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Antra amerikietė 
perplaukė Lamanšą

Angliakasiu vadas persi- 
samdė kasyklų kompanijai
Farrington, unijos prezidentas, 

Raus iš Peabody kompanijos 
$25,000 algos metams

Kinai liepia sovietams at 
siimt ambasadorių

Angliakasių unijos prezidentas
persisamdė kasyklų kom 

panijai už $25,000
Antra moteriškė perplaukė I Kinai liepia Maskvai alsi

Lamanšo kanalų imt savo ambasadorių
Nevvyorkietė, Mrs. Corson, nors 

“subytino” vyrą, bet nepaver
žė garbės iš Ederle.

Kitaip KarachanuT busią atim
tos ekstrateritorinės teisės ir 
diplomato privilegijos.

PEKINAS, Kinai, rugp. 29.— 
Kinų užsienio departamentas 
pranešė sovietų Rusijos vyriau
sybei, kad Kinija nebegalinti ii-, 
giau priimti Leono Karachano 
kaipo sovietų ambasadoriaus, ir

DOVER, Anglija, rugp. 29. — 
Antra moteriškė perplaukė Ang
lijos (Lamanšo) kanalą. Tatai 
padarė vakar- ne\vyorkietė Mrs. 
Clemington Corson, dviejų vai
kų motina. Ji “subytino” vyrą, 
vieną anglų plaukiką Franką kad jei jis nebusiąs urnai at 
Perksą: juodu kartu išplaukė šauktas iš Pekino, jo t--------
iš (iris Nez, 1 
Anglijos pusėj, bet po keturio- diplomatinės 
likos su viršum valandų plau
kimo ir tik už pusantros my
lios nuo Anglijos krantų Perks 
buvo priverstas paliauti — jis 
buvo taip pavargęs, kad nebe
galėjo paplaukti.

Pirma moteriškė, parplauku
si Lamanšą, buvo irgi newyor- 
kietė, p-lė Gertrude Ederle. šio 
mėnesio 6 dieną ji perplaukė 
kanalą per 14 valandų ir 31 
minutę. Dabar Corsonienė tatai 
padarė per 15 vai. ir 28 minu
tes.

PARYŽIUS,. rugp.
'Frank Farrington, United Mine 
jWorkers of America Dvylik
to (Illinois) Distrikto preziden
tas, kurs dabar yra Paryžiuje, 

.prieš išvažiuodamas į Europą 
I persisamdė Peabody Coal kom
panijai. Einant padarytu lie
pos 2 dieną su ta kompanija 
kontraktu Farringtonas gaus 
algos $25,000 metams.

Farrington pareiškė spaudos 
atstovams, kad dar prieš de
šimt metų Peabody kompanija 
kalbinus jį eiti jai dirbti be
veik tomis pat sąlygomis, kaip 
ir dabar, bet jis tuomet atsisa
kęs.

“Aš dirbau kasyklų darbi
ninkams per daugiau kaip dvi
dešimt metų,” sako Farring
tonas,” o Illinois distrikto an
gliakasių unijos pirmininku 
buvau per dvyliką metų. Kaip 
unijos pirmininkas aš gaunu 
$5,(X)0 metams. Aš nebe jaunas, 
53 metų amžiaus, turiu žmoną 
ir trejetą vaikų.

29.

Supranta- 
aš turėjau. j<> ekstrate-’mas dalykas, kad 

Francijoj, i Doverą, riterinės teisės lygiai kaip ir jo(atsižvelgti į savo šeimyną ir į
> privilegijos busią t Ateitį.

Farringtonas sakos, kad ir
kompa-

atimtos.
Jau prieš mėnesį laiko Kinija'tarnaudamas kasyklų 

prašė sovietų valdžios, kad ji, nijai jis rūpinsis kasyklų dar- 
atšauktų Karacbaną, bet Mask-į bininkų padėties -gerinimu, bet 
va iki šiol nieko į tai neatsakė, p* P*1 pareiškė, kad uniji- 
Dti to dabar Pekinas reikalauto 
t( pareikalavo.

Abd-el-Krimas išgabe
namas trėmimo salon

Meksikos banditai puolę 
apiplėšė miestą

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
29. — Karo komendantas gen. 
Martinez praneša, kad aštuo
niolika gerai apsiginklavusių, 
banditų, šaukdami “Valio kata
likų tikėjimas!’’, puolė Ame- 
camecos miestelį ir, apiplėšę jį. 
pasišalino. Plėšikams gaudyti 
tuojau buvo pasiųsta federali
nės kariuomenės kuopa, kuri 
šešis banditus nušovė, o vieną 
sugavo; likusiems pavyko iš
trukti.

CASABLANCA, Morokka, 
rugp. 29. — Ilgus melus kovo
jęs už Riffo nepriklausomybę, 
bet pagaliau pasidavęs francu- 
zams, iečių varta: Abo-e 
Krimas išsiunčiamas amžinam 
trėmimui į Reunion salą, kuri 
yra Indijos vandenyne, ties 
pietų Afrikos krantais. Iš Ca- 
sablanca jis gabenamas į Mar- 
seillę, kame bus persodintas į 
Admiral Pierre garlaivį ir 
tuoju išvežtas j Reunion salą.

Traukinys suvaži
nėjo žmogų z

245
už-

NEW YORKAS, rugp. 29. — 
Now Yorko Federalinis Rezer- 
vos Bankas praeitą savaitę pa- 

siuntė Vokietijos Reichsbankui 
$5,000,000 auksu.

Walter KosecTT, 40 metų, 
E. 155 st., tapo ant vietos 
muštas, kai jis pateko po einan
čio garvežio prie Adams gatvės, 
ant Illinois Central gelžkelio be-

nė alga, mokamą kasyklų dar
bininkams, esanti perdidele, 
ir kasyklų kompanijos, pripa

žįstančios angliakasių uniją, 
neįstengiančios konkuruoti su 
neuhijinėmis kasyklomis.

Prieš išvažiuodamas Europon 
Farrringtonas žadėjo dalyvauti 
Anglijos darbo unijų kongreso 
suvažiavime, kurs prasidės 
Bournemounthe rugsėjo 6 die
ną, bet dabar sakosi nebedaly- 
vausias.
Angliakasių unija reikalauja 

Farringtono rezignacijos
SPRINGFIELD, III., rjigp. 

29. — Angliakasių unijos vyk
domoji taryba kablegrama pa
reikalavo, kad Frank Farring
ton tuojau grįžtų iš Paryžiaus 
namo pasiaiškinti dėl persisam- 
dymo kasyklų knnpanijai, ar
ba rezignuotų iš angliakasių 
unijos pirmininko vietos.

Farringtonas taipjau kabe
liu atsakė, kad vykdomoji ta
ryba negalinti diktuoti jam, 
kam jis galįs ir kam negalįs 
persisamdyti.

20 žmonių žuvo žemei
nuo kalno nugriuvus

ARKLIŲ MUMIJOS

AR NORI KA 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 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už coli 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
linges per paskelbimus Naujie
nose.

SIMLA, Indija, rugp. 29. — 
Valdžios oficialiu pranešimu 
per žemės nuo kalnų nuslinki- 
mą, įvykusi ties Tiger kasyklų 
kaimu, Burmoj, rugpiučio 16 
dieną, dvidešimt asmenų buvo 
užmušta ir dvidešimt keturi 
sužeista.

Iškilmingas pasitikimas 
Gertrude Ederle

skelbimų kai- 
Mažiausia kak 
colis (apie 30

NEVY YORK, rugp. 27. 
šiandie į savo gimtąjį miestą 
sugryžo Gertrude Ederle, pir
moji mergina perplaukusi An
glijos kanalą. Ją pasitiko tūk
stančiai new yorkiečių didelė
mis iškilmėmis. Visu jos ke
liu į miesto salę taipjau stovė
jo minios žmonių, o prie mies
to salės buvo tokis didelis susi
grūdimas, kad kėli žmonės liko 
sužeisti.

PARYŽIUS, rugp. 29. Pro* 
fesorlaus DusŠand pranešimu 
egiptologai Firsh ir Gardeli ra
dę dvi arklių mumijas. Tai dar 
pirmos surastos gyvulių mumi
jos. Spėjama, kad tai mumi
jos arklių, išgelbėjusių gyvybę 
Egipto karaliaus Ramseso An
trojo mūšyje su Ilititais Pales
tinoj.

Ispanijos diktatorius serga

MADRIDAS, Ispanija, rugp.
29. — Ispanijos diktatorius/ 

parimo de Rivera, susirgo. Jo
kių lankytojų prie jo neprilei
džia.

Suvažinėjo darbininką
BELLEVILLE, .111., rugp. 29. 

— Sunkiam automobiliu įlėkus 
į kuopą darbininkų, dirbusių 
gatvėkarių bėgių remonto dar
bą, vienas darbininkas, Dennis 
Keane, buvo užmuštas, keturi 
kiti pavojingai sužaloti.

[Pacific and Atlantic Photo]
Perplaukus Anglijos kanala. Gertrude Ederle, amerikietė, 

išnešama ant pečių iš vandens, jai perplaukus Anglijos kanalą, iš 
Fra nei jos į Angliją.

Lenkijos ir sov^Ių Rusijos 
neitralumo paktas

Maskva neretų greičiau, bet 
Varšuva pakto pasirašymu 
nesiskubina, čičerinas serga

MASKVA, rugp. 29. — Ofi
cialiam jH’anešimu sovietų Ru
sija įteikus Lenkijai nepuoli
mo sutarties1 projektą.

Projekte numato .a, kad abi
dvi laikytųsi nmiralumo, jei 
katra jų butų trečios valstybės 
užpulta; kad nė viena nė ant
roji nedalyvautų politiniuose 
nė ekonominiuose paktuose, 
atkreiptuose prieš bet katrą jų
dviejų, ir kad visokį nesusipra
timai tarp jųdviejų butų miš
rios arbitracijos komisijos iš
sprendžiami.

Sovietų Rusija norėjo pasi
rašyti paktą dar šį mėnesį, at- 
siankius Maskvon Lenkijos 
užsienio ministeriui Zaleskiui, 
bet Lenkija nepritarė tam. Da
bar, dėl sovietų užsienio mi- 
nisterio čičerino ligos, Zales
kio vizitas Maskvai atidėta vė
lam rudeniui.

DU JAUNUOLIAI NUŽUDYTI 
ELEKTROS KĖDĖJ

OSSIN1NG, N. Y., rugp. 29. 
— Sing Sing kalėjimu elektros 
kėdėj, tapo nužudyti du jau
nuoliai. John Garguila, kurį 
nuteista nužudyti už nušovinji 
groserninko laike apiplėšimo, 
buvo labai nusiminęs, bet Cos- 
mio Brescia, užmušęs savo pus
brolį, tik juokėsi, esą jam vis- 
tiek, mirti lovoj, ar kėdėj.

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

Pramatoma gražus oras su 
vidutiniška temperatūra; pu
sėtinas, daugiausiai Žeimių ry
tų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 74° F.

šiandie saulė teka 6:12; lei
džiasi 7:29 valanda.

v

Lenky kataliką demon
stracija prieš Pilsudskį

Del katalikų kongreso atidary
mo suruoštoje Varšuvoj ma
nifestacijoj dalyvavo 250,- 
000 žmonių.

VARŠUVA, rugp. 29. —Var
šuvoj prasidėjo skaitmeningas 
katalikų kongresas. Prieš kon
greso atidarymą buvo suruoš
ta sostinės gatvėse milžiniškas 
paradas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 250 tūkstančių 
lenkų katalikų, jų tarpe dau
giau kaip 2300 kunigų.

Kadangi tasai kongresas
yra, taip (sakant, katalikų kon
servatorių partijos jėgų ap-
žvelgimas, tai ir paradas galų 
gale virto politine demonstra
cija prieš Pilsudskį ir jo dikta
tūra. *

Kad virvė nutruko, ko
rikas pats nulaužė savo 

aukai sprandą
KROKUVA, Lenkija, ' rugp. 

29. — Vakar čia įvyko nusikal
tėlio ekzekucija, primenanti 
Ispanijos inkvizicijos dienas. 

Buvo kariamas vienas asmuo, 
vardu Jelihskis, mirties baus
mei pasmerktas už užmušimą 
vienos merginos. Atvestas ties 
kartuvėmis, kur buvo susirin
kus didelė govėda, pasmerkta
sis, keikdamas, atsisakė prisi
leisti kunigą, tuo tarpu kai bu
delis, apsitaisęs juodu fraku, 
baltu kravatu ir baltomis piršti
naitėmis, nėrė jam virvę ant 
kaklo. Tada budelio padėjėjas, 
apsirėdęs taip pat, kaip koks 
diplomatas, ištraukė pastoją iš 
po kariamojo .kojų, bet staiga 
nutruko virvė. Ilgai nelaukęs 
budelis šoko prie nutrukusios 
savo aukos ir pats savo ranko
mis nulaužė Jelinskiui sprandą, 
tuo tarpu kai govėda, tai ma
tydama, ėmė isteringai rėkti. 
Policijai su vangu pavyko iš
gelbėti budelis iš įtužusios mi
nios rankų.

HONKONGAS, Kinai, rugp. 
29. Iš Kantono praneša, kad 
kinų nacionalistų jėgos paėmu- 
sios Tungšeno miestą.

į Petras Vileišis mirė į
• ■■ ■ I ——■■■■ »

Ką tik atėję iš Lietuvos laik
raščiai praneša, kad rugpiučio 
12 dienij Palangoje mirė inži
nierius Petras Vileišis, vienas 
pirmųjų Lietuvos švietėjų, uo
lus kovotojas dėl lietuvių spau
dos atgavimo, pirmojo lietuvių 
dienraščio “Vilniaus žinių” įs
teigėjas ir redaktorius, buvęs 
susisiekimo ministerie, inžinie
rių tarybos pirmininkas, sulau
kęs 75 metų amžiaus.

Velionies kūnas iš Palangos 
buvo parvežtas į Kauną ir rug
piučio 16 dieną laikinai palai
dotas Bazilikos rūsy, ligi bus 
galima parvežti Vilniun, kame 
Rasos kapinėse yra paties ve- 
lionies pasistatytas kapas su 
koplyčia.

25 žmonės žuvo per audrą 
Louisianoje

VVASHINGTONAS, rugp. 29. 
— Raudonojo Kryžiaus valdy
bos gautomis žiniomis, per 
smarkią audrą, kuri siautė 
trečiadienį Meksikos Golfe ir 
Louisianos pajūriu, dvidešimt 
penki žmonės žuvo. Point au 
Chine sunaikinta visa žvejų ko
lonija. Mississippi upei netoli 
nuo Convent, I^a., paskendo 
nedidelis laivelis, kurio šeši 
įgulos žmonės prigėrė. Medžia
ginių nuostolių audra padarius 
apie 5 milionus dolerių^

25 kaliniai pabėgo iš ka- 
s Įėjimo; 6 sugauti
I0NIA, Mich., rugp. 29. — 

Anksti šeštadienio rytą iš Mi- 
chigan baudžiamojo kalėjimo 
pabėgo, kalėjimo sargybą nu
veikę, dvidešimt penki kaliniai, 
kurių iki šiol pavyko šešis vėl 
sugauti. Dauguma pabėgusiųjų 
yra jauni, nuo 18 iki 35 metų, 
kriminalistai, kai kurie pa
smerkti už sunkius nusikalti
mus.

22 asmens sužeisti trau
kiniui užgavus busą 

I

GAR Y, Ind., rugp. 29.— Šian
die čia buvo sužaloti dvidešimt 
du asmens, daugelis jų chica- 
giėčiai, . South Shorc Electric 
Railvvay traukiniui užgavus pil
ną žmonių Sbore Line motor- 
husą, atėjusf iš Chicagos'. Mo- 
torbusas buvo traukinio apvers
tas ir numestas bėgiais per sep
tyniasdešimt pėdų. Nelaimė at
sitiko ties Chicago avė. ir Ken- 
nedy avė.

Be dvidešimt dviejų sunkiai 
sužalotų, kurie buvo urnai nu
gabenti į vietos ligoninę, dvy
lika kitų buso pasažierių buvo 
lengviau sužeisti.

Reikalauja vyno ir alaus

NIAGARA FALLS, N. Y., 
rugp. 29. New Yorko Dar
bo Federacijos konvencija 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią taip pakeisti 
Volstead prohibicijos įstaty
mus, kad jis leistų pardavinėti 
alų ir vyną. Rezoliucija sako, 
kad konstitucijos priedas už
draudžia dirbai ir pardavinėti 
tik svaiginamuosius gėrimus.

* 
Marso nė kupranugaris ne

mėgtų.

Ekzekucijos Turkijoj
KONSTANTINOPOLIS, Tur

ki ja^ rugp. 29. — Angoroj bu
vo pakarti dar keturi žymus 
turkai: Nazim Bei, Džiavid Bei, 
Nail Bei ir Hilmi Bei, mirties 
bausmei pasmerkti tariamai dėl 
sąmokslo prieš Turkijos prezi
dentą Mustafą Kemalį Pašą. Du 
pakartųjų yra buvę ministerių 
kabineto nariai.

Be pakartųjų, du buvo pa
smerkti kalėjimui iki gyvos gal
vos, o kiti trys kalėjimui trum- 
pesniems terminams.

PASADENA, Cal., rugp. 29. 
— Pasak Dr. Walter S. Adams, 
direktoriaus Mount Wilson ob
servatorijos, ant Marso yra 
taip sausa, kad nė musų prohi- 
bicionieriai ir jų kupranugaris 
nenorėtų ten gyventi. Jei ir yra 
ten kokia gyvybė, tai tik ko
kios nors samanos, delei didelių 
permainų ore. Ten dieųa esą 
būna 70 laipsnių šilumos, bet 1 i • • Vii* *1* J 1 •

Amerikos laivyno karei
viai Nikaraguoj

MANAGUA, Nikaragua, rugp. 
29. — Kadangi Nikaiaguos re- 
voliucininkai žygiuoja paimti 
Bluefieldsą, VVashingtono vy
riausybės įsakymu Bluefieldse 
išsodinta krantan du šimtai 
Jungt. Valstijų laivyno kareivių 

naktimis šaltis siekia 40 laips-' amerikiečių gyvybei ir turtui 
nių žemiau zero. 1 ginti.
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NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit piųigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 

/ ar musų skyrius;
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 1II.
' b .
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Namai ir Žemė
Lietuviu’ Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
L. N. ^LTarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkai, 2221 W. 22n<! 9*., Ganai 2552
J. YUšKEVIČIUS, Sekretori^ff— 8647 Archer Avė., Lafayctte 4195
A. N. MARULIS, Iždininkas^Ę- 6641 So. Western Avė., Republic 5550

--- F _ -

Apgaisiiiimu reikšmė Musų Žinios
Kok’ą rolę lošia tinkami ap

garsinimai real estate . bizny, 
parodo sekantis pavyzdys.

Vienam asmeniui nusibodo 
gyventi savam name, kuri bu
vęs per daug triukšmingoj ir 
tirštai apgyvento] vietoj. Jis 
nusitarė jį parduoti, o jo vie
ton pirkti kitą. Tuo reikalu 
žmogus kreipusi į real estate 
agentą ir agentas- prižadėjo jam 
surasti tinkamesnį.

Praėjus kelioms dienoms, 
žmogus skaito laikraštį ir ran
da, kad parsiduoda nebrangiai 
gražus, mūrinis, geram stovy 
namas, esantis svarbioj l.izniš- 
koj vietoj. Jis skubinasi pas 
agentą ir sako, jog norįs nu
pirkti tą namą. Bet koks buvo 
žmogaus nusistebėjimas, kuo
met agentas pranešė jam, jog 
tai jo paties namas buvo pa
garsintas.
. Musų real estate biznio skel
bimams naudojami beveik iš
imtinai laikraščiai, neįskaitant 
kartais išstatytų ofiso langfe 
kortelių. Laikraščiai pasiekia 
Rūkstančius žmonių, kurių tar
pe randas nemažai norinčių! 
pirkt arba parduot nekilnoja
mą nuosavybę. Tą ką žmogus 
perskaito laikraštyje sudaro jo 
pirmą įspūdį, kuris gali būti 
nulemiančiu. Todėl vra labai 
svarbu, kad skelbimų rašytojai 
sugebėtų keliais žodžiais išreik
šti charakteringiausias daikto 
ypatybes. “Naujienose” dažnai 
užtinkame atsakančiai sustaty
tus skelbimus, kurie patys vie
ni suteikia pilną vaizdą. Bet pa
sitaiko ir tokių, kurie galėtų 
būt pagerinti, ypatingai kalbos 
žvilgsniu.

Geresnės rūšies trumpu skel
bimu bus šis, paimtas iš vieno 
“Naujienų” numerio.

Biznio namas, 3 aukštų, 
mūrinis, guru apšildomas, /tin
kamoj vietoj, -«u garažu. Ren- 
dos neša į metus $36(XX). Par- 
siduodA už $26,(MM), reikia įmo
kėti. tik $8,000.

Gan silpnesniu skelbimu bus 
sekantis:

—Parsiduoda 2 muro namai 
po 2 flatu po 6 ir 5 kambarius, 
nauji įtaisymai, naujos mados 
dar niekas juose negyveno. Na
mai tik ką pastatyti. Esu slo
gelis vaikinas, nevedęs ir netu
riu šeimynos. Noriu greit par
duot, nes vykstu Lietuvon ap
sigyventi ant visados.

Čia beveik pusė skelbimo pa
švenčiama pašaliniems daly
kams ii- pakartojimams. Kad 
savininkas yra singelis, neturi 
šeimynos ir žada apsigyvent 
Lietuvoj yra antraeilės reikš
mes dalykas ir neįrodo, kad

Žmonės dar mėgsta vienatvę
Yra keista, kad žmogus ne

gali pasitenkinti vienokiomis 
gyvenimo apystovomis. Jis nuo
lat trokšta permainų. Kaimų 
gyventojai svajoja atlankyti 
miestus, o miestų kaimą, 
i • • > >.

P-as A. Vizbaras papasakojo 
tokį atsitikimą: tūlą laiką at
gal jis pagarsino laikraščiuose, 
jog Wisconsino valstijoj tifrįs 
parduoti gerą farmą už priei
namą kainą. Neužilgo pasirodo 
vienas asmuo, apžiūri farmą 
ir sakosi viskas patinką. Tik 
ant galo paklausė, kidp toli nuo 
šios farmos randasi artimiausi 
larmeriai. Kuomet jam prane
šė, kad už dviejų mylių, 
tai pirkėjas skubiai atkirto:

“Tai perarti: kad butų už ko
kių šešių, tai aš pirkčiau. Aš 
mėgstu būti vienui vienas ir 
nenorėčiau matyt žmonių nei 
ištolo.”

Brighton Parko išvaizda
Iš visų musų kolonijų tipiš

kiausias gal bus Brighton Par
kas. Tiesa, čia namai tokie pat, 
kaip ir kitur, nes yra statomi 
kontraktorių, bet išoriniai pa
puošimai daug kuom s*kiriasi 
nuo kaimyninių kolonijų.

Brighton Parke dažnai gali
ma pastebėti prieš namą gra
žiai išsodintą gėlių darželį, stro
piai prižiūrimą pačios šeiminin
kės.’Bet toliau paėję rasime ir 
pažįstamą mums vaizdą: ant 
tuščio loto pastatytas tvartas, 
kuriame laikoma stoek vardų 
nuolatiniai svečiai:

šiaip .ši kolonija bujoja ir 
auga, žadėdama gražią ateitį.

Naujas musų kolega
Ch. A. Bičiūnas atidarė sa

vo real ejęlate ofisų soulh sidėj 
— 2515 \V. 6(Jth st. Jis arti
miausiam Lietuvių Nekilnojamo 
Turto Tarylx>s posėdy žada 
įteikti aplikaciją ir tapti nuo
latiniu jos nariu.

P-as Bičiūnas pasirinko sau 
obalsį: patenkinti visus kostti- 
niorius, kaip kad jie galėtų tarti 
gerą žodį savo draugams, šalę 
reguliario real estate biznio yra 
taipgi įvesta apdraudos ir tei
sių skyriai. Linkime naujam 
muvų kolegai gerų pasekmių.

L. N. T. Tarybos veikimas
Praėjus vasaros karščiams, 

vėl prasidės organizacinis dar

numas ištikro vertas pirkti ir 
gyventi jame.

Lengviausias būdas išvengti 
šių ir kitokių klaidų, tai lai- 
kanlies temos arba kitaip sa
kant, minėti tik tą, kas rišasi 
tiesioginiai su pirkimu arba 
pardavimu nuosavybes. —Gr.

* NAUJIENOS, Chlcago, m.
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Dr. Charles W. Knot, 92 m., 
per 40 metų buvęs Harvardo 
universiteto profesorium, taip
jau rašytojas ir švietėjas, šio
mis dienomis pasimiręs savo va
sarnamy Northeats Ilarbor, 
Me.

bas Lietuvių Nekilnojamo Tur- 
to Taryboj. Jos susirinkimai bus 
skaitlingesni ir svarstomu da
lykų skaičius žymiai padidės. 
Taip bent užtikrina dabartine 
valdyba, o jo^ žodis, kaip žino
me, yra pakankamas.

Narių skaičius taipogi auga, 
kas parodo, jog Taryba yra 
naudinga, kaip patiems nekil
nojamo turto agentams, taip ir 
plačiajai visuomenei.

Dabar geresnės progos

Klausimai
—» ,1, I

K1. — Aš pirkau nuo vieno 
savo pažįstamo salesmano au
tomobilių ir turėdamas apleisti 
miestų palikau jį tam sulesina 
nui prižiūrėjimui ir jei butų 
jam reikalinga pasinaudoti de-j 
nionstracijoms, kadangi jis ki
to automobilio neturėjo. Aš ma
niau tuo budu sutaupyti gara- 
žiaus išlaidas.

Tačiau sugrįžęs radau, kad 
mano automobilius yra užmor- 
gičiuotas kokiam tai trečiam 
asmeniui, kurs dabar nenori 
man jo gręžioti. Minėtas asmuo 
sako, jog aš neturėjęs teisės pa
likti automobilių salesmano 
rankose ir skairt) dalyką už
baigtu. •

Jei aš patraukčiau juos į teis
mą, ar galėčiau atgauti, savo

Ats. — Nors tamštos Ynoty- 
vai, paliekant automobilių,sales
inamu, laivo geri, bet nupirki
mas mašinos be skubaus perė
mimo savo žinion ir leidimas 
ja naudotis be jokių sąlygų, 
yra. savo rūšies prasižengimu. 
Vienok neatsižvelgiant į lai, 
mes manom, kad teisėjas palai
kys jūsų pusę ir įsakys sugrą
žinti jums automobilių.

Pranešimas
l ietuviu Real Estate Tarybos 

susirinkimas įvyks rugsėjo 3 d. 
8 vai. vakare p. A. N. Masulio 
ofise, 6641 So. Western avė.

Visi nariai prašomi dalyvauti.

JtlvŲ kainoj Lietuvoj 
ir kitur

KAUNAS. (Elta). Centrali- 
nio statistikos biuro žiniomis, 
birželio mėn. javų urmo kai
nos Lietuvoj ir svetur tokios: 
rugių centneris Lietuvoj 22 Lt., 
Rygoj — 22, 16 Lt., T&line — 
22,62 Lt'., Berlyne — 22,04 Lt., 
Hamburge — 22,70 Lt., Vienoj 
— 11,48 Lt., Paryžiuj — 19,58 
Lt., New Yorke — 23,55 Lt.

Miežių cent.: Lietuvoj 21,30 
Lt., Rygoj — 20,82 Lt.. Taline

Pirmadienis, Rugp. 30, 192(5 
.. . . . . ,.m . » a. ....... ..

--24,28 Lt., Berlyne—23,50' Vienoj — 20,92 Lt., Paryžiuj 
Lt., Hamburge — 25,30 Lt., 18,41 Lt., Londone - 25,34 Lt., 
Vienoj — 22,14 Lt., Londone —'New Yorke — 15,93 Lt.
25,90 Lt., New Yorke — 22,501 Bulvių cent.: Lietuvoj 
Lt.

‘ Kviečių cent.: Lietuvoj — 
28,40 Lt., Rygoj - 36,66 Lt., 
Taline — 39,44 Lt., Berlyne — 
35,95 Lt., Hamburge — 36,35 
Lt., Vienoj — 32,43 Lt., Pary
žiuj 29,39 Lt., Londone — 33,31 
Lt., New Yorke -r

Avižų cent.:
22 Lt., Rygoj — 22,90 Lt., Tali
ne -A- 22,62 Et., Berlyne — 24,21 
Lt., Hamburge — 24,87 Lt.,

- 34,83 Lt, 
Lietuvoje

6,45 
Lt., Rygoj 10,73 Lt., Taline — 
8,50 Lt., Berlyne 5,07 Lt., Ham
burge — 7,49 Lt., Paryžiuj 
11,20 Lt.

Kiaušinių dešimtis: Lietuvo
je — 1,40 Lt., Rygoje — 1,95 
Lt., Taline — 1,63 Lt., Hambur
ge 2,42, Paryžiuj — 1,71 Lt., 
New Yorke 3,29 Lt.

KIMBALL

[Pacific and Atlantic Photo]

Namas Point Pleasant, Ohio, kuriame gimė U. S. Grant, 
buvęs Jungt. Valstijų prezidentas. Dabar namas tapo sunaikin
tas gaisro.

DYKAI DYKAI
MOKYKLA

‘ SALESMANSHIP
Jums visai nieko nekainuoja

Mes atsikvetėm instruktorių iš New Yorkd dėl 
vedimo šių klesų salešmanship

Pėtnyčioj 7:45 iš ryto
Musų paskutinėse mokyklos klasėse mes sura
dome keletą žmonių su nepaprastais gabumais, 
kurie turės užimti laba.i atsakančias vietas pas 
mus. Jus galit tą pat padaryti.

VISAI DYKAI ’ .
Atsilankykit Pėtnyčioj kaip 7:45 iš ryto

OLIVER SALINGER & COMPANY
Rootif 660, First National Bank Bldg.

Clark & Monroe Sts. /
.......................................... 111 i III

Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimba!! pla
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl iftgrojimo 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

TU»ą*?'

Pirkti namų ar lotą Chicagoj 
yra geriau rudenio laike. Kai
nos tuomet esti žemesnės ir pa
laikius per žiemų, pavasarį pal
aiduos brangiau ir uždirbti bus 
galima vidutiniai apie 25% 
Bet pirkti nereikia bile kur. 
Tik patikimi asmenys gali nu
rodyti geresnes vietas. Lietu
vių Real Estate Taryba ir jos 
nariai, kurie supranta ir pa
žįsta apylinkes ir kainas suge
bės duoti patarimų ir nurody
mų pirkėjams.

Kt dėl pavasarį kainos aukš
tesnės, išaiškina tas dalykas, 
kad .tuo laiku prasideda staty
ba visokių namų ir daugelis pa
geidauja įsigyt kokią nors ne- 
judomą nuosavybę. Kartais at
sitinka ir tokių dalykų, kad na
mų kontraktoriai siūlo mainy
ti lotą į pastatytų namų, žino
ma, užmokant gatavąis pinigais 
skirtumą kainų. Tokios opera
cijos kai kada patenkiną abi 
puses, bet ne visada. Išvengi
mui tokių dalykų reikėtų, kad 
agentai^ jei tokie kviečiami, bu
tų lygus abiem pusėm ir nei 
vieno nenuskriaustų.

Turint tą viską omeny, ‘jo
kios operacijos neatneš nuosto
lių. Priešingai, jos gali suteik
ti pelno, ypač kuomet laiku ir 
apgalvotai darome. Pavasarį, 
kaip minėjau, kainos ant žemės 
ir namų pašoksta aukštyn. Kas 
įsigys rudeniop, tas pelnys. 
Nors progų visada esti šalę 
mus, bet kaip viskas kilas, taip 
ir jos turi savo “sezonus”. Mo
kantieji atspėti visada išlošia, 
lik dirbdami darbą neprivalo
me uždaryt akių. —G.-Lucas.

Lamlxr« Ph«m»c«l Co., Saint Louia, V. S, A.

■.ISTERINE 
. THRDAT 
b TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk* 
lt8 Parpi
mą. Skau
dėjimą ir

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

-J1

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

PINIGŲ PERSIUNTIMAS NUPIGINTAS 
GREITUMAS PADIDINTAS

Malonu yra pranešti visiems Naujienų kostume- 
riams, jog- nuo birželio 24 dienos,, pinigų persiuntimo 
kaštai yra nupiginami 25 centais ant JOO litų ($10.00). 
Greitumas — gi padidintas viena diena. Dabar pinigai 
siunčiami telegramais bus išmokėti Lietuvos centruose 
j Uldienas.

PINIGU KURSAS KARTU SU PERSIUNTIMU 
’ BUS SEKAMAS:

Pašto perlaidomis išmokami 
j 20—30 dienų

$5.50 
10.50 
20.75 
31.00' 
41.25 
51.50 
61.75 
72.00
82.25 
92.50 

102.75 
205.25 
307.75 
410.00 
512.50

1019.00

Matai Kas Dedasi? /

Telegramomis išmokami 
j 3—4 dienas 

$ 6.00
11.00
21.25
31.50
41.75
52.00
62.25
72.50 .
82.75
93.00

103.25
■205.75
308.25 .
410.50
513.00

1019.50

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
t R E ■ E B B B E E E E H EJt BE E> » 
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NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
2000
3000
4000

.5000
10000

NESIŲSKIT, BET TELEGRAFUOKIT PINIGUS 
LIETUVON! *

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Kaina 25 centai — gaunamas 
Naujienose 

—Ju_______
šioj knygelėje skaitytojas ras 

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvai
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai- 
lįyt ogzamihą bilc kokioj vai 
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Naujienos 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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KČte?uvn^OTERIMS
Laikraščiai^------Veda Dora Vilkienė--........... ■ ■■■*

mas ip:’ -------------
petruškų.

Nulupk, nuplauk ir užkaisk 
bulves karštam vandenyj, virk 
pakol nebus minkštos. Kaip 
nusunksi vandenį, pasausink 
padėjus puodą su bulvėm ant 

j ugnies porai sekundų. Sudėk 
indan, apiberk petruškom ir api
pilk tarpytu sviestu ir dėl gra
žumo užpilk paprikos.

■ ą IR KAIP VIRTI
Žuvies chowder.

_____ f i

1 svaras žuvies
4 bulves, nedidelės
2 puoduku pieno
2 šaukštai sviesto
1 svogūnas
1 puodukas vandens
1 šaukštukas druskos.
Supiaustyk žuvį smulkiai. 

Nulupk ir supiaustyk bulves. 
Sutarkuok svogūnus. Virk van
denyje kokius 15 minutų. Pri
dėk pieno ir išplak. Pridėk 
druskos ir svietą ir paduok sta- 
lan su krekėmis.

Veršienos kotletai a la Casserole

|merk veršienos kotletus j 
plaktus kiaušinius paskui į duo
nos trupinius, paskui vėl į kiau
šinius ir duonos trupinius ir iš
kepk ant skaurados pakol vir
šus .gerai pa rus. Sudė^ i uodą 
apipilk saldžiu pienu, pakol pie
nas mėsą gerai apsems, uždėk 1 
šaukštą sviesto ir kepk valandą 
laiko nekarštame pečiuje. ‘4, 
svarai mėsos užteks 8 ypatoms. 
Paduok stalan su ryžiais arba 
virtoms bulvėms.

Virtos bulvės su petruškom.

6 bulvės, nedidelės
1 šaukštuką druskos
Paprikos
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai smulkiai sukapotu

MADOS.

2787. — Jaunai mergaitei ar mo- 
terei suknelė. Patogi vasarai. Graži 
iš margo batisto, šilko arba kitos 
lengvos materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3 yardų 40 
colių materijos ir */j» yarilo skirtin
gos materijos apikaklei ir rankovėms 
apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
padudtą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mlerą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galime prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. lupikus reikia adresuoti i

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at-

rr.an pavyzdj No—______
Mlero* ....... ......... ........... per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(IflMtąa Lr vai* t.) .
*- - - - ■ - —- M

Keptos pupos.
1 kvorta džiovintų pupų 

(beans)
1 svogūną
4 šaukštai tamsaus kornų 

sirupo
l’/j šaukštuko druskos
1.3 iki ‘/j puoduko tarpytų 
\ taukų (geri bus iš lašinukų)

Nuplauk pupas ir mirkyk per 
naktį. Pupas virk tame pačia
me vandenyj. Virk valandą lai
ko. Supilk pupas į molinį puodą, 

^užpilk sunka, taukais, siropu 
svogūnų ir druska. Kepk ne
karštame pečiuje 5—6 valan- 

Idas.

Kepti obuoliai ir dešros.
■ ~ \ 

6 vi<l. didumo obuolius 
’/a sv. dešroms daryti mėsos.
Nulupk, nuplauk ir išpiauk 

šerdis. / Prikimšk kiekviena ą 
obuolį su mėsa. Kepk karšta
me pečiuje apie 40 minutų pa
kol obuoliai bus minkšti.

Melonų Cocktail.

1 puoduką supiaustytų ketvir-

2777. — Embr. 700. — Vasarine 
sporto suknelė. Smagi iš bile kokios 
ne per lengvos materijos. Gera iš vie
nos spalvos Šilko, su išsiuvinėtom 
kišeniom. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardų 40 colių 
materijos. Išsiuvinėjimas 15c. extra.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašomą iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierų ir 
riš kini parašyti savo vardą, pavardę 
(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų i Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 1)1.

^NAUJIENOSPattorn Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III, 
Ola fdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No................
Mieros---------------------- per krutinę

(Vardas ir pavardl) 

(IfiMtaa Ir valat.) 
r i' M Jrfd aą^AšfcUaaa^ii ais a aaM riti

tainiais šmoteliais \vater 
inelon (arbūzo)

1 puodukas taip pat supiaus
tytų cantaloupe

1 puodukas taippat supiausty
tų honeydevv melono

2 šaukštu citrinos sunkos
2 šaukštu apelsino (orange) 

sunkos.
Sumaišyk visus melonus ir 

padėk ant ledo. Sudėk į stik
lus ir kiekvienai) stiklan įpilk po 
2 šaukštukus orandžių ir citri
nos sunkų kartu sumaišytą.

Karšto vandens sponge cake.

I kiaušiniai
‘/a puoduko cukraus
l/a šaukštuko druskos
% puoduko verdančio van

dens
2 puodukai persijotų gerų 

baltų miltų
3 šaukštukai baking povvder 
Vandos bei citrinos sunkos.
Išplak kiaušinius ir dėk po 

truputį cukraus ir vėl plak. Pri
dėk druską ir vandenį. Dėk 
persijotus miltus su baking 
powder ir vandenį. Buk tikra, 
kad vanduo butų verdantis. 
Maišyk išlengvo, bet gerai iš
maišyk. Neplak. Supilk į ne
taukuotas blėtas, sudėk nekarš- 
tan pečiun ir kepk 50 minutų. 
Bus didelis pyragas.

Tomatų maimaladas.

4 kvortas prinokusių tomaty
6 citrinas
1 puoduką ražinkų su sėklom
4 svarai cukraus.
Nuplauk tomatus ir supiaus- 

;yk į plonas riekeles. Nuplauk 
citrinas ir supiaustyk plonai. 
Sudėk viską puodan ir virk ant 
mažos ugnies l*/2 valandos pa- 
<ol mišinys pasidarys tirštas. 
Sudėk į sterilizuotus stiklus ir 
taip atšals užpilk parafinu.

Naujos Anglijos obuolių 
marmaladas.

5 svarai cukraus
2’/a puoduko vandens
2 orandžiai
5 svarbi obuolių
2 citrinos.
Sudėk cukrų ir vandenį puo

dan ir pastatyk ant mažos ug
nies pakol cukrus ištirps. Su
piaustyk obuolius ir orandžius 
ir Užpilk citrinos sunka. Sudėk 
sirupan ir virk ant mažos ug
nies valandą ir 15 minutų. Su
dėk į sterilizuotus stiklus arba 
puodus ir kaip atšals užpilk pa
rafinu.

Seimininkėms Patarimai
Naminė .buhalterija ir 

biudžetas.

Buhalterija — sąskaityba. 
Kiekvienas asmuo, kurs kuo 
nors verčiasi, pav., prekyba, že
mės ukiu, šeimininkavimu, kurs 
dirba mokslo įstaigose, ligoninė
se, arba tik/savo namuose šei
mininkauja, be abejo susiduria 
su įvairiais piniginiais reikalais.
Kuo paprastesnis šeimininkavi
mas, tuo ir pačios .operacijos, 
pati piniginė apyvarta paprastes
nė. Tačiau viską atsiiminti ne
galima (kiek pinigų gauta, kiek 
išleista, kiek liko, kas mums 
skolingas, kam mes skolingi ir 
kt.). Del to ir tenka tatai už
sirašyti. Buhalterija (sąskaity
ba) moko teisingai užrašinėti 
viso šeiminininkavimo eigą į 
tam tikras knygas. •

Kiekvieną centą įrašydami 
pratinamės tvarkos žiūrėti. Be 
to tiktai užrašinėjant visas išlai
das, įvertinami pinigai, ir taip

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

paprantame taupyti kiekvieną 
centą. Tik stropiai vesdama 
namų knygą, šeimininkė neišeis 
iš namų biudžeto.

Biudžetas. Skolos —didžiau
sia nelaime. Ir jų išbristi pa
prastai nelengva. Čia prisime
name žmonių pasakymą: “Švei
timas pinigėlis ir naktį duoną 
3da”. Už paskolintus pinigus 
reikia mokėti nuošimčiai.

žmogus, nemokėdamas suly
ginti pajamų su' išlaidomis, jau 
per pirmą mėnesį prisidarys 
skolų. Ką gi jis darys kitą mė
nesį, jeigu iš tos pačios sumos, 
kurią jis uždirba, teks paten

Lietuviai Advokatai

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No, State St., Koom 1012 

Tel. Dearbom 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.

k___________________________ _______ —

JOHN KUCHINSKAS
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 
NedSlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
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 Pąnedėlio ir 
Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė. 

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk ši kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto
tį, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje.! ( t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau >-jru per mėnešj, kaip kad«buna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardl ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, ui pusę metų—75, už tris minėsiu*—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirp čia -™—1 ■■■■  .......... .
Data: Rugpiučio 30 <1., 1926 .

A 
I

kinti visus reikalavimus, ku
riems jam pirmą mėnesį neište
ko. Iš to paties uždarbio reikės 
apmokėti nuošimčius ir nors 
mažą dalį atidėti ir pačiai sko
lai išmokėti. \

Pagaliau kas bus, jei neapsi
mokėjus skolų, ištiks nelaimė; 
liga, nedarbas? Tada jau iš 
skolų ir visiai heišbrisi.

Skdlos žemina žmogų. Net 
ir užjaučia žmogų asmenys žiu
ri į jį nepasitikėdami, ir visai 
teisingai.

Taigi kiekviena protinga šei
mininkė rūpinasi gerai sutvar
kyti išlaidas.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
I

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washlngton & Clark

-Namų Tel.: Hyde Park 8895
----- - ...... .......... .

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom 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. \ 

Te L Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 
- Vedėjas visų teisių v..........      - i i ■■■✓

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sulle St., Room 530 
Te). Central 6390 

Vak. 3223 Š. Halsted St., Chicago
> Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa- 
geibi).

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakąre.

«• DR. HERZMAN >.
— IŠ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų pnrral 
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 iki 7:30 vai. vakare.
i Dienomis: Canal 

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Va!.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telofonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street 
__1 .

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:80 iki 9:80 vakarą 

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

So. Michigan Avė 
Kenwood 5107

A. L. Davidonis, M. D
4910
Tel.

rr » j I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
y alanaOSy nuo 5 Jįj g vaJ. vakare

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

A. MONTVID, M. D.
• \

1579 Milwaukee Avė., Room 219
Kampas North Ava. ir Robey St. 

. Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefoną* Spaulding 8688 
Ultraviolėtinl šviesa Ir diathermia

iDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boąlevard 
7820. Re*„ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGU

Res. 6600 So. Artesian Ava.
v Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Oicago, 111.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterf.

flr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

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

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 luboa 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Z—"........ ...................... ........................
.Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ate.

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 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas,
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEW1CZ,
D. C. D. O.

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

Tel, Humbbldt 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. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fk ......... — ............ ..
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Kį IR KAIP VIRTI
Žuvies chowder.

f !

1 svaras žuvies
4 bulves, nedidelės
2 puoduku pieno
2 šaukštai sviesto
1 svogūnas
1 puodukas vandens
1 šaukštukas druskos.
Supiaustyk žuvį smulkiai. 

Nulupk ir supiaustyk bulves. 
Sutarkuok svogūnus. Virk van
denyje kokius 15 minutų. Pri
dėk pieno ir išplak. Pridėk 
druskos ir svietą ir paduok sta- 
lan su krekėmis.

Veršienos kotletai a la Casserole

|merk veršienos kotletus į 
plaktus kiaušinius paskui į duo
nos trupinius, paskui vėl į kiau
šinius ir duonos trupinius ir iš
kepk ant skaurados pakol vir
šus .gerai parus. Sudėl^ į ?uodą 
apipilk saldžiu pienu, pakol pie
nas mėsą gerai apsems, uždėk 1 
šaukštą sviesto ir kepk valandą 
laiko nekarštame pečiuje. 2. 
svarai mėsos užteks 8 ypatoms. 
Paduok stalan su ryžiais arba 
virtoms bulvėms.

petruškų.
Nulupk, nuplauk ir užkaisk 

bulves karštam vandenyj, virk 
pakol nebus minkštos. Kaip 
nusunksi vandenį, pasausink 
padėjus puodą su bulvėm ant 

j ugnies porai sekundų. Sudėk 
indan, apiberk petruškom ir api
pilk tirpytu sviestu ir dėl gra
žumo užpilk paprikos.

Keptos pupos.
1 kvorta džiovintu pupų 

(beans)
1 svogūną
4 šaukštai tamsaus kornų

sirupo
l’/2 šaukštuko druskos
1/3 iki */j puoduko tarpytų
\ taukų (geri bus iš lašinukų)

Nuplauk pupas ir mirkyk per 
naktį. Pupas virk tame pačia
me vandenyj. Virk valandą lai
ko. Supilk pupas į molinį puodą, 
hižpilk sunka, taukais, siropu 
svogūnų ir druska. Kepk ne
karštame pečiuje 5—6 valan
das.

tainiais šmoteliais water 
melon (arbūzo)

1 puodukas taip pat supjaus
tytų cantaloupe

1 puodukas taippat supiausty- 
tų honeydevv melono

2 šaukštu citrinos sunkos
2 šaukštu apelsino (orange) 

sunkos.
Sumaišyk visus melonus ir 

padėk ant ledo. Sudėk į stik
lus ir kiekvienai) stiklan įpilk po 
2 šaukštukus orandžių ir citri
nos sunkų kartu sumaišytą.

Karšto vandens sponge cake.

4 kiaušiniai
1/2 puoduko cukraus
•/- šaukštuko druskos
% puoduko verdančio van

dens
2 puodukai persijotų gerų

baltų miltų
3 šaukštukai baking powder 
Vanilos bei citrinos sunkos.
Išplak kiaušinius ir dėk po 

truputį cukraus ir vėl plak. Pri
dėk druską ir vandenį. Dėk 
persijotus miltus su baking 
powder ir vandenį. Buk tikra, 
kad vanduo butų verdantis. 
Maišyk išlengvo, bet gerai iš
maišyk. Neplak. Supilk į ne
taukuotas blėtas, sudėk nekarš
tai! pečiun ir kepk 50 minutų. 
Bus didelis pyragas.

paprantame taupyti kiekvieną 
centą. Tik stropiai vesdama 
namų knygą, šeimininkė neišeis 
iš namų biudžeto.

Biudžetas. Skolos didžiau
sia nelaime. Ir jų išbristi pa
prastai nelengva, čia prisime
name žmonių pasakymą: “Švei
timas pinigėlis ir naktį duoną 
3da”. Už paskolintus pinigus 
reikia mokėti nuošimčiai.

žmogus, nemokėdamas suly
ginti pajamų su išlaidomis, jau 
per pirmą mėnesį prisidarys 
skolų. Ką gi jis darys kitą mė
nesį, jeigu iš tos pačios sumos, 
kurią jis uždirba, teks paten

kinti visus reikalavimus, ku
riems jam pirmą mėnesį neište
ko. Iš to paties uždarbio reikės 
apmokėti nuošimčius ir nors 
mažą dalį atidėti ir pačiai sko
lai išmokėti. \

Pagaliau kas bus, jei neapsi
mokėjus skolų, ištiks nelaimė; 
liga, nedarbas? Tada jau iš 
skolų ir visiai heišbrisi.

Skdlos žemina žmogų. Net 
ir užjaučia žmogų asmenys žiu
ri į jį tepasitikėdami, ir visai 
teisingai.

Taigi kiekviena protinga šei
mininkė rūpinasi gerai sutvar
kyti išlaidas.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

Valandos nut 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vui. vakąre.

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Virtos bulvės su petruškom.

6 bulvės, nedidelės
1 šaukštuką druskos 
Paprikos
4 šaukštai sviesto
2 šaukštai smulkiai sukapotu

Kepti obuoliai ir dešros.

6 vid. didumo obuolius
’/fc sv. dešroms daryti mėsos.
Nulupk, nuplauk ir išpiauk 

šerdis./ Prikimšk kiekviena 
obuolį su mėsa. Kepk karšta
me pečiuje apie 40 minutų pa
kol obuoliai bus minkšti.

Melony Cocktail.

1 puoduką supjaustytų ketvir-

MADOS.

Tomatų marmaladas.

4 kvortas prinokusių tomatų
6 citrinas
1 puoduką ražinkų su sėklom
4 svarai cukraus.
Nuplauk tomatus ir supiaus

tyk į plonas riekeles. Nuplauk 
citrinas ir supiaustyk plonai. 
Sudėk viską puodan ir virk ant 
mažos ugnies 1 l/j valandos pa
kol mišinys pasidarys tirštas. 
Sudėk į sterilizuotus stiklus ir 
kaip atšals užpilk parafinu.
/___________

Naujos Anglijos obuolių 
marmaladas.

r ■ • 'r1y ‘ :5 svarai cukraus
2’/o puoduko vandens
2 orandžiai
5 svarbi obuolių
2 citrinos.
Sudėk cukrų ir vandenį puo

dan ir pastatyk ant mažos ug
nies pakol cukrus ištirps. Su
piaustyk obuolius ir orandžius 
ir džpįlk citrinos sunka. Sudėk 
sirupan ir virk ant mažos ug
nies valandą ir 15 minutų. Su
dėk į sterilizuotus stiklus arba 
puodus ir kaip atšals užpilk pa
rafinu.

Seimininkėms Patarimai
Naminė -buhalterija ir 

biudžetas.

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET
Tel. Kėdzie 8902

<3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. lx>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN^

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie- 
. ną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
I

Advokatas
Ofisas vidurirniestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

-Namų Tel.: Hyde Park 8395 
> .......■■■ .....

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pnffa) 
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 iki 7:30 vai. vakare.
1 Dienomis: Canal 

3110. N akt J 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No, State St., Koom 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. 

k____________ 2____

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

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

Tel. Pulhnan 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių V ..... ... ii ! ■ ✓

V. W RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Te J. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Te). Yards 4681

2787. — Jaunai mergaitei ar mo- 
terei suknelė. Patogi vasarai. Graži 
iš margo batisto, šilko arba kitos 
lengvos materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 3 yardų 40 
colių materijos ir Pu yardo skirtin
gos materijos apikaklei ir rankovėms 
apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
padudtą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galime prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti i

2777. — Embr. 700. — Vasarinė 
sporto suknelė. Smagi iš bile kokios 
ne per lengvos materijos. Gera iš vie
nos spalvos Šilko, su išsiuvinėtom 
kišeniom. Sukirptos mieros 16, 18, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 2% yardų 40 colių 
materijos. Išsiuvinėjimas 15c. extra.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
Mlkiai-parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, Iii.

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. 111.
0------------------------------------------

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia fdedu 16 centų ir prašau at

siųsti ttsan pavyzd} No......... .....
Mieros------ .............—. per krutinę

(Vardas ir pavardl)

Buhalterija — sąskaityba. 
Kiekvienas asmuo, kurs kuo 
nors verčiasi, pav., prekyba, že
mės ukiu, šeimininkavimu, kurs 
dirba mokslo įstaigose, ligoninė
se, arba tik/savo namuose šei
mininkauja, be abejo susiduria 
su įvairiais piniginiais reikalais. 
Kuo paprastesnis šeimininkavi
mas, tuo ir pačios .operacijos, 
pati piniginė apyvarta paprastes
nė. Tačiau viską atsiiminti ne
galima (kiek pinigų gauta, kiek 
išleista, kiek liko, kas mums 
skolingas, kam mes skolingi ir 
kt.). Del to ir tenka tatai už
sirašyti. Buhalterija (sąskaity
ba) moko teisingai užrašinėti 
viso šeiminininkavimo eigą į 
tam tikras knygas. -

Kiekvieną centą įrašydami 
pratinamės tvarkos žiūrėti. Be 
to tiktai užrašinėjant visas išlai
das, įvertinami pinigai, ir taip

............ .
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

A. A. OLIS
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 Pąnedėlio ir 
Pėtnyčios.

r

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1885

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

visokias legališkaa popieras.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue • 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutarti-

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletini žviesa ir diathermia^

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykj į mėnesi ir bus apmainyta | tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje.! 1v skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau >-jtu per mėnedį, kaip kad* būna Naujienų laidą. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardl ir adresas skaitytojo.

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

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

-....... ....... -.............. —......  Atklrp čia ----------------- ----------------- —
Data: Rugpiučio 30 d., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

i

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boelevard 
7820. Reon 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

flr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

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, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Te). Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

< Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A.. A. Roth
Rusas (lydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 318t Street

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

’T DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

V ....... , , — z

r— ......  ■1 —
Gydytoją Kabinetas.

DR. S. LINECKI, 
D. C. D. O.

DR. W.
YUSZKIEWICZ,

D. C. D. O.
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 AveM 2 fl.

Tel. HNinboldt 3878.........................   "Y 
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO 
--------------------------------------------------- ✓

■■■ii. i i . i } ■■ ■ ■ ii^ |

✓------------------------------------
Res. 6600 So. Artesian Avė.
B Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St,
Chicago. UI-

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!

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk type^riterj.

Vyrai ir moterys: jums nereikia 
būti nuplikusiomis galvomis. Al 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
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 O.

IMPERFECT IN ORIGINAL I .
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VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ VALYMAS

AUKŠTI VALDININKAI BUVO ŠELPIAMI, 
O NAUJAKURIAI NE

UOLUS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS

GINASI NUO VEIDMAININGŲ PRIETELIŲ

Lietuvos valdžia dar vis tebevalo valstybės aparatą 
nuo to šlamšto, kuriuo jį buvo užteršę klerikalai. Pasku
tiniu laiku tapo atleista iš tarnybos sekantys valdinin
kai: 3 apskričių viršininkai, 3 policijos vadai ir 5 atsako- 
mingi politinės policijos tarnautojai. Prieš 4 atleistus 
žvalgybininkus užvesta dar ir byla dėl kalinių kankini- 
mo-

Reikia tečiaus pasakyti* kąd tas valymo darbas eina 
gana lėtai. Iš 22 apskričių, pav.\apo pašalinta apskričių 
viršininkai dar tiktai trijose, o tu\tarpu vargiai bent vie
nas senasis viršininkas yra tinkamas tarnybai.

Ministeris Krupavičius, matyt, buvo “mielaširdin- 
gas” žmogus. Jo ministerijoje (Žemės Ūkio) šie direkto
riai gavo paskolas trobesių statymui: Vaitkus — 8,000 
litų, Strazdas — 7,000, Parokas — 4,000, Borkys — 4,500. 
Viso 13 stambių valdininkų toje ministerijoje gavo pana
šią paramą iš valstybės iždo.

Šitaip Krupavičiui šeimininkaujant, suprantama, ne- 
beliko pinigų paremti tikrai neturtingus naujakurius, ir 
jie vargsta, neįstengdami net pasistatyti reikalingiau
sias trobas.

Kokios rųšies gaivalus krikščionių valdžia skirdavo 
į aukštas valstybės vietas, parodo šis pavyzdys:

Žemės Reformos departamento referentas Borkys, 
atėjęs į raštinę, kaip rašo ‘‘L. Žinios”, — “nuolat ant sta
lo užgulęs miega, o kartais ministerijoje darbo metu net 
kojas nusiauna, nusimeta švarkų, pasideda apikaklę ir, 
susistatęs kėdės miega, knarkia net langai virpa!”

Ir už šitokį uolų “tarnavimą valstybei”, tas asmuo 
ne įik imdavo riebią algą, bet. dar ir gaudavo įvairių pa
šalpų. Krupavičius jam davė keletą tūkstančių litų pa
skolos “troboms pasistatyti”, o ministeris pirmininkas 
Bistras įteikė jam 20,000 litų'iš fondo, skiriamo “netikė
tiems valstybės reikalams”. Netikėtu valstybės reikalu 
klerikalinis premjeras tur-but palaikė “Naujakurių Są
jungos” steigimą, kuris buvo atliktas neužilgio prieš Sei
mo rinkimus, kad butų galima pažvejoti daugiaus balsų 
klerikalams. Borkys yra tos sąjungos pirmininkas.

Kada klerikalai Lietuvoje buvo nuversti ir atsistojo 
prie valstybės vairo vai. liaudininkai ir socialdemokra
tai, tai į šias dvi partijas pradėjo eiti daugelis žmonių, 
kurie pirma laikėsi nuošaliai arba net priklausė priešin
goms organizacijoms. Tai yra paprastas reiškinys, žino
mas visose šalyse. Partija, esanti valdžioje, visuomet pri
traukia daugiaus žmonių, negu ta pati partija, esanti opo
zicijoje. < f

Jungtinėse Valstijose, pav. beveik visi piliečiai bal
suoja už republikonus arba demokratus, kadangi šitos 
dvi partijos pasidalina tarp savęs valdžią; o kitos parti
jos gauna nedaug balsų. Arba imkime Rusiją, kur valdan
čiai komunistų partijai priklauso apie pusė miliono na
rių, kuomet tikrų, įsitikinusių komunistų tenai vargiai 
butų galima surasti keletą dešimčių tūkstančių.

Bet tas patogumas, kurį turi partija, esanti valdžio-1 
je, yra dalinai ir pavojingas jai. Jeigu visokie elementai 
pradeda dėtis prie tam tikros partijos, tai joje galų gale 
susidaro bereikalingas “balastas”, trukdąs partijos veiki
mą ir galįs net išstumti ją iš nusistatytos pozicijos.

Šitą pavojų pajuto ir dabartinės valdančiosios par
tijos Lietuvoje. Jau buvo girdėt Lietuvos liaudininkų 
spaudoje, kad jų organizacijų susirinkimuose kartais pa
sirodo gaivalų, kurie stengiasi pakreipti kitus narius ar 
tai j klerikalizmo ar į bolševizmo pusę. Dabar matome, 
kad prieš panašius negeistinus atėjūnus savo partijoje 
ėmė kovot ir socialdemokratai. Jų spauda praneša? kad 
Kauno socialdemokratų organizacija nutarė išmesti dve
jetą asmenų, kurie agitavo viešuose susirinkimuose už 
“bendrą frontą” su komunistais.

Apsigynimas nuli veidmainių draugų yra taip pat 
svarbus dalykas partijai, kaip ir kova su atvirais prie
šais. 1

Egipto sostinėj Kaire atida
ryta archeologijos paroda. Iš 
daugybės išstatytų įvairių žilo^ 
senovės daiktų pažymėtina be
veik pilnas sąrašas Babilonųįos 
įstatymų, rašytų ir išleistų kV 
raliaus Chamurabi, gyvenusio' 
pirm 4300 metų, šitas doku
mentas įdomus tiek savo senu
mu tiek ir turiniu; beveik išli-| 
kęs pilnumoj nesugedęš ir tik 
kur nekur rastas išblukęs. Do
kumento tekstas paaiškina žy- 

Imesnių Chaldėjos kalbos žino
vų. Pirmam puslapy atvaiz
duota pats karalius Chamurabi, 
stovįs priešais saulės dievo šta

mą su. rašymo priemonėmis ran
kose. Tekstą sudaro 8638 eilu
tes, paskirstytos į.280 straips
nių ir jų dalis. Tik kelios iš to 
įstatymo pastabos duoda aiškų 
ir ryškų vaizdą anų laikų.

Didžiausiais nusikaltėliais lai
kyta kerėtojai ir kiti asmens, 
susižiną su priešingomis dievy
bėm. Nusikaltusieji baustai 
mirties bausme, šitokia pat 
bausmė taikyta ir pajuokian
tiems tikybą.

Sekartiam straipsny surašyta 
įvairus kriminalio pabudžto nu-? 
sikaltimai ir atlyginimas jiems.

Moterims taip pat pavesta 
vienas straipsnis. Moteris, ku
rios vyras išvyko į karą, jei ji 
pasiturinti, privalo ramiai sėdė
ti namie ir nemanyti apie nau
jas vestuves arba apie naują 
susidraugavimą. Jei ji jau nu
sikalsta, tai skandinama upėje. 
Neturtinga moteris, kurios vy
ras išėjęs ir ji neturi iš ko pra
gyventi, dėl kasdienines duonos 
kąsnio gali daryti kas tinkama, 
bet jei vyras sugryžta, ji priva
lo prie jo grįžti; prigyventus su 
kitu vyru vaikus turi jam pa
likti. • ■ ■ ■ '

Sprendžiant iš šito įstatymo, 
(sunkiausia buvo gyventi Babilo
nijoje gydytojams. Įstatyme 
sakoma: “jei gydai, tai išgydyk, 
priešingai bus bloga’’. Už gerą 
ligonio išgydimą skiriama nema
žas atlyginimas. Už išgydymą 
paprasto pavaldinio skiriama 
gydžiusiam 10 sidabrinių pini
gų ,' už išgydimą žymaus asmens 
tik 5 tokie pat pinigai. Už išgy-Į 
dymą vergo, jo valdovas mokai 
gydytojui 2 sidabrinius pinigus.! 
Jei gydomas ligonis mirdavo, 
gydytojui atkirsdavo abi ran
kas, jei gydytojas nugydydavo 
vergą, tai turėdavo jo savinin
kui duoti kitą.

Veterinoriams, beveik tokių 
sąlygų butą. Ne geriau gyven
ta ir kitų specialistų. Architek-1 
torius ar inžinierius gaudavo 
sutartą atlyginimą, jei statomas 
namas neŠugriudavo arba neuž- 
griudavo namo savininko. Jei 
atsitikdavo paskutinioji nelai
mė, tai statytoją tuojau siųsda
vo į aną pasaulį pas namo šei
mininką. Dar blogiau, kai na
mas užgriūna savininko sūnų. 
Tada be statytojo turi keliauti 
anan pasaulin dar jo sūnūs.

Dangaus armija
---------- Ą

Dabar prancūzai turi stip
rinusį visame pasauly oro laivy
nų. Didžioje karo pabaigoje 

I Prancūzijos orlaivių dirbtuves 
kas 15 minučių, skaitant dienų 
ir naktį, padirbdavo vienų skri
dimui tinkamų orlaivį, o kas 11) 
minučių — naujų orlaiviui mo
torų. Karui pasibaigus, orlai
vių gaminimas Prancūzijoj kiek 
sumažėjo, bet visgi stovi daug 
aukščiau, negu anglų ir ameri
kiečių. Prancūzijos yra 37 or
laiviams ir 14 orlaivių moto-l 
rams gaminti firmos. Jos kas 
mėnesį padaro 150 orlaivių. 
Prancūzai dabar turi: naikinto
jų grandis — 320 orlaivių skai
čiumi; 20 dienos bombosvaidžių' 
giandžių — 200 orlaivių; 12! 
nakties bombosvaidžių —’120 
orlaivių; 43 žvalgybos grandis 
— 470 orlaivių. Tokiu bildu) 
1110 orlaivių sudaro 107 gran
dis.

yra atsargoje. Be to yra 2 pul
kui skridimo aparatu — cepeli
nų, clirižaOliy , .balionų, aerostn- 

tą — ir 5 
lerijos.
jama d4r 5 pulkai orlaivių — 1 
naiJjJntojų ir 4 dienos bombo- 
jHtfaidžių. Kolonijose prancūzai 
turi apie 6 pulkus orl^iviih_

Prancūzų m 
viečiai > 
nis

ulionų,

kai zenitines arti- 
iais metais organizuo-

(įai yra vilui 
viviečiai. Jų vidum 

reitumas 6 — 8000 mti/ 
štumoje yra 200 — Ž£20 

| kilom, per valandų. gajau
sios konstrukcijos naikintojai 
'apginkluoti 4 kulkosvaidžiais (2 
prie motoro ir 2 viršutiniame 
sparne). Dienos bombosvaidžiai 
dviviečiai; ore gali išsilaikyti 4 
— 7 vai. Jų greitumas 180 — 
190 kilom, pervalandų; bombų 
paima 200 — 300 klgr. Nakties 
bombosvaidžiai daugiausia Fa^- 
man BN 4; jų greitumas 165 
kilom, per valandą, ore išsilaiko 
7 — 8 vai.; tuo laiku nuskrenda

apie 1400 kilom. Jais skrenda 
du lakūnai, bombosvaidininkas 
ir telegraf

Bombos vartojamos dviejų 
rųšių, lengvosios ir sunkiosios. 
Lengvąsias meto į kariuomenes 
dalis, taip vadinamuosius “gy- 
vuosius” taikinius, o sunkiąsias 
— į miestus, tvirtoves ir pra
mones centrus. Sunkiosios bom
bos sveria iki 1000 klgr. Viena 
bombosvaidžių brigada gali pa
imti 150,000 klgr. bombų. Bom
bos su nuodingom dujom sveria 
1000 klgr., iš kur 700 klgr. ten
ka nuodingom dujom. Apnuo- 
dinti 1 kvadr. kilometrų reika
linga 14 nuodingų kombų. 
na bombosvaidžių brigada 
apnuodinti 10 kvadratinių 
metrų žemės plotą.

Šiuo laiku prancūzai

ir tamsta, mano bran- 
mano ncužmirttainas ge-

— čia “dailininkas“

Duokų Atis.

Vie- 
gali 

kilo-

turi 
6000 gerai išlavintų lakūnų, ku
rių dalis yra atsargoje.

IČ Mai tink us.

Iš latviško J. P-kis.

Dailininkas
Sėdėjau balkone skaitydamas tyn balkonai!, 

laikraštį. Bet po kiekvieno per-
I skaityto straipsneliė, lyg su- 
I teikdamas mintims poilsio, atsi- 
| traukiau nuo skaitymo ir pro 
laikraščio kraštą žiurėjau į 
kiemą, j žydinčių Obelių tar
puose matomus avilius, pasiek
damas žvilgsniais daržinę, net 
už daržinės iki kaimyno Laučo 
naujųjų arklydžių. Jokių min
čių, tiktai kaž koksai žavingas, 
neišpasakytai malonus jausmas 
tave apima, lyg kaž kokia pui
ki muzika, kurios pagrinde kas 
tai nesuprantama, miela, bet 
jokiaip neišreiškiama sakiniu 
ar nuosakiu tekstu. Gal gimti
nė — ramybė — poilsis — ne
priklausomumas yra tais pa
grindiniais garsais, kurie tei
kia esmės mano šio mirksnio 
širdies muzikai, ką aš galiu ži
noti? nes minčių dabar jokių 
neturiu. — Gal šiltosios pavasa
rio saulutės dėka ta mano nuo
taika? Žmona sėdi sale manęs! 
ir, lengvai žandą priglaudusi1 
prie mano peties, žiuri laikraš- 
tin. Gal dėl jos artumo esu taip 
džiugus ir laimingas, ką aš ži
nau? juk jokių minčių dabar 
neturiu. Aš žinau tik vieną: esu 
vėl savo gimtinėje, sėdžiu sa- 
Vo namų balkone su žmona, o 
aplinkui pavasario prajovai.

Pro sodno vartus įeina žmo
gus, apsisiautęs ilgu, plačiu, 
apskurusiu apsiaustu. Apykak
lės skarmalai nutysę iki pusės 
nugaros. Tamsus, susivėlę plau
kai iki pečių, ant 
juoda skrybėlė, 
skrebais; kaspino 
nai jau nebeturi, 
vieta bematyti. Po pažastimi jis 
nešasi baltoje marškoje suvy
niotą ir virvelėmis 
keturkampį daiktą.

“Meno ir dailės 
tamstą sveikinu nuo 
no!” Svetimšalis ištarė, lai iškil
mingu balsu, toli į šalį išties
damas ranką su skrybėle ir 
taip žemai nusilenkė, kad pasi
matė nudriskęs švarkas su vir
vele, kuria buvo susi juosęs; 
bet išvydęs mano žmoną, jis 
lyg susigėdo, skubiai padarė 
modeminių “kračiusj” ir tarė: 
“Gi

«

galvos sena, 
plačiausiais 

skrybėlė se- 
tik kaspino

apraisiotą

vardu aš 
Turkesta-

i’n Tag, gna, Frau!” 
IŠ kur tamsta ateini, 

Ibiamasai pone?”
“Iš Bagdado.... ak taip,

štai jūsų didenybei vienas 
kas nuo tenykščio didžiojo po
etę Radži-Bum... bet, kad ta
ve/ užmiršau laiškų savo dailės 
dirbtuvėje... vistiek — aš jį pri
siųsiu tamstos didenybei per 
kurį nors savo mokinį.”

“Kur dabar randasi tamstos 
dailės dirbtuvė, didžiai gerbia
mas pone?“ —- aš paklausiau.

“Keipenės Kryžiaus smuklės 
didžiojoj salėj randasi mano 

' vyriausieji dailės dirbtuve, gi 
| skyrių esti shmanęs įrengti 
l Dzelzavos Tarybos smuklėj, 
nes tikiuos tarp dzelzaviečių 
dailės* ir meno (vertintojų ne
truks. ..

“Suprantama... netruks.... 
Beveik tiek pat orlaivių bet malonėk tamsta ateiti augs-1

ger-

čia 
laiš-

sėskis 
gerbiamasai pone.”

“Aukščiausia mėnininko do
rovės dėsnys yra: valdovų aky- 
vaizdoje stovėti,” griežtai tarė 
svetimšalis ir, įžengęs balko- 
nan, žemai nusilenkė.

“Aš prašau tamstos dovano
ti, ištiesų 'buvau tai užmiršęs, 
nes gyvendamas kaimietiškuo
se namuose, jau niekuomet ne
berengiu pokylių, su iškilmin
gomis ceremonijomis. Kokiu g 
valdovu tamsta mane laikai?

“Tamsta esi Bucharos emiro 
brolėnas. Beje, jo didenybė emi- 
ras liepia tamstų sveikinti i|* 
siunčia per mane vieną labai 
brangų žirgų.”

“LabAi ačiū už sveikinimų ir 
už žirgą, kurį su nuoširdžiu 
džiaugsmu priimsiu.”

“Ar gi tamsta to žirgo dar 
negavai?” didžiausio nustebi
mo perimtas sušuko svetimša
lis.

“Ne, — dar ne.”
LS_ “Tai aš nesuprantu!...” ir 
ipl jis pradėjo vaikštinėti po bal

koną nuo Vieno 
apgalvodamas tą 
nų dalykų. Galų 
man (tikinančiai 
dalyko padėtį:

“...Mano paties akyvaizdoje 
žirgas buvo rūpestingai įpakuo
tas ir per Kalkutą ir Bombėjų 
nusiųstas tiesiai iki siaurabė- 
gio gelžkelio stoties; aš pats 
dar sumokėjau pervežimo pini
gus 980 rublįų su kapeikomis. 
Dar vienas juododžių žmogus 
buvo paskirtas palydovu — pa
la’, mano knygutėj užrašytas 
jo vardas — ak taip, ir atmin
tinai žinau: Ritteršporn — Džon 
Ritteršporu. Jam taipogi buvo 
duotas sykiu raštas sanskrito 
kalboje; bet kadangi tamsta 
sanskritiškai nekalbi, mano bu
vo prie rašto pridėtas vertimas 
vietinėsna Europos kalbosna, 
kadangi man pačiam teko va
žiuoti aplinkui per Kynus”.

“Ką tamsta Kynuose veikei, 
jei drįstu klausti?”

“Tai mano paslaptis, bet tam
stai, kaipo Li-Hung-čango drau
gui, aš tą paslaptį atidengsiu, 
pasitikėdamas, kad tamsta jos 
toliau neplatinsi... Aš turiu 
šiuo reikalu būti labai atsargus, 
kadangi čia daug mano priešų.” 

“Gali tamsta nesirūpinti, pa
slapties neišduosiu”.

“Matai, drauge, - dalykas vi
sai paprastas: pradedant trylik
tu ju-sang-fu t. y. nuo birželio 
13 dienos, aš turiu pristatinėti 
visiems Kyliams geltonosios var
sos už apytikriai aštuoniolika 
milijonų ru, t. y. jūsų kalba už 
aštuonioliką milijonų rublių; 
bet štai bėda: aš čia pat val
sčiuje ’ėsu tiek tapybos darbų 
apsiėmęs, kad bijaus ar beliks 
main geltonosios varsos kiek 
Kynams reikalinga kas gi 
tuomet bus? Tik tamsta jsivaiz-

tamsta,

galo į kitų, 
visai
gale jis ėmė 

aiškinti tikrų

nemalo-

“Taip, tat' butų nemalonu Ky
liams, bet dar blogiau tamstai 
pačiam... “

“...Taigi, Tamsta tų dalykų

[Pacific and Atlantic Photoj
Mrs. Belle Millman iš New 

Yorko, kuri pati nusižudė ir nu
žudė savo 3 metų sūnų dėlto, 
kad jos vyras gavo perskiras.

kaip reikiant supranti, ar ne 
tiesa? Ir aš turiu štai tokį pa
siūlymų: tamsta pastatysi vi
dury šio sodno varsų fabrikų, 
— tai juk kainuoja grynus nie
kus — porų šimtų tūkstančių 
frankų musų pinigais ir prisla- 
tinesi man geltonos varšos, 
mi išgelbėdamas mane iš 
ziaus.” *

“Tas galima įvykdyti;

t uo
li r U

bet 
prieš galutinę sutartį sudary
siant, aš prašyčiau tamstos iš
gerti stiklų arbatos ir užkąsti 
duonos su sviestu, nes iš taip 
ilgos kelionės Tamsta busi ge
rokai pavargęs ir išalkęs, 
meldžiu sėsti čia pat ant suo- 

nes jaučiau, 
nuo kalbėji- 
burna ir

lo,” — tariau aš, 
kad svetimšaliui 
mo visai išdžiuvo 
jėgos menkėj o.

Dabar svetimasis paklausė 
atsisėdo. Bet keista: vos tik

padėtį, 
ir tik 

alsuoja

jo

ir 
jo

pulkai Tavo garbei 
mirga“,..
tamstos gimtinė?“

“Gimiau čia pat

stovmuo užėmė ramia 
jis lyg kalbos neteko 
trumpai alsavo, kaip 
džiovininkai ir alkani.

Atnešė arbatą ir sviestaduo- 
nę.

“Ačiū labai už vadinimą”, 
tarė svetimasis skaudžiai nusi
šypsodamas — “to gėrimo aš 
senai jau nebegeriu; jis ken
ksmingas mano viduriams.”'

“Arbata?” stebėjausi aš — 
“tai imk Tamsta duonos su 
sviesiu.” •

“Duoną ir mėsiškus valgius 
aš kadaise noriai valgydavau, 
bet be degtinėj tai niekuomet 
nieko nesudoroju, tat mėtočiau 
degtinės burnelę”. ..• čia didy- 
sai kalbėtojas ir milijonų ver
teiva priėmė išvaizdą paklus
naus šunelio, kurs uodega viks- 
nodamas prašo duonos trupi
nėlių. Savo išdilusiais, nešva
riais pirštais jis paėmė vieną 
sviestaduonės riekelę, tačiftu jos 
nevalgė, bot išsilgimo pilnomis 
akimis žiurėjo j duris, pro ku
rias mano žmoną išėjo degtinės 
ieškoti.

Už valandėlės žmona atnešė 
degtinės bonką ir taurelę. Sve
timasis kuo ne grobte išgrobė 
juos iš rankų, skubiai linktelė
jo, skubiai burbtelėjo “dank 
sehr, gna‘ Frau” ir' skubiai, 
viefią už antros, išgėrė dvi tau
reles, paskui alkandė kąsnį 
sviestaduonės, kuri buvo apdė
ta dešros ripkelėmis. Bėt tų 
kąsnį jis ilgai kąsnojo ir gromu
liavo burnoje, aiškiai matėsi 
kaip sunku jam sudoroti tą val
gį. Tuomet jis ėmė nurinko 
ripkeles nuo duonos ir jas vie
na po kitai sumurdė burnon ant 
pirmojo nesugromuliamojo kąs
nio, dar ant to viso užpylė vie
ną burnelę degtinės ir urzgė
damas visą tai nugurgino dug
nan. Nuogą sviestduonę ji$ pa
dėjo ant suolo ir nušluostė i 
apsiaustų pirštus' ir lupas. Aiš
kus ženklas, kad pavalgį

“Taip mažai valgydamas 
kaip tamsta gali gyventi? iš 
kur gali rastis kūno jėga?” aš 
klausiau, nes urnai pajutau šir
dy gailesį to kūno ir dvasia su
nykusio žmogaus.

“Kam gi man reikalinga kū
no jėga? juk neturiu kur jos 
dęti. Tat aš ir sutvarkiau tos 
lūšnos apslaugymą taip, kad kū
nas gautų kuomažiausiai mais
to, užtat daugiau tektų dvasiai. 
Mano gyvenimas turi būti gi
ns kaip jura ir augštas kaip 

dangus, bet ne ilgas ir seklus 
taip upe, kuri slenka smėliu. 
Tai sakau aš ir visi kiti didie

ji dailininkai, prašau tai imti 
domėn 
jrus, 
radari,
vėl'pašoko — kursai tu man —
ir tęvo baltoji karalienė... ich 
(lanke, gna, Frau — tu, kurs 
man, mano širdy, mano gyslo
je Įžiebei pašvaistės “spindu
lius... Jis sugrobė bonką, pri
pylė taurelę ir išgėrė.

“Dailininkas“ ilgai vaikštinė
jo tylėdamas* iš vieno galo į ki
tų galų, lyg sukaupdamas savo 
mintis.

“Bet aš jaučiu, mano laikas 
artinasi, mano gimtinėn grįži
mo laikas’’... Jis sunėrė iškel
tas rankas ir didingu patosu 
deklamavo:
“Ten, kur, o Amžinasai, 
los saulės aplink Tav’ sukas 
Kur neišmatuotam dangaus 

skliaute
Žvaigždžių

didžiai
“Kur gi 

užklausiau,
viename Baltijos valsčiuje, bet 
mano tikroji gimtinė yra žie
mių žvaigždė, kuri astronomų 
tarpe vadinama atšiaurio žvaig
žde arba pravestine. Ten greit 
skubėsiu aš ir mano dailininko 
garbė palydės mane kaipo že

mės durnai... Jis paėmė prie 
nuok) kojos prišlietą, marškon 
įvyniotų keturturkampj rišulį ir 
pirštu į jį rodydamas tarė: 
“Tai mano paskutinysis kūri
nys: Moizės paveikslai, o čia 
yra” — jis pridėjo ranką prie 
širdies ir rodė j širdį — “čia yra 
pranašai ir Dovydas '— poezi
joje... Kaukite jus liūtai iš 
Tarzo! namie didele nelaimė!’’ 
Jis beveik staugtclėjo, paskui 
pradėjo atraišioti mazgus, at
vynioti virves ir Įėtai, iškilmin
ga veido išraiška priėmęs, at- 
lankstyti maršką. Pasirodė pa
veikslas paprastuose rėmuose, 
nuo kurio tuoj metėsi akysna 
raudonosios vasaros apstumas.

“Sodoma — štai kų rodo šis 

paveikslas, už kurį gauta Ro
moj didžioji dovana, musų kal
boje vadinama “grang priks“.

“Bet sakyk tamsta, ar tuo 
paveikslu išreiškiama kas nors 
taikomo dabarčiai, ar jis vaiz
duoja tiktai žinomąjį šventraš
čio pasakojimą?”

“Prašau apžiūrėti tą paveiks
lą atydžiau, tuomet suprasi jo 
tikrą reikšmę“, jis pastatė pa
veikslų visai arti prie mano 
akių. .“Matai tamsia, tie nesu- 
skaitliuojami šviesieji laukeliai 
tarp kruvinai raudonųjų lieps
nų yra visų žmonių laimės me
tai, kurie sudega tame chaose, 
o štai tas laukelis, ant kurio, 
lengvesnio suradimo delei, pai
šiuku užrašiau savo vardą — 
žiūrėk tamsia čia, Andrei Rut- 
kte — tai mano paties laimis 
amžius... taipgi sudega kartu 
fu begale kitų jaunatvių.... su
dega be išgelbėjimo... Ar dabar 
tamsta supranti? Tartoji pat ir 
yra Sodomo ilgius, kurioje aš 
sudegu,“ — jis paėmė bonką,

“Kiti paveikslai menkesnės 
vertės, nors ir už juos tikiuos 
gauti jei ne pirmą, tai tikrai 
antrą dovaną, čia, štai, Babe
lio sugriovimas, Beleamas, Kai
nas ir Abelis, naujoji laimės že
mė Kanaana, gi šitoji be rėmų 
visai nepriklauso Moizės pa
veikslų ciklui, jinai turi tik 
vietinės reikšmės-, aš jį tikiuos 
parduoti kokiam nors latvių 
muziejui.”

Tame “paveiksle” “dailinin
ko” rūpestingiausiai nukopi 
j uotas vyriškosios rūbų eilės 
naujosios mados pavyzdis, ko
kių matome kiekvieno siuvėjo 
dirbtuvėje, tam mados pavyz
džiui ant pečių nupiešta numi
rėlio kaukuolė.

Ivai “dailininkas“ suvyniojęs 
savo paveikslus marškon, išgė
ręs paskutinį degtinės lašelį, 
dideliu patosu atsisveikinęs su 
manim ir gavęs nuo manęs svei
kinimus Bagdado radžai ir Bu- 
cbaros emirui, dingo už* vartų, 
ir saulė jau rengėsi nusileisti. 
Žmona išėjo vakarienes rūpin
ti ir aš sėdėjau balkone vienas 

nebebuvo 
tiktai Ivgmeiliosios muzikos, 

kaž kokia sunki našta slėgė už
gulusi mano sielų.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj^

■ ............ t „

Laikraščiais prekiauda
mas milijonierių tapo
Jungtinėse Valstybėse Maino 

valstijoje gyvena milijonierius 
Moze Jacobs, susikrovęs sau 
turtą įJu’davinėdaiftas gatvėje 
laikraščiui Savo darbą jis pra
dėjo eidamas šeštus metus ir 
pardavinėjo laikraščius be per
traukos* 50 metų. Dabar susi
dėjęs milijoną dolerių, dėl ligos 
metė savo pelningą amatą ir 
apsigyveno puikiuose rūmuose 
kaip pridera milijonieriui.

lai labai taupus ir be galo 
darbštus žmogus.

d

Kaunas
Baigė Čekoslovakijoj karo 

mokslus ir grįžo Lietuvon pulk. 
Skorupskis, pulk, Įeit. Zaskevi- 
čius ir majoras Plechavičius.

—Karo gydytojas Itn. Jur
gelionis vyksta j Prancūziją, 
Belgiją ir Vokietiją susipažįsti 
su kūno lavinimo sutvarkymu 
tose valstybėse. a

— Del derybų su prancūzais. 
Mums pranešama, kad vyriau
sybė klausimo dėl musų darbi
ninkų samdymo Prancūzijoj ir 
jų apdraudimo nelaiko baigtu. 
Nesusitarus su -prancūzų imi
gracijos bendrove, ieškoma ke
lių kitokiu budu šitą reikalą su
tvarkyti. Iškelti keli sumany
mai. Pav. čekai turi sudarę 
tiesioginiai su prancūzų vyriau
sybe sutartį darbininkams sam
dyti.

— Ministerių kabinetas nu
statė tokį mokesnį už mokslą 
vidurinėse ir aukštesniose mo
kyklose: aukštesniose bendro 
lavinimo ir komercinėse — 100 
lito per metus, vidurinėse bend
ro lavinimo ir amatų — 50 litų, 
meno mokykloj — 100 lt., muzi
kos mokykloj ir vaidybos studi
joj — 200 lt. ir buhalterijos 
kursuos — 15 lt. kas mėnuo 
mokslo metu. %

— Paslaptinga žmogžudystė, 
šeštadienį, rugpiučio 7 d. Apy
gardos teismo narys p. Žilins
kas buvo išvažiavęs į savo dva
rą ir paliko jo bute, Kęstučio g. 
40 Nr., tarnaitę Orą Čekavi- 
čaitę.

Sekmadienį rytą minėta tar
naitė buvo rasta peršauta. 1 ki
tę viskas palikta tvarkoj ir nie
ko nėra pagrobta. Spėjama, 
kad tai butą “meilės” darbo.

Didžioji siauliy paroda
Sparčiai registruojasi įvairios 

užsienių firmos, norinčios daly
vauti Šiaulių parodoj. Dau
giausia paroda susidomėjusios ir 
gausingai' dalyvaus su savo eks
ponatais įvairios Latvijos fir
mos.

Parodos komitetas įsteigė pa
rodos informacijų biurą, kuris 
tarp kita ko rūpinsis patiekti 
parodos lankytojams butus ir 
nakvynes.

Ministerių kabinetas leido iš
davinėti nemokamas vizas Vo
kietijos, Latvijos ir Estijos pi
liečiams, vykstantiems į Šiaulių 
parodą.

1 BJILV’SUMCLE
‘'—Ji—. ——K _ >

Kova su barsuku
Santaka (Raudonio vals. Ma- 

riampoles* ap.). Santakos kai
mo apylinkėj, o ypač Dambrau- 
kos kaime šią vasarą atsirado 
ten negirdėtų žvėrių — barsukų. 
Žvėrys, matyt, javtios turi savo 
vasarinius lizdus, nes apylinkės 
žrnonės, dažnai rytmečiais mato 
juos besikeliančius iš dobilų ar 
bulvių.

Nesenai pil. B. H. eidamas nuo 
Kalvarijos stoties į Santakos 
kaimą (3 klmt.) nakties metu 
užėjo visą barsukų šeimyną su 
vaikais. Barsukai buvo išėję į 
nušienautą pievą. Pil. B. R. te
ko gerokai pabėgėti, kad išven
gus piktą barsukų patiną. 26 
liepos š. m. J. Kasparavičius su 
barsuku turėjo rimtai susirem
ti . Pil. J. Kasp. pirmu kart ma
tydamas barsuką nežinojo' kas 
per žvėris ir puolė jį. Barsukas 
iš karto nieko nedarė, bet kai 
įpyko, J. K. turėjo gerokai 
įtempti raumenis, kad atsigy- 
nus. Jam pavyko barsuką už
gulti, bet tas tuoj išsirito ir pa
griebė pil. J. K. už kojos, per- 
kąsdamas mėsas, J. K. matyda
mas, kad ne Laikos -Jr išsigan
dęs kraujo norėjo pabėgti, lx?t 
negalėjo, nes barsukas antrą 
kart sučiupo jį. Tada J. K. 
barsuką vėl užgulė ir stengėsi 
po savim suriesti. Iš karto J. 
K. sėkmingai rietė jį, ir galvą 
pririetė prie uodegos ir laikė. 
Galvą rankomis prispaudė, kad 
barsukas negalėjo jo įkąsti. 
Bet, pasispyręs barsukas išspru
ko ir pagriebė pil. J. K. už del
nus, kramtydamas pirštus. Ran
ką pavyko ištraukti iš barsuko 
nasrų. Tada barsukas pagriebė 
ranką virš alkūnės Ir ten gero
kai ją sukandžiojo. Kada pil. J. 
K. antru kart sugriebė barsuką 
už galvos ir spaudė prie žemės, 
šis pagriebė už rankos. Pil. J. 
K. apsipylė kraujais, bet turė
damas daug jėgų sukandžiotą 
ranką vėl ištraukė. Drabužiai 
pil. J. K. buvo visai kruvini ir 
sudraskyti, nes barsukas užka
binęs nagais dažnai perrėždavo 
odą ir išlupdavo gabalą medžia
gos. Tuo kart kai pil. J. K. 
kruvinas ir sudraskytas vis 
ėmėsi ir buvo beveik nugalėtas, 
kovą pamatė kaimyno P. ber
niukas. Parbėgęs namo pasiė
mė. kirvį, sušuko šeimininką, 
kad paimtų revolverį ir nubėgo 
j kovos vietą. Pribėgęs, kelius 
karius kirto kirvio penčių į gai
vą, bet barsukas tik apsvaigo ir 
vėl norėjo pulti. Bet tuo kart 
atbėgo pil. P. ir revolvėrio šū
viu nudėjo barsuką. Pil. J. K. 
turėjo kreiptis pas gydytoją, 
nes rankos įkandimas pasirodė 
esąs pavojingas.

Žmonės valydami nuo lauko 
javus tikisi ir daugiau rasti bar
sukų, nes dažnai juos ten mato. 
Spėjama, kad barsukų guštos 
yra aukštuose Šešupės kran
tuose, apaugusiuose krūmais ir 
medžiais, o dabar jie išįję į lau
kus. ’ (“L. Ž.“),

KAMPINIAI, Veiverių valsč. 
Prapuolė vaikas. Jau kęjios sa
vaites, kaip Kampinių gyventojo 
Brundzos prapuolė 14 m. vaiki
nas Kęstutis . žmonės mano,
kad arba jis bus nusižudęs, ar- (krikšč. dem. lyderio), 
ba tyčiom kieno pavogtas. v — Žinąs.

Kaip kunigai griauja 
tėvų komitetus

Ariogala, Kėdainių apskr. Pe
reitą rudenį lapkr. 2 d. mokinių 
tėvai, susirinkę mokyklon, išrin
ko tėvų komitetą. Jis nepatiko 
vietos klebonui Antaųui Sima
navičiui. Tuoj parašyta skun
das Švietimo Ministeriui, per 
trejetą šventadienių bažnyčioj 
pasakyta graudinančių pamoks
lų ir pagalios lapkr. 22 d. iš plt- 
mokslinės paskelbta naujas tė
vų susirinkimas. Mokyklon pri
sirinko daug tėvų, o dar dau
giau motinų — dabartinių, bu
vusių ,busiančių. Norą pirmi
ninkavo tas pats kunigas, bet 
susirinkusieji stengėsi rinkti 
kai kuriuos nepageidaujamus 
jam žmones. Pasakyta dar vie
nas pamokslėlis, pagrūmota pra
garu, ir moterėlės susigraudino. 
Negelbėjo nė mokytojo Speičio 
įspėjimas, kad klebonas, kaipo 
neturįs nei savųjų, nei globia
mųjų vaikų, neturi teisės nei 
balsuotai, nei būti renkamas. 
1‘Kaip tai’”, sušuko paraudęs 
kunigėlis: “aš turiu savo globoj 
visą parapiją, o neturėčiau bal
so mokykloj!...” Ir pirmininku 
išrinkta klebonas, iždininku po
licininkas Figurinas, dar du kai
miečiai, viena moterėlė — ir 
naujas komitetas suorganizuo
tas. Bet sugriovęs “bedieviš
kąjį” komitetą, “krikščioniška
sis” aprimo. Per visus metus 
nepadarė nei vieno posėdžio, nei 
nutarimo. O mokykla turėjo 
nemaža reikalų — ekonominių, 
pedagoginių ir administratinių 
ir net didelių kivirčų, — komi
tetas į juos nesikišo. Norsx tė
vams mokyklos reikalai ir labai 
rūpėjo, bet prieiti prie didelių 
ponų buvo nelengva. Patenkin
tas buvo tik vienas klebonas: 
mat, visus metus neleido dirbti 
pažangiemsieins veikliems žmo
nėms. O mokytojas Speičys bu
vo iškeltas kiton mokyklon.

(L. ž:>

Revizija ir kas toliau?

1926. VII. 26 d. Šiaulių apskr. 
valstybės kontrolės Revizijos p. 
Zaremba, padaręs kaulių m. II 
nuovados policijos pareinamųjų 
sumų knygoj reviziją, atrado iš- 
aikvotų stdig pajamų 694 str. 
išeiškotus iš pil. šifmano Mau- 
šos 100,80 lit. 29. IV š. m., sulig 
pajam. 781 str. išieškotus ir pil. 
Gafanovičiaus 112 lit. 10. VI. š. 
m. ir sulig pajam. 814 str. išieš
kotus iš įpėd. šliobergo 7,88 lit.

Be to, susekta, kad valstybi
nių mokesnių priimta be jokio 
pakvitavimo (į knyg. neįrašyti) 
iš pil. Feigos Gorkanienės 370 
lit. ir Kęselio Giršo apie 254 lit.

Spėjama, kad ir daugiau to
kiu budu priimta.

Virš išvardintus pinigus pasi
ėmė ir išaikvojo 1. e. p. Šiaulių 
m. II nuov. polic. v-ko Beresne
vičius Pranas, kuris dabar ato
stogauja Rygoje. ■

Minėtas Beresnevičius buvo 
geriausias ir ištikimiausias 
draugas bu v. policijos vado Paš
kevičiaus (bombomotčiko) ir 
buv. garsaus nuov. v-ko Parulio

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACD0S BANKO

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

■ / _ ■ Pinigus gavo:
12140—Andriui M. Žukauskui 
24291—Anelei Rimkienei 
6927—Agotai Jakutienei 

22965—Stanislovui Končiui 
55609—Antanui Geidučiui 
22467—Onai s Tučkaitei 
12387—Povilui Zakriui •
6985—Marijonai Dapšienei 

22991A-Aleksandrui Dulskiui 
22992—Pranui Tyzenhaužui

941—Petronėlei žadeikienei 
7034—Onai Kniukštienei 
7039—Anastazijai Jakštienei 

12404 Jonui Kajaskui 
21396—Grasildai Janauskienei 
21398 Juozapui Kensminui 
7048—Uršulei šlepetienei
7066— Antanui Seseiskiui 
7069—Oftai Paplauskienei 
7059—Vincui Vinkauskui
7067— Juozui Striokui

Ar Nori Gauti 
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
/

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progų 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 sekamų propozicijų: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimų “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 pažymėtų 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 ųr- 
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvienų gautų 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 . 
šitokių sumų 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 prenumeratų neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui'-— $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chičagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui —- $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtai skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk- v 
sime Jūsų pasidarbavimo. •

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

7054—Onai Truncienei
7078—Onai Kasiulieneį

21401—Stepui Gritėnui
7085—Onai Kaupienei
7093—Agotai Sinkevičienei
7008—Onai Beverungienei

21404—Barborai Dapkienei
7100— Agotai Martinaičienei
7101— Onai švereckienei

12422—Aleksandrui Jablonskiui 
22993—Juozuo Mašidlauskui 
22995—Elzbietai Stankienei 
22996---Stanislovui Mickevičiai 
22998—Emilijai Rakauskienei 
22999—Kizimierui, Butkui

’ 23000—Onai šlefendorf
23001—Jie Vai Kasperaitienei 
23002—V i ktori j ai Blaže vičiyn ei 
23003—Marijonai Vaišvilienei 
23005—Liudvikui Steponavičiui, 
28006—Bronislavai Zonaitei

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette ,
VIRBUI ASHLAND STATE

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Ncdė- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL >464

Fhooe Boulevard 6208
Privatiniai Ambulansa!

L J. ZOLP
Graboriuk ir Pagrahų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th S'ti, Chicagv

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chlcagoje 
Laidotuvėse patar- 

Mp ą nauju geriau ir pi- 
* \ j giau negu kiti, to- 
Š* Mi priklausau

prie grabų išdirby- 
Oi | stės.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063 '

z—111.......... - ————
Tel. Brunswick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintėlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius h pritai- 
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.

■ ..........................  ■■ i ■ >

HEMORAIDAI
(pilės)

LA Gydome Be
Jgį Operacijos

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

Daugelį išgydėme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. Štate St. 

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

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

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

DR. VAITUSH
OPTOMKTRISTAS

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

rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
teivas akis, nuima kataraktą, ati

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

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

IMK PAVYZDI 1$ - R AULO 
"NAUJIENŲ" DRAUGO

V

Raulas “Naujienų* draugas 
— jis dirba “Naujienoms” nuo 
ryto anksti iki vakaro vėlai. 
Laksto per namus, susirinki
mus, kalbina visus, • senus ir 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujienų” drau
gais. Raulas už savo nenualsų 
darbą ir pasišventinimą labui 
“Naujienų” gaus glėbį kuponų, 
o vėliau* pluoštą brangių dova
nų. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Raulo pėdoms, nešti 
“Naujienoms” naujus skaityto
jus* gausite tokį skaičių kuponų 
kaip kad gauna “Naujienų” 
draugas Raulas:
Už metinį skaitytoją .... 400 kuponų 
Už pusmetinį skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų

Šitoksai apstus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienąi, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytojų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms“ skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, ka?l gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tes $35.00. Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri
kimo niekuomet, nes jis gerai 
žino, kad “Naujienų” adresas 
yra:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai



Trauks atsakomybėn 
balsų klastuotojusCHICAGOS

2L■■■ Ą Naujuoju Cook pavieto kale-
J jinio užveizda bus Edvvard J. ktadienį busią apkaltinta apie

■■■NIUO Fogarty iš Michigan City, Ind. penkiolika politikierių už balsų
Fogarty tai vietai geriausia klastavimą praeitais balandžio 

tinkąs, nes jis jau keturiolika rinkimais. Tuo pačiu laiku spe- 
čjo kalėjimo užveizdos 

reigas.

Pranešama, kad sekamą pon-

Susirgo sveikatos komi-
sionierius

pa-

NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

PRANEŠIMAI . IVA1F.U3 SKELBIMAI PARDAVIMUI
Pirmadienis, Rugp. 30, 1926

IIAMAJ-2EKE
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Praeitą penktadienį susirgo 
sveikatos komisionierius, Dr. 
Herma n N. Bundesen. Jis tapo 
nugabentas j St. Luke ligoninę. 
Iš pradžių buvo manoma, kad 
jo padėtis kritinga. Bet ligoni
nėj Dr. Bundeson'ėmė taisy
tis.

Norėjo apsivesti 
neteko $40.00

cialis valstijos prokuroras Char
les A. McDonald prašysiąs pa
skirti speciali jury, kuris bė- 
’giu rugsėjo menesio tęstų pra
dėtąjį tyrinėjimą.

Ligos priežastis — ptomaine 
užsinuodijimas.

Keturi banditai apiplė
šė Harmony restorano 

tarnautojus

Kai Ben Z. Ginsburg, dei
mantų pardavėjas, įėjo į auksa- 
dailio krautuvę (1713 W. Chi
cago avė.), du jauni banditai 
privertė jo šoferį Donald Mas- 
ters važiuoti su jais. Ginsburg 
automobiliuje buvo palikęs $15,- 
000 vertės deimantų.

Masters, kuris yra tik 18 
metų.l buvo paliuosuotas prie 
Carroll ir Paulina gatvių. Nors 
nė vienas, nė kitas banditas 
revolverio neparodę, liet jie 
grasinę Mastersą nušauti, jei 
tasai butų bandęs priešintis.

Trokas suvažinėjo 
dvi seseri

Ninsa

BARGENAS! Pardavimui hard- 
ware ir paint štorfts. Senas ir 
išdirbtas biznis. Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuojaus.

3149 S. Halsted st.
Tel. Yhrds 7282

DIDELIS BARGENAS

“SAKE"
galimu gauti 
vietose: 
Knygyne 
So. Halsted \St.

NAUJAS 2 fialų namas, 5—5 kam
barių, augštai fialas išrenduolas, 
viskas moderniška, randasi netoli 
VVestern Electric Co., kaina tiktai 
$12,500, cash $1,500, kitus kaip ren-

FRANK R. SI.AVS 
3213 S. 54 Avė.

ŲICERO, ILL.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviželpos 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tai niekia netoli $151000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šclpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
Dile kurių dalj Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsled St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. 4Š. m. Pertat veria Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais. .

“Šakę"
sekamose

Aušros
3210

V. Sabaliauskų.
2345 So. I.eavitt St.

K. Pocių, 725 W. 120th 
Ant

Chicagoj

St. x
kampų:
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Ashland

Ir pas kiekvieną Naujienų išne
šiotoją. Kas prisius 15 centų, tam 
prisiusiu į namus vieną "šakės” 
numerį.

St. 
St. 
St

35th 
31st

St. 
St. 
St. 
s t.

ir
ir
ir 18th 

ir Mu^vvell 
Avė. ir 47th St.

GBOJIKLIS 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.

Parsiduoda 6 kambarių medinis 
cottage. Elektra, vanduo.

5817 So. Kildare Avė.

SERAI—BONAI
PARDAVIMUI delikatesen, gro- 

sernė ir nesvaiginamų gėrimų k ra li
tu v ė, auksinės kasyklos tinkamiems 
žmonėms. Gražus gyvenimui kam
bariai iŠ užpakalio; garu šildoma, 
rendos tik $50, 3 metų h sas.

Kreipkitės:
5924 Wentworth avė.

“ŠAKE”
710 W. 33rd Street REIKIA AUKSINIŲ BONŲ

Morgičių arba equity už jūsų 
lotus bile kur Cliicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gera kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. ilalstcd 
St. Box 837.

Keturi apsiginklavę banditai 
įėjo į Harmony restorano ofi
są (81 W. Van Buren st.) ir 

n m i surakino į krūvą rankžiedžiais 
septynis restorano tarnautojus, su jiem- r . *‘ , Jų tarpe buvo ir vienas iš res-liudimnkas x ... . Ttorano savininkų, A. J. Cooper. 
Plėšikams betgi labai mažai 
tepasisekė laimėti — vos $100.

Policija tik su pilyčios pagel- 
ba tegalėjo rankžiedžius nu
imti.

Beikia 
vietą,

Julia Sinder, našlė, saldainių 
krautuvės savininkė (3801 So. 
Donore st.), beveik apsivedė. 
Jau viskas buvo: ir vyras ir 
vedybų laisnis, reikėjo tik dar 
formalį šliubą paimti. į

Įsėdo Sinder į automobilių it’i 
važiuoja su George

Banditai laimėj.. ,15,- SU“" 
000 vertes deimantų F G simmonds.

• Nesbit ir sako: tokiam svar- 
biam įvykiui, girdi, musų auto- 
mobilpalaikis netinka, 
naują gauti. Jis žinąs
kur galima pigiai pirkti. Bė
da tik tame, kad jam trūkstą 
$100.

Sinder teturėjo su savim $40 
ir padavė jam. Nesbit nuėjo au- 
fomobiliaus pirkti. Laukia 
der vieną valandą, laukia 
o jaunikis kaip nesirodo, 
nesirodo.

Simmonds ir sako: esą
nelauk, o Nesbit nesulauksL 
Jis tavęs neves; geriau mudu i 
apsivesiva. ’

1 Sinder pradėjo verkti. Pribu- šiuos teatrus: Olympic, Apollo,
vo ir policija. Tapo suimtas Princess, Garrick, La Šalie, 
Simmonds, o vėliau ir Nesbit. Cohan ir Auditoriją.
Pasirodė, kad Nesbit jau devy- 

metai kaip vedęs ir gyvena 
žmona.

Muzikantams tapo 
pakelta alga

Sin- Shubert teatrų muzikantams 
kitą,-tapo pakeltą alga. Pirma jie 

gaudavo $72.50 savaitei, o da
bar gaus $79. Ekstra muzikan
tams bus mokama nuo $92 iki 
$97 savaitei.

Sutartis tapo pasirašyta ant 
dviejų metų. Ta sutartis palies

lauk

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI S100.00T 

Atoakym**: $100,00* ant nyk jr 
$6.00 į mętaa per visą 

likuaį gyvenimą-
Kiekvienas musų praleistas dole

ri* sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą.. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti deį kitų.

Atsiminkite tai, 'kadb jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tum^ juos į banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1789 So. Halsted St.

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

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

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Habsted St.

T* _ /»r-

vie- MORTGECIAI-PASKOLOS

ni 
su

Dvi seseri, Nettie ir
Blonda (2820 Arthington avė.)
tapo troko suvažinėtos prie Og- ’
<kNittieCtuŽiai2a metų Nin- Inhibicijos agentai už- 
sa - 9 n). Abidvi mergaitės tiko munšaino varyklą 
numirė ligoninėje.

Troko šoferis John Deiiman q

Prisipažino, kad norėjo 
automobilistą apiplėšti

Prohibicijos agentai, kap. B.
Merrick vadovaujami, prie

Edward Mockus, 18 metų 
(5348 So. Hermitage avė.), ir 
jo dvi draugės, kurie buvo 
kartu su John Zalocitch, 19 
(6229 So. Campbell avė.) Bi- 

, kad jie 
bandę apiplėšti kažkokį James 
Daly.

Į Mockus pareiškė • policijai, 
kad dvi merginos (abi 
vaitos, matyti) 
tuoti su Daly, 
sutarę važiuoti 
Mockus bandęs 
mobilistą, bet pastarasis šovęs 
iš revolverio ir pataikęs Zalo- 
vitch’ui, kuris dabar kritingoj 
padėti guli ligoninėj.

(124 Kenilworth avė.) tapo lc’i9.2i w. 16 st. užtiko labai yer8iid«j’ ,p!™Į>a?in°’ 
policijos sulaikytas.. gerai įrengta munšaino dirby-
---------------------------------------U jtur raa|a apje 1^500 galo- 

IIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^--------------------- nų rūgstančio munšaino. Toj
-------------------------- ------------- * vietoj taipgi buvo valomas in- ( 
KIPKVIPNAę RFRMIIIKA2 (,ustlin,s alkoholis. Kadangi iš > MLMILIIHO DLllIlIUItHO industrinio alkoholio nėra len-| 

IR MERGAITE ŽINO TAI
(Kai kurie tėvai nežino)

lietu- 
ėmtįsios flir- 

Paskui jie visi 
į Riverside. 

apiplėšti auto-

Susivienijimas Draugijų ir Kliuhų 
Bridgeporte, laikys mėnesini susirin
kimą Antradieny, Rugpiučio 31 die
ną, šių metų, 8tą vai. vak., Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Todėl atstovai ir valdybos malo
nėkite putinai laiku susirinkti, nes 
yra svarbus.

P. K., Rašt.
; 941 W. 34th St. 

i į
“Žemės Rojus” repeticija jvyks šj 

vakarą, 7:00 vai. Mark White parko 
svetainėj. Visi vaidintojai meldžiami 
būti. “Aušros Sūnūs" repeticija jvyks 
Rugpiučio 31 d., 7:00 vai. vak., Ray- 
mond Chapel, 831 W. 31st St. Pra
šomi būti repeticijose visų vaidinto
jų.

S.r Pilka, Rezisorius

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Ųelikate- 

iSįįP* y ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kerui ų. Musų 

pečiai u mas Geras patar
navimas. Žemos kainos. 

Sostheima, 1912 So State St.

PARSIDUODA Lunch Ruimis, ge
ra vieta, apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
biznio loto arba galima rendavoti su 
visais įrankiais, kam reikalinga toks 
biznis. a

669 W. llth Street

$50 VACUUM Cleaner, kaip nau
jas, ^(l. šauk Vincennes 2324.

ĮIEŠKO DARBO
MOKU šešias kalbas. Galiu būti 

perkalbėtoji! teisine arba prie ad
vokatų. Arba dirbti už dreiverį 
prie pieno arba už laundryman, 
arba už salesman j krautuvę.

4461 ~S. Rockwell st.
Lafayette 6310

PARSIDUODA 26 metus išlaiky
tas biznis. Didelis knygynas ir 
spaustuvė, Lietuviška Aptieka, Agen- 
lnra lietuviškų laikraščiu ir rašo
mų įrankiu. Norint galit dadėti par
davimo tabako ir minkštų gėrimų.

Parsiduos
Norėdamas

už pamest i nūs pinigus, 
dauaiaus ką sužinoti, 
nevartotą ženklelį

REIKIA DARBININKU
atsakymo.

M. 
1028 

PHILADELPHIA, PA.

A. IGNOTAS 
So. 2nd Street

dėl

MOTERŲ
MOTERIMS dąrbas nuo štukų na

mie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 8 E. Randolph st. Room 1632.

REIKIA DARBININKU

$700 grojiklis pianas, gerame sto
vyje, išrodo kaip naujas, taipgi ben
čius, stiklinis kabinetas ir 140 ro
lių. Viskas už $135, reikia $20 cash, 
o kitus išmokėjimais į 6 mėnesius. 
Oscar Renault, 2332 W. Madison st.

VYRŲ

2- RI M0RGICIA1
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė, 

Tel. Lafayette 6738-6716

Paskolos Ant Morsitiy

gva išimti nuodingi pridėčkai, 
tai prohibcijos viršininkas pa- 

Į reiškė, • jog tos dirbyklos savi
ninkai, jei jie bus suimti, bus 
baudžiami už kriminališką pra
sižengimą. Esą pardavinėti ~ ..... x . , , , „

įtinkamai neišvalytą alkoholiui ,01c(l,,a mano, kad a-
: prilygsta pardavinėjimui nuo-.
dų.

lovitch’ų peršovęs pats Mockus 
peštynėse dėl merginų.

S. L. A. 36 k p- mėnesinis susirin
kimas jvyks Seredoj, Rugpiučio 1 die
ną, 7:30 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti prie S. L. A. 
36 k p.

A. Marcijonaitė, Sekr.

Jaunimas nori ką nors
veikti.

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

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

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

JOS. F. BUDRIA
Pianu Krautuvė

3313 So. Halsted St.

Apie tos varyklos buvimą 
prohibicijos agentams pranešė 
kažkoks žmogus. Spėjama, kad 
pranešimas padargą ne kuriuo 
nors kitu tikslu, o tik noru at
sikratyti nuo nepageidaujamo 
konkurento.

- L —  ,   — ■ ■■!■■

$1,000 alimonijos 
mėnesiui

Pranešimai
į

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šia saugus Kūdikiu 
Lazative.

JMrs. Winslow»»
Syrup

Praeitą savaitę teisėjas Ca- 
verly paskyrė didžiausią ali- 
moniją Chicagos istorijoje, bū
tent, $1,000 mėnesiui. Tiek tu
rės mokėti savo įmonai W. 
Bradshavv Egan, tuitingas 
Highland Parko brokeris.

Egano žmona reikalavo $1,- 
500 mėnesiui, tvirtindama, 
kad jos vyras uždirbąs $50,000 
metams. Tuo pačiu laiku ji už
vedė bylą divorso gavimui. 
Skunde sakoma, kad Egan 
1924 metais ją apleidęs,

dhieagos daktaras pri
rinks popiežiui akinius

Dr. J. L Lucey iš Michael 
Beese ligoninės tapo ligoninės 
pakviestas į Vatikaną pririnkti 
popiežiui akinius. Laike eucha
ristinio kongreso Dr. Lucey 
pririnko akinius kardinolui 
Bonzano. Jis tą darbą taip ge
rai atlikęs, jog kardinolas pa
kvietęs jį pririnkti akinius ir 
popiežiui. Dr. Lucey’buvęs kvie
čiamas vykti į Vatikaną šią va
sarą, bet negalėjęs ištrukti. Ta
čiau sekamą vasarą jis važiuo
siąs į Europą (Žinoma, aplan
kys Vatikaną) trims mėne
siams.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
Pora dienų atgal visiems Naujie

nų Spulkos nariams tapo išsiuntL 
nėti pakvietimai j metinį spulkos 
narių susirinkimų, 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 įgaliojimų.

* Spulkos sekretorius.
Pranešimas Town of Lake lie

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

BRIDGEPORTO LIKTUVIAMSt
“Naujienas” pradedama iineiioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
| savaitę arba sykj į mėnesi. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
(upinamj ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas įvyks 
panedėly, rugp. 30 d.. 8 v. v., Ray- 
mond Čhapel, 816 W. 31 St. Kvie
čiame visus lietuvius prijaučian
čius Lietuvos našlaičiams, atsilan 
kyli j šį susirinkimą, kuriame ga
lėsime aptarti šio sezono veikimą 
ir kitus svarbius reikalus.

K. Katkevičienė, pirm.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Kazimiero Jociaus, pa
einančio iŠ Radviliškio miestelio, 
Šiaulių ap. Girdėjau, kad gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti j j pažįstanti praneškite 
man Šiuo adresu:

KONSTANTAS JOCIUS, 
7000 S. Campbell Avė., Chicago, II).

REIKALINGAS PAŽANGUS 
, VYttAS

Lietuviškai kalbantis pardavė
jas nebūtinai reikalingas pa
tyrimas.

ALGA IR KOMIŠINAS
P.oga' dėl nuolatinio užsiėmimo 
didžiausioj tos rųšies įstaiga 
Chicagoj. Pilnas- kooperavimas 
ir išmokininias to darbo. Turi 
būti šauniai atrodantis. Atsi
šauki! šiandien.

A. CARSELLiO
Boom 5 m

REIKALINGI su arba be patyrimo 
real estate salesmenai; turi būti šva
rus, darbštus, sąžiniški ir turi turė
ti nesuteptą rekordą. Sąlygos geros, 
proga dėl gerų vyrų naiki. VKreipki- 
tės laišku arba ypatiškai. 
WAITCIIFJS BROS. CORPORATION 

10756 Michigan Avė., Roseland

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS. •
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Siuvimo Įstaiga
Siuvame naujus, išvalome 

suprosiname senus; sugadintus 
sutaisome ir C t.

Darbas ir apsauga rūbų gva- 
rantuota.

Seniausia, geriausia, savo dar- 
prityręs siuvėjas.

Frank Kuzmarskis
3404 So. Halsted St.

Chicago, III.

be

r

Iš PRIEŽASTIES išsikraustymo 
parduosiu gerą Bellman, 88 notų 
grojiklį pianą, su 87 rolėm, benčius 
ir kabinetas už $125. į 6 mėnesius 
išmokėjimais. John Renehart, 3968 
Milwauked avė.

Naujienų Spulka pasiūlo 
porą nedidelių paskolų ant 
pirmų morgičių lietuviams 
norintiems patapti šios spul
kos nariais.

Del platesnių žinių kreip
kitės į spulkos valdybą.

1739 So. Halsted St.

MOKYKLOS
NAMAI-2EME

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

3 aukštas

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

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

2 FLATŲ mūrinis namas, 5 ir G: 
kambarių, kieto medžio grindys ir ( 
tiimas, furnas ir pečiumi šildomas, 
6 karų garažas, iš šono įvažlojamas, 
Wells St., netoli Garfield bulvare,1 
kaina tiktai $12,000, cash reikia 
$2500, kitus išmokėjimais, 206 West( 
Garfield Blvd. Boulevard 1392.

REIKALINGAS pusamžis žmo
gus prižiūrėjimui anglių jardą. 
Šitas yra prakilnus darbas dėl 
nuolatinio ir atsakomingo žmo
gaus. Turi kalbeli angliškai ir 
gyventi ant vietos, nes mes 
duodam 4 garu apšildomus 
venhnui kambarius.

REINER COAL CO.
1804 W. 59th St.

6 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
2 metų senumo, stikliniai miegojimui 
porčiai, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, kaina $6800, cash $1500 ir 
do $50 j mėnesį, įskaitant nuošim
čius.

4324 N. Mead Avė.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643M. E. HUTFILZ, Manager

gy-

PARDAVIMUI netoli 87 St. ir Ci
cero, pigiai, 82 lotai dėl užbaigimo 
reikalų, $250 kdžnas, parduosiu visus 
arba po vieną, i 
cash.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama

AUTOMOBILIAI
TIKRA: NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 $o« Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų maži ra

kandai (furniture), pigiai. Kreipki
tės vakarais po 8 vai. 1 lubor. užpa
kalis, 3245 Parnell Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 2 sėdynių barber- 

nė, geroj biznio vietoj; sena išdirb
ta vieta. Šaukite: Tel. 
4796. 856 W. 33rd St.

Boulevard

PARSIDUODA grosežnė ir delika- 
. tesu krautuvė, 3 kambariai pagyve- 
■ nimui ir vana. Turiu parduoti greit 
ir todėl leisiu pigiai.

' 7008 Paulina St.

išmokėjimais arba * pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
(augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose /nokslo šakose ap
sišvietę. Vasaros laiku mokiname už 
pusę kainos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

EMMET KENEDY
30 N. La Šalie St.

Franklin 2065

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
1 metų senumo, furnas šildomas, 
stikliniai užpakaliniai porčiai, kaina 
$6200, cash $1500, ir po $50 j mėne
sį, įskaitant nuošimčius.

4812. N. Mead Avė.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darboNAUJAS moderniškas mūrinis na

mas, geriausios konstrukcijos, tinka-' , - _ . . , .x - - .
mas dcl biznio namų, 1 krautuve ir mums jums pagei-
5 kambarių fiatas augštai, 2 ofisai ’Smokindami jus Auto-hlectric 
ir palaukimui kambarvs, karštu Mechanikos ir Baterijos Amato, 
vandeniu šildomas, 22v70 pėdų, 1 Praktiškos pamokos ant kostumenų 
krautuvė su flatu augštai, užpaka-^arų duos jums galę greičiaus ir ge
ly 2 ofisai ir palaukimui kamba- j iaus išmokti to amato ir greitu kai
rys, karštu vandeniu šildomas.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
skiepu, 4—4 kambarių ir 5—5 kam- me važinėti, 
barių, karštu vandeniu Šildomas. Į daugiaus.

GRAŽUS mūrinis bungalow ir FEDERAL AOTOJĘNGINEERINO 
cottages, gerose apylinkėse, kainos1 
visai

i k u gauti gerą darbą su geru mokes- 
| tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 

su mokame besimokinant. Irgi mokina- 
Instrukcijos $15.00 ir

nebrangios.
SCHOOL 

1507 W. Madison Slreet

H. KOPLEWSKI
3992 Archer avė.

Lafayette 9305 and Bepublic
Padidink Savo Uždarbį

8915 ^es PaKelbėsim jums tai atsiekti. 
■ Mokinkis pagal mu^ų lengvą būdą 
I mokinimu anglų kalbos, matematikos, 

Sidc High School dalykų, Komercijos, 
2523 S. Halsted Katate biznio ir t. t. Musų mo- 

... kyklos kreditai priimami Illinois
st., netoli kampo Archer avė., statė Universitete.
2 krautuvės ir Platai, apšildomi j 
gerame stovyje, reikia tik $2500

PARDAVIMUI South 
biznio namas,

Halsted st.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S.-Sosnickas, L.L.B. Direktorių* 
3:101 So. Halsted St. 

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)


