosu laiku. (Jauni atsakymų: 
nieko. Paklausus, kodėl nieko 
nęveikia, atsako, kad nėra kas 
veikti. Prie ratelio veikimo yra 
daug, ir savo liuosu laiku pa
sidarbuosite dėl dailės. Iš to 
ims nauda patiems ir visuonie-, 
nei. Liet. Scenos Mylėtojų pa
telio susirinkimai būna kiekvie
no mėnesio pirmą antradienį 
Strumilos svetainėje, 7:30 vai.1 
vakare. —Valdyba.

North Side
Sekmadienyj, rugsėjo 22 d., 

musų Draugijų Sąryšis turėjo 
išvažiavimą į Jefferson girią. | 
Publikos* galėjo būti apie porą*
šimtų. Mat, prie to prisidėjo 
Humboldt parko lietuvių kliu- 
bas, kuris - gerokai padidino 
skaitlinę. Visi gražiai linksmi
nosi — vieni dainavo daineles, 
kiti žaidė įvairius žaislus. Spy- 
čių visai nebuvo, užtai reikia 
pagirti rengėjus. Sąryšiui liks 
nemažai pelno iš šio išvažiavi
mo. 

♦ ♦
A. L. T. Sandaros 23-čia kuo

pa Čia smarkiai pradėjo judėti. 
Mat, sandariėčiai nori gauti 
daugiau rimtų narių ir padidin
ti savo kuopos skaičių. Liepos 
mėnesy įstojo P. Indrale ir A. 
Budrevičia, o praeitam susirin
kime Chas. Boges ir p. Chas. 
McKey, kuris turi' savo kostu- 
meriška kriaučių krautuvę ant 
Hoyne ir Chicago avė. Taigi 
gerai, kad rimtasis elementas 
susispiestų ir pradėtų rimtą 
kovą prieš Maskvos agentus.

ti PU i Aras.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plaulctyj 
tiek naudingų žinių, 
kriin Nauiintioa

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir npo 7 iki 10. NedS- 
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
. TELEFONAS CANAL 0464

A + A
MONIKA čARNIENfi 
Po tėvais Devenaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 25 dieną, 2:30 valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukus 
36 metų amžiaus; gimusi Kau
no redybos, Panevėžio apskri
čio, Rosalimo parapijos, Bačiu-* 
nų kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną, 2 dukteris: 
Stanislavą ir Emiliją, seserį 
Antaniną, ŠvOgerį Joną Jonaitį, 
pusbrolį Petrą Devenj, o Lietu
voj seserį ir švogerj. Kūnas pa
šarvotas, randasi 9421 South 
Champlain Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugpiučio 30 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš najnų j Sv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, So. Chica- 
goj, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionės sielą, o 
iš tfen bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapįpes.

Visi 'A. A. Mopikęs Čarnienės 
gųninės, draugai ir pažįstami 
esdte iTUoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Nuteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo, 
Pusbrolis ir švogeris

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

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius C'bicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
iUs.

OFISAS: <
668 W. 18th St. 
m. CaMl '6174
< SKYRlUSf 

3238 S. Halsted St.
T«l. Blvl. lOGil

....—-------------- 1
Boulevard 4189

A. MASALSKIS •
' Graborius
Musų pa t am avim a s laidotuvėse 

ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžihingas Ir nebrangus, todėl 
kad neturinrie išlaidų užlaikymu 
Skyrių.

3307 Auburn Avė.
Čbirago, 111.

H ■■ N. ■■<! • 'i i II SI t I IiikI III i

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris

JET AKIŲ
Palengvins akių 

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

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

;aiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Speciali atvda at- 
ireipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

HEMORAIDAI
(pilės)

L« a Gydome Be
5^ Operacijos

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

Daugelį išgydyme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

Išegzaininavima> ir patairymai 
dykai

CHICAGO MLDICAL 
INSTITUTE
505 Sb. State St.

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

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

V......■■■»■  ----------- ,, ,/

l

Malt
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS 
GERIA (jSIAS

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

MJe kokių

Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kuponus iškirpdamab 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
ii m imiin v ii « k ■ n n n « b a ■■ *
*wnvwwww*wwwwwww*wwwi
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Lieiuvlii Rateliuosri.
Birutės Jubiliejus
Rašo A. Vanagaitis

Sekančiais metais Chicagos 
lietuvių dailės draugija “Biru
tė” švenčia 20 metų sukaktu
ves nuo savo atsiradimo. Pinos
iąs metų. Išgyvuot ir, kas svar
biausia, nesubankrutuot dailės 
draugijai per 20 metų, — yra 
kas tai nepaprasto. “Birutei” 
lemta buvo gyvuoti ir gyventi 
bei augti ir plėtotis. Tiesa, 
daugumui atsibodo ta nuobodu
lio pasaka apie “Birutę”, bet 
dar neįgriso. Vasara kaip ten 
nebuvo, žiemai gi atėjus, visi 
“Birutės” laukia pasirodant, 
.los suruošti koncertai ar vaidi
nimai visuomet suvilioja tūks
tantinę publiką. Chicagiečiai 
mėgsta “Birutę” ir noriai lan
ke jos parengimus. Gaila tik, 
kad “Birutė” nepajėgia įsikur
ti sau nuolatinį teatrą. Nepa
sakyčiau teatrų, bet taip sau 

teatrėlj su nuosava vieta. 
Tas nepavyko per 20 metų, gal 
dabar pavyks. Reikia tikėtis 
kokia nors dovana paminint 
tą jubiliejų, švęsime 20 metų 
sukaktuves, švęsime neužilgo ir 
25 m. ir aš tikiuosi, kad įkur-

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI

lie- 
lier

Dabar birutiečiai važinėja 
žiūrinėja salės nusamdyti tai 
šventei. Kur nori — negauna. 
Vienur nepatogu. Kitur bran
gu, tai vėl nežinoma, neparan
ku. Nor suvadint chicagiečius į 
gražią, patogią vietą, nor su- 
vaidint “Birutę”, leist apsilan
kiusiems pasišokti, bet vis nėr 
tinkamo teatro.

Matote, koks nepaprastas da
lykas. Augk, gyvuok ir bujok, 
taip sakant, ant vėjo pagairės.

is-os 
visi

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
Pora dienų atgal visiems Naujie

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

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

Spulkos sekretorius.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

RENDAI 2 kambariai, vyrams; 
yra elektra, vana, telefonas: su val
giu ar be valgio. Atsišauki! į res- 
tauraytą, 3827 Archer Avė.

RENDAI kambarys vyrams arba 
vedusiai porai. Kaiųbariai pigus. 
703 W. 21 Place. Ant paskutinio 
aukšto Iš fronto.
" l ---
xPARENDAVOJIMUI kambarin vie

nam ar dviem vaikinam, garu šildo
mas, hrti strytkarių linijos.

6239 So. Sacramento Avė.

AUTOMOBILIAI
KAMBARYS ant rendos tinkamas 

dėl ženotos poros arba nevedusių. 
Su visais parankamais. Atsišauki!, 
.loe Rusteika, 1224 S. Washtenaw 
avė. • ,

TIKRA NAUJIENA

BARGENAS
TURI būt parduota šią savaitę 

už pusę kainos Icc crearno, kendžių 
ir minkštų gėrimų 
gyvenimui ruimais 
pigi, geras lysas.

Atsišaukit
2502 W.

krautuvė su pa- 
užpakaly. Įlenda

69 St.

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

ĮVAIRUS SKELRIMAI

ROSELAND:
Miehigan Avė. ir 107 St.
Miehigan Avė Ir 108 St.

kampų
Miehigan Avė. ir 111 St.
Miehigan Avė. ir 113 St.
Miehigan Avė ir 115 St.

abiejų

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČKINIS, Prez.

Studebaker išleido naujas karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių blakes. Kurie ma
note pįrkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen, gro
sernė ir nesvaigiffamų gėrimų krau
tuvė, auksinės kasyklos tinkamiems 
žmonėms. Gražus gyvenimui kam
bariai iš užpakalio; garu šildoma, 
rendos tik $50, 3 metų lysas.

Kreipkitės:
5924 Wonlworth avė.

1G0 AK^R.Ų FARMA
Randasi Miehigan valstijoj, ant 

ežero kranto, su visais gyvuliais, 
mašinomis; parsiduoda labai pigiai. 
Savininkas mainys ant namo, pri
ims lotus arba bile kokį biznį už 
pirnią įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
8352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

\ PARDAVIMUI VELIE tour- 
ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam,pirkėjui, $350.

4401 So. Rockvvell Street 
Tel. Lafayette 6310

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė labai pigiai. Apleidžiu miestą, 
lystas 3 metams, 4 kambariai gyve
nimui, renda $50. 5200 S. Union 
avė. Yards 2268.

PARSIDUODA 2 flatų mūri
nis namas po 4 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas, 41 pėdų 
lotas. Garadžius. Kaina $11,500. 
Matyti galima po 6 vakare.

5152 So. Whipple St.

1 1 !■ ■*■-■

RAKANDAI

RESTAURANTAS pardavimui 
arba priimsiu partnerį. Gera 
vieta. Didelės dirbtuvės arti, pi
giai gausit.

5111 So.’Kedzie Avė.

PARDAVIMUI T kambarių 
mūrinė rezidencija, gali gyven
ti 2 šeimynos, furnas šildoma, 
30 pėdų lotas, 3 karų garažas, 
atsišaukit po 5 vakare, nedėlioj 
visą dieną.

5735 So. Winchester Avė.

«

rei-

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 CHICAGO.IE: 
NVestern Avė ir 71 St.
Halsted St. ir .63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad

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

Julius Mickevičius, 
“N-nų“ Cirkuliacijos Vedėjas.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.60?

PARDAVIMUI 4 ruimų rakanda 
Daiktai tik 8 mėnesius vartoti. 315! 
So. Halsted St. 3 lubos užpakalyje.

PARDAVIMUI
UŽ DYKĄ

PATARIMAS siuvėjams, dirban
tiems pas kitus. |

Kurie suprantat gerai siuvimo 
amatą, bet neturit nuolatinio dar
bo, arba mažai galit uždirbti. Duo-’ , .. »siu patarimą kaip ateity įsigyti DEL -GEROS priežasties aš pąr- 
nuolatinį darbų ir tinkamą užmo- ‘luošiu už cash gerą Bellman 88 no-
kestį. Atsišaukit iki Sept. 15 d. ul grojlklį pianą, su benčiumi, pastik
kas dieną telefonu arba laišku; ne- tomą liamppą, 94 roleliai už $125.

........  ~ išmokėti per 5 sykius
$25.

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

dėlios dienomis ypatiškai nuo 10 Galėsite 
vai. rvto iki 1 vai. po olėtų. . Po

W. .1. P., 5557 W. 63rd st. |
Phone Republic 10091

KRAUTDVHJ FIKČERIAI 
Gro^ernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

mas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sosthcime, 1912 So State St.

/PARDAVIMUI delikatessen ir 
groccris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiajp

V)258 Union Avenue

PARDAVIMUI grosernė, lai
koma visokių .minkštų gėrimų ir 
rūkytos mėsos. Biznis senas. 
Bargenas.

708 W. 30th St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Neturinčiam užtektinai duosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Lvsas 5 metams. 
4 gyvenimui ruimai. Gera biznio 
ta. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St. 

Box 65

vie*

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 So. Union Avė.

NAMAI-2EME

LpTAS ant pardavimo, 36 pė
dų pločio ir 125 ilgio ant South 
Rockwell St., prie W. 69th St. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
prie savininko »

2500 W. 69th St.

PARDAVIMUI 2 bizniavi na
mai ir 5 pagyvenimai ir štorai. 
Žemės 100x200. Medini, geri na
mai. Kaina pigi. JOHN BUŠU, 
9940 Vincennes Avė., Telefonas 
Beverly 1570.

BARGENAS, Stickney. graži ir 
kambarių cottage, ant plataus loto; 
parduosiu pigiai. Hetch, 4411 \Vis- 
consin avė.

2732

2792. — Sporto suknia. I<abai ele
gantiška ir smagi. Pritiks kiekvie
nai panelei ir jaunai moterei. Gali
ma siūdinti iš bile kokios materijos. 
Sukirptos mieros 16, 18, 86, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mie
lai reikia 2 yardų 54 colių materi
jos ir % yardų skirtingos materi
jos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti m i erą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu Laišku* reikia adresuoti?

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

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia |dedu 15 centų ir prašau ąt-

aiųjrti man pavyzdi No—...... —
Mieros---------- --- ------  per krutiną

Vienok “Birutė” gyvavo, gyvuo
ja ir gyvuos, kol lietuviai Chi
cagoj gyvens. Vienintelė dailės 
draugija lietuvių tarpe švenčiu 
IckiiĮ šventę. Man labai įdomu, 
kaip ir kokiu bildu pagerbs tą 
šventę. Juk visak lietuviškas 
pasaulis kalbės, rašys ir skai
tys apie tą šventę. Kur mes 
nerasime birutiečiiį? Ne tik 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj jv 
pilna. Kiek atsiminimų, kiek 
sielvartų, kiek džiaugsmo, gra
žių valandų, kiek koncertų, va
karų, šokių, maskaradų, išva
žiavimų?... O kiek gražių po
nių, panelių, inteligentų, biz
nierių, ir kuklių darbo žmone
lių išaugo po “Birutes” skrais
te?! “Birutė”, tai kultūros ži
dinys, kurioje auklėjo savo sie
las šimtai jaunimo dainuodami 
lietuviškas dainas, žaizdami lie
tuviškus žaidimus, šokdami 
tuviškus Šokius, vaidindami 
tuviškus veikalus. Jie rado
ro lietuviško peno, kuris lietu
vybės dvasią gaivino. Birutie- 
čiai buvo ir bus tikri lietuviai, 
kuriems rupi lietuviška dailė. 
Ypatingai chicagiečiai tą paju
to prie komp. St. Šimkaus lai
kų. Kada Lietuva atgavo ne
priklausomybę, kada visi atgi
mė kaipo tikri Lietuvos pilie
čiai, tuomet “Birutė” atliko di
delę užduotį tautiniam darbe, 
šiandien, žinoma, sunku dar
buotis patiems birutiečiams, 
nes jau ne tas ūpas. Lietuviš
kas darbas jau neįvertinamas, 
amerikonizacijos banga atšal
dė tautinius jausmus, “Biru
tė” netekus komp. S. Šimkaus, 

i nukrypo kiton pusėn ir beveik 
užmiršo savo pareigas. Atsira
do priešų, kurie visokiais bu
dais trukdė dirbti, bet birutio- 
čiai nesnaudė. Jie nepaisė kliū
čių ir dirbo išsijuosę, 
klintys tapo nugalėtos,
priešų antpuoliai atremti ir li
ko ' “Birutė” laisva — nepri
klausoma dailės draugija, nely
ginant pati Lietuva iš po karo 
griuvėsių.

Birutiečių nuopelnus įverti
no nemažas būrys chicagiečių 
inteligentijos, kurie stojo į ei
les rėmėjų ir tokiu budu “Biru
tė” šiandien viena iš stipriau
sių dailės draugijų Cbicagoje. 
šiais metais jau nutilo “Biru
tės” neprieteliai. Nekurie su- 
klaudintieji pradėjo gryžti atgal 
į birutiečių armiją ir stojo ak
tyviu darban. Aš tikiu, kad 
ne tik sugryž išėjusieji, bet dar 
ateis nebuvusieji. Kam netei
kia malonumo daina, muzika, 
teatras? Visi mes noriai lan
kome koncertus, vaidinimus, to
dėl mus'ų pareiga palaikyti to
kias draugijas, kurios išimti
nai ta sritimi rūpinasi. Aš ne
metu pirštinės tam, kuris lietu
višką darbą dirba, bet kovoju 
su tuo, kas mina po kojom tai, 
kas lietuviui yra šventa. Juk 
turim gi turėti ambicijos! Ko
kie mes žmonės busime, jei ne- 
atskirsime patys save kilmėj ir 
tautybėj? Kas mus pažins, kad 
mes lietuviai? Todėl, jei “Biru
tės” užduotis būti lietuviškos 
dailės sargyboj, tai mes be 
skirtumo partijų ir Įsitikinimų, 
turime remti “Birutę*’ visoke
riopai. Šiandien “Birutė“ nebe 
ta, kas pernai buvo. Jau daug 
maloniau repeticijas lankyti, 
nes būrys didėja, dauginasi. 
I>ramos skyrius sulaukė pagel- 
bon geriausius artistus, dainos 
— geriausius dainininkus. Ir ti
kiu, kad dar sugryš “Birutėn” 
paklydėliai, kurie dėka viso
kioms intrigoms, atsitraukė nuo 
jos. Daugelis stato pirmon ei- 
ėn asmeniškumus, bet, mano 
manymu, tas nesudaro pama
to nepriklausyti prie “Birutės”. 
Asmeniškumą reikia palikti už 
durų, einant į Birutės pamokas, 
hitų labai nesąmoninga kreip

ti domę į kito būdą, papročius, 
fizionomiją. “Birutė”, kuri už
siima ne tik koncertais, bet ir 
vaidinimu, turi turėti savo drau
gijoj visokių žmonių.

(Bus (iaugiąu)
.................- * - ---------------------- — II-

$6.60 j metup per visą 
likusį gyvenimą.

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, klek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei padė- 
tumė t juos į banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
kiekvieno, 
kiek jūsų

tumė t juos į banką ar spulka
Naujienų. Spulka. uždi 

$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark au sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halsted 8t.

Draugystės šv. Kazimiero 
laičio mėnesinis susirinkimas 
rugpiučio 29 d., paskutinį sekma
dienį, 1 vai. po pietų, Lietuvių Au
ditorijoj. Todėl visi nariai malo
nėkit laiku susirinkti.

Raštininkas.

Kara- 
įvyks

(Vardas ir pavardi)

/ Adresą n)

Tel. Tjrfayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kungeriauslai.

M. Yuška. 
3128 W. 38th Street, Ckleego, III.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiclinkėj. {staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo {staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunne Rooting Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

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

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, f urnas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2, fl.

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas įvyks 
panedėly, rugį. 30 d., 8 v. v., Ray-t, 
mond Chapel, 816 W. 31 St. Kvie- 
čiame visus lietuvius prijaučian
čius Lietuvos našlaičiams, atsilan
kyti į šį susirinkimą, kuriame ga-‘ 
lėsinie aptarti šio sezono veikimą 
ir kitus svarbius reikalus.

K. Katkevičienė, pirm.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
N. STASIULIENe, nuo tam

stos laišką, gavau; bet antrašo 
nėra. Prisiųsk šiuo adresu:

W. Tarvidavičius
3423 S. Halsted st., Chicago.

_L'-il'-'J.1___ L ■ J - -i!____ l'-ĮS? -L—

APSIVEDIMAI
PAIEšKAU apsivedimui vaikino, 

ne senesnio kaip 30 metų. Aš esu 
našlė 29 metų. Vaikinas turėtų bū
ti mokytas ir. mylintis teisingą šei
mynišką gyvenimą, ir nevartojantis 
svaiginamų gėrimų ir butų pasitu
rintis. Gaii būti iv senesnis, bile 
butų protingas žmogus, kad nebū
tų koks munšainieris. Malonėkit 
laišką siųsti ir įdėti savo fotogra
fiją, kurią ant pareikalavimo grą
žinsiu atgal.

T. G. 4605 So. Sawyer a Ve. 
Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
VIDURINES klasės moteris /m 

keletą Šimtų dolerių gali likti part- 
nerka prie boarding house, Clca- 
ringe. Garantuojame gerą uždarbį 
tinkamai ypatai.

5708 W. 65th st.
Hemlock 4789

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIŲ BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

PARDUOSIU savo $800 vertės gro
jikų pianą, su bęn&umi, kabinetas ir 
107 roleriai trf $120. Turi turėt 
mažiausia $25;dabar, o kitus išmokė
jimais į 6 mėnesius.

HENRY KREISTER, 
2332/W. Madison St.

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 $3,500. Christ Tunaitis, 11130 So. 
Sawyer Avė., Mt. Greenvvood, III

PARDAVIMUI namas 6—6 kam
barių, medinis, moderniškas, skie
pas,- elektra. Turiu parduoti tuo
jau. Apleidžiu miestų. .1(533 W. 21 
PI. Tel. Canal 3628.

/fili

Vyry ir Motery Ruby
■ Siuvimo Įstaiga

Siuvame naujus, išvalome 
suprosiname senus; sugadintus 
sutaisome ir t. t.

Darbas ir apsauga rūbų gva- 
rantuota.

Scniausis, geriausia, savo dar- 
prityręs. siuvėjas.

Frank Kuzmarskis
3404 So. Halsted St.

Chicago, IU.

ir

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Į ENAMEL šapų reikia vyrų 
arba moterų prie plieno spray- 
ers ir brushers. Cribben and 
Sexton Co. 680 N. Sacramento 
Blvd. Van Buren 4600.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA jaunos merginos dcl pri
žiūrėjimo 1 metų kūdikio. Mrs. 
Peter, Tel. Kenilvvorth 1052.

MOTERIMS darbas nuo štukų na
mie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 8 E. Randolph st. Room 1632.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio vyro prie bur- 
ner į geležies atkarpų jardą. A. Le
vine and Co., 1475 S. State St.

REIKIA vyro arba .berniuko, kuris 
moka siūti ant elektrinės mašinos. 
Štai Quilt Co., 1855 W. Roosevelt Ibi.ISRENOAVOJIMUI į

RENDON 4 dideli, švarus, švie- SpringaCoiling mašinų, 
sus kambariai, 2 fl. Yra gasas, elek- štukų. y—o— 
tra, rendos $i6. 452 W. 43rd St.

PATYRUSIŲ operatorių prie Wells 
Darbas nuo 

Englander Spring Bed Co., 
8961 Lowe Avė.

HlM ’»•
. . '..t . M* V

PARDAVIMUI grosernė, de- 
licatessen ta sąndvičių storas, 
arba mainysiu j automobilių. 
Turi būti greitai parduota, pi: 
giai. MatytL galima nuo 11 iki 
1 dieną. 17^7 E. 75th St.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 5 kambarius, 2 karų ga
ražas. 7259 S. Maplewood avė. 
\ 1 3 aukštas •

DIDELIS bargenas. Parsiduoda ( 
kambarių mūrinė cottage, lotas ir 
6 karų mūrinis garažas. Rendos ne
ša $88 mėnesiui. 3231 Lowe avė.

Neieškokit kitur, mes turim jį 
BUNGALOW. kurio jus ieškote, 

mes turime, 5 šviesus kambariai, 
aržuolo' trinias ir grindys, įmūry
tas plumbingas, tile vana, lietaus 
tašai, graži knygoms šėpa ir rašo
ma deska, su sieteliais ir stikliniai / 
porčiai. Didelis šviesus skiepas, 
karštu vandeniu Šildomas, landrės 
lovys, gasjnis heateris ir t. t. Vie
tos dėl 2 kambarių ant viškų, jei 
reikia. Lotas 30y 125. Gatvė dabar 
yra taisoma. Atvažiuokit ir pažiū
rėkit Šio namo. Atdara dėl apžiu- 
rėjimo kasdien’ ir nedėlioj. Savi
ninkas.

7147 S. Campbell avė.

PARSIDUODA barbernė, dvi bal
tos kėdės, šešių Yftėnėšių senumo.

1513 W. Polk ,St.

PARSIDUODA medinė cottage lt 
kambarių. Elektra, gazas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Park. 

11841 Edbrooke Avė.
PARSIDUODA rooming house pi

giai, kas nor gerus pinigus pada
ryti ateikit pamatyt, arba pusė 
priimsiu. 1829 S. Indiana Avė. Tel. 
Calumct 2066.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė arba išsimaino ant mažesnio 
biznio. Priežastis — nesveikata.

4201 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų me
dinis/ namas arba mainysiu ant 
biznio, namas geras, po 8 kam
barius, savininkas, 2 fl.

1731 E. 92 PI.

PARDAVIMUI gražus 4 kamba
rių mūrinis bungalow, aržuolo grin
dys ir kieto medžio trinias, karš
tu vandeniu Šildomas, su sieteliais 
Ir stikliniai porčiai, 30 j>ėdų lotas, 
vėliausios mados plumbingas, 
vietos dėl daugiau kambarių 
viškų, $1000 įmokėti, o kitus 
gal sutartį. Savininkas.

7206 S. Rockwell St.

yra 
ant 
.IŠ

PARSIDUODA grosernė už $150;
3 ruimai gyvenimui, rėnda $18 
mėnesį. 667 W. 18. St.

PARDAVIMUI 7 ruimų namas su 
2 lotais, tinkamas visokiam bizniui. 
Galima ir vištų auginimo fanną 
uždėti, galima pirkti sų visais ra
kandais. nes aš važiuoju j Lietuvą.

Kreipkitės:
8532 Vincenes avė.

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė. Senai įsteigtas biznis, cash. 
Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apylinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
ligos. 2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI South Sidc 
biznio namas, 2523 S. Halsted 
st., netoli kampo Archer avė., 
2 krautuvės ir fintai, apšildomi, 
gerame stovyje, reikia tik $2500 
Įnešti. KOCH & CO., 2603 So. 
Halsted st. „

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių cottage, 5138 S. Emerald avė. SERAI—BONAI

BARGENAS! Pardavimui hard- 
ware ir paint štoras. Senas ir 
išdirbtas biznis. Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuoj aus.

3149 S. Halsted st. ’
' Tol. Yards 7282

PARDAVIMUI grosernė pi 
giai, geri Įtaisymai, kavos ir 
slaising mašinos; išdirbta vieta 
Kreipkitės tuojau.

201 E. 61 St.
t -

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

11955 Ao. Halsted Street i 
Tel. Pullman 4396

GROJIKLIS pianas, 88 notų, 
gerame stovyje, kaip naujas, 
atiduosiu už- $100, 70 rolių ir 
benčius, $25 įmokėti ir po $10 
į mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 
floor.

PARDAVIMUI grosernė, yra 
I laikoma visokių mažmožių. Prie- 
, žastį patirsit ant vietos.
- Kreipkitės:

3700 S. Emerald Avė.

PUIKIAUSIS bargenas Auburn 
’arke, jei pirksite šį mėnesį, 6 
apartmentų namas. Matykit savinin- 
lą tame pačiame name. Griffin.

7721 S. Peoria St.

PARSIDUODA 2 fintų 5 ir 6 
kambarių muro namas, su dviem 
boileriais; geram stovyje, už priei
namą kainą, 5939 S. Rockwcll St.

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis bun- 
;alow, 6 kambarių, karštu vandeniu 
ildomas, duosiu geriausiomis sąly
gomis. — Kitas 5 kambarių biinga- 
ow, pečiais šildomas. Priimsiu lotą 

rankpinigių. Atsišaukit greit, nes iš- 
Savi įlinkas,

MORTGEOIAI-PASKOLOS
ow, pečia 

rankpinigi 
važiuoju ant farmos. 
/ 444 So. Kedvale Avė.

■ ............. / 1— ■— — — —" * ■

PARSIDUODA moderniškas 8 kam- 
jarių mūrinis rezidencija. Maudynė, 
2 toiletu. Karštu vandeniu šildoma. 
Garadžius 2 mašinoms.

5654 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI aštuonių ruimų coft- 
age, gerame stovyje. Matykit savi
ninką. 3582 Parnell Avė.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Michi- 
gan valstijoj, gera žemė ir budmkai, 
$85.00. J. Gimbutis, 53 E. 103 PI.

UŽEIGA. Lietuviška Valgykla ir 
pagyvenimas; turim keletą kambarių 
dėl pavienių vyrų; gera vieta pake
leiviams. Kreipėtės

2118 So. Halsted St.

2 FIjATŲ mūrinis namas, 5 ir C 
kambarių, kieto medžio grindys ir 

i trlmas, fumas ir pečiumi šildomas 
--------- ---------------------- --- --------- 6 karų garažas, iš šono įvažiojamas, 

Wells St., netoli Garfield bulvaro, 
Vniim filmini ^19 OBD ro*Vin

PARSIDUODA grosernės fikčeriai. $2500, kitus išmokėjimais, 206 West 
1844 Cąnalport Avė. Garfield Blvd. Boulevard 1392.

----------- - — — ha

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokintini dienomis ir vakarais. At
sišauki! arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
•72 W. Madison Street, arba 109 S. 

Wells Street.
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