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44 angliakasiai žuvo 
kasykloj

V aidžia parduos laivus
Meksikos bažnyčia nebevesianti 

derybų su valdžia
44 angliakasiai žuvo eks

plozijoje kasykloj
41 lavonas jau išimtas iš Cly> 

•mer. Pa., kasyklos

CLYMER, Pa., rugp. 27. — 
Jau 41 lavonas tapo išimtas iš 
kasyklos ties Clymer, kurioj 
vakar ištiko smarki ekspliozi- 
ja, sugriaudama veik visą 
kasyklą. Spėjama, kad kasyk
loj vis dar tebėra trys lavonai 
ir gelbėtojai jų j ieško.

Kasykloj laike ekspliozijos 
buvo 58 angliakasiai. 10 jų spė
jo išsigelbėti, o keturi guli li
goninėse sunkiai sužeisti ar 
pritroškę nuo gaso. Likusieji 
gi 44 žuvo kasykloje.

Visas kasyklos vidus liko ek- nių laivų*į 
spliozijos išgriautas. Tuoj po to Pirkti laivus galės tik Ame- 
kasykloj prisirinko gasų, taip rikos piliečiai. Iki laivai bus 
kad jei kuris angliakasių ir ne- parduoti, abi linijos ir toliau 
liko užmuštas ekspliozijoj, tai (veiks, gabendamos pasažierius 
nutroško nuo gasų. Del gasų ir ir prekes. Iš pirkėjų ^taipjau 
gelbėtojai ilgai negalėj!) įriti bus reikalaujama gvarantuoti, 
kasyklom Daugelis iavonų tiek kad jie mažiausia per 10 metų 
ekspliozijos sudraskyti, kad ne
galima jų pažinti. Priežasties
ekspliozijos nežinoma; tą da
bar tyrinėja kasyklų biuras.

Tuoj po ekspliozijos, kuri su
purtė visą apielinkę, susirinko 
didelės minios žmonių, tarp ku
rių buvo ir šeimynos žuvusių. 
Tuojaus iš visų kasyklų atvyko 
pagelba, bet gelbėtojai negalė
jo, dėl gaso, įeiti kasyklom Tik 
atvykus federaliniems 'gelbėto
jams ir sutvarkius minias, 
prasidėjo tikslesnis gelbėjimo 
darbas.

Apskaitoma, kad delei eks
pliozijos, apie 150 vaikų liko 
našlaičiais.

—i--------------

15 metu vaikas nuteis
tas pakorimui

WELCH, W. Va., rugp. 27.— 
Adam Burres, 15 metų vaikas, 
vietos teismo tapo nuteistas 
pakorimui už užpuolimą ir iš* Į 
gėdinimą 9 metų mergaitės. 
Jis yra jauniausias vaikas 
Jungt. Valstijose aplaikęs mir
ties nuosprendį.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas oer paskelbimus Naujie
nose.

Parduos iš licitacijos 
. visus laivus

WĄSHINGTON, rugp. 27.— 
Gabenimo taryba užgyrė pienus 
parduoti iš licitacijos visus 
pasažierinius ir tavorinius lai
vus l'nited States Lines ir A- 
merican Merchant Lines. Tarp 
laivų, kurie bus parduoti iš li
citacijos yra Leviathan ir ke
letas kitų didžiųjų laivų. Pa
siūlymus taryba priims iki lap
kričio 8 d.

Jei laivai bus parduoti, tai 
reikš, kad valdžia daugiau ri
bėtu rėš savo linijų ir nebega
bens pasažierių, nes tos dvi li
nijos priklausė valdžiai. Val
džia pasiliks tik keletą tavori- 

operuos nupirktas linijas.

Padrąsini- fašistų 
priešininkus

RYMAS, rugp. 27. — Nuver
timas Graikijos • diktatoriaus 
gen. Pangalos valdžios padrąsi
no ir Italijos diktatorių — 
fašistų priešininkus. Gen. Pan- 
gaios griuvimas suteikia jiems 
vilties, kad tas pats gali atsi
tikti ir su Italijos diktatorium. 
Opozicija jau atvirai pranašau
ja, kad kas atsitiko Graikijoj, 
gali atsitikti ir keliose kitose 
Europos valstybėse.

Bet kraštutinių jų fašistų 
laikraštis II Tevere įspėja opo
ziciją, kad ji nebandytų grai
kus imituoti Italijoje. Ji sako, 
|<ad gen. Pangalos tapo nuvers
tas todėl, kad jis pasirašė su
tartį su Serbijai kuri yra žalin
ga Graikijai.

Opozicijos laikraščiai pabrė
žia, kad išlaikymui diktatūros 
yra būtinai reikalingos geros 
ekonominės sąlygos, paliekant 
patiems skaitytojams padaryti 
išvadą, kad ekonominis krizis 
Italijoje pražūtingai atsilieptų 
j fašistus.

Italijos fašistai, kurie pir
miau amerikiečius ir Ameriką 
koliojo kaipo skupuolius, no
rinčius pasinaudoti iš sveti
mos nelaimės, grašiagaudas, 
norinčius iš skolininkų iščiulp
ti paskutinius gyvybės syvus, 
dabar urnai atsigryžo ir ameri
kiečius labai giria. Esą tikruo
ju grašiagaudu yra Londonas, 
o ne Amerika; amerikiečiai gi 
esą duosnųs ir kūrėjai naujos 
civilizacijos. Kodėl įvyko tas 
perversmas pažiūrose į Ameri
ką? O tai todėl, kad Amerikos 
bankieriai pradėjo derybas 
apie sąlygas, kokiomis jie galė
tų duoti paskolą Italijai.

Nusitroškino garadže
Gordon Johnson (1810 Farra- 
gut avė.) paleido automobilių 
uždarytame garaže. Pasidarė 
tiek daug nuodingų dujų, jog 
Johnson nutroško.

Meksikos .bažnyčia nebe
veš derybų su valdžia

Nesikreips net prie kongresu 
prašyti pakeitimo įstatymų 

\_
MEXrcb CITY, rugp. 27. - 

Po kelių dienų nuolatinių susi
rinkimų katalikų vyskupai pri
ėmė rezoliuciją, kurioj pareiš
kiama, kad katalikų bažnyčia 
nebandys daugiau rišti dabarti
nius nesutikimus su valstybe 
atsišaukimais prie prezidento 
Gailės, taipjau nesikreips i’ 
prie kongreso su prašymu pa
keisti bažnytinius įstatymus, 
nes kongresas esą priklauso 
politiniai nuo valdžios.

Tcčiaus šituo savo nutarimu 
bažnyčia atsidūrė keblioj pa
dėty. Delegacija, kuri remia 
Jalisco arcivyškupą Orozco. ka
talikų episkopato susirinkime 
įrfešė pasiūlymą parašyti bilių 
kongresui, kuris' apimtų visas 
reformas, kokių geidžia katali
kų bažnyčia, lai grupei betgi 
grieštai pasipriešino kita gru
pė, kuriąja vadovauja episkopa
to sekretorius vyskupas Diaz. 
Dabar advokatai svarsto arci- 
vyiskupo Orozco paskalytąjį 
bilių.

Bažnyčios galvos prisibijo, 
kad arcivyskupo Orozco pasiū
lymas kreiptis prie kongreso ir 
prašyti pakeisti įstatymus, ga
li suskaldyti Meksikos katali
kus, nes tą pasiūlymą remia 
daug žymių Jalisco ir Guada- 
lajara ‘katalikų. •
Kunigai ketina kad ir kelis 

metus tinginiauti.

Episkopataą šiandie sekamai 
atsakė į pusiau oficialį praneši
mą, kad *gal neužilgo atsinau
jins pamaldos bažnyčiose:

“Episkopato, katalikų kunigų 
ir žmonių nusistatymas yra, 
kad nebūtų atnaujintos pamal
dos bažnyčiose iki paskiausios 
reguliacijos, įstatytnai ir dalys 
konstitucijos prieš katalikizmą 
nebus atšauktos ir kol tęsis 
suvaržymas sąžinės, pamaldų, 
švietimo ir draugijų laisvių. 
Mėnesiai, galbūt metai praeis 
iki tas tikslas bus ątsiektas, 
bet mes esame nusistatę laukti, 
tuo tarpu dirbajit visomis tei
sėtomis priemonėmis tai atsiek
ti”.

Sudarė Graikijos 
kabinetą

ATHENAI, rugp. 27. —Gen. 
Condylis kabinetas stfdėjo pri
saką ir pradėjo eiti savo pa
reigas. Premjeru yra pats’ 
gen. Condylis, kuris vadovavo 
sukilimu, nuvertusiu ge1!). Pan
galos diktatūrą. Jis taipjau 
bus karo ir laivyno ministeriu.

Rinkimai įvyjes spalio 24 d.
Suseks suokalbį paliuosuoti 

gen. Pangalos ir aeroplanu jį 
išvešti nuo Aegina salos, buvęs 
diktatorius tapo perkeltas į se
ną turkų tvirtovę ant Crete 
salos. Suokalbininkai gi suim
ti.

/ Del Valentino nusižudė

LONDONAS, rugp. 27. — 
Aktorė Peggy Scott, 27 m., 
rasta negyva savo namuose. 
Spėjama, kad ji nusinuodijo., 
Paliktuose rašteliuose ji sako, 
kad Rudolph Valentino mirus 
nebėra ir jai prasmės gyventi.

(Kiek žinoma, Valentino, jo
sios nepažino ir jokių reikalų 
su ja neturėjo).

LONDONAS, rugp. 27. —Iš 
Bucharesto pranešama, kęd ties 
Bascu traukinis užvažiavo ant 
omnibuso ir 8 žmones užmušė, 
neskaitant daugelio sunkiai su
žeistų.

[Pacific and Atlantic Photo]
Meksikos prezidento duktė Ernestine Calles (kairėj), kuri su 

savo drauge Ilelen Lee Eames iš Madison, N. J., atostogauja 
Atlantic City, N. J. \

Uždarė bažnytinio vyno 
sankrovas

NEW YORK, rugp. 27. 
Prohibicijos administratorius 
maj. Mills išleido aštrius pa
tvarkymus, kuriais siekiamąsi 
sustabdyti nusižengimus prieš 
bažnytinio vyno privilegijas.

Tuo patvarkymu 210 sa|- 
krovos, kurios išdalindavo baž
nytinį vyną lieka uždarytos, 
taipjau laikinai suspenduota vi
sus bažnytinio vyno permitus. 
Visą gi vyną, kuris žydams rei
kalingas prie pamaldų, jie tu
rės įsigyti per rabinus. Toliau 
patvarkymas nustato, kad ra
binai vyną savo parapijonims 
gali dalinti tik iŠ savo namų ar 
sinagogų.

94 žmonės prigėrė
NOAKIIALI, Indijoj, rugp. vis, kiek paskraidęs nusileido. 

27. — 94 pasažieriai ant Meg- Prieš išzskrisiant, apie A v. p. 
na*upės keltuvo prigėrė, kada P- priėjo žmonių pasižurėti; po- 
keltuvas apvirto vidury ivpės ir licija ir kariai pranešė, kurion 
sulužo į dvi dalis. 100 paša- pusėn skris ir kur žmonėms 
žierių buvo ant keltuvo ir k ok sustoti, kad nebūtų nelaimės, 
žinoma, tik 6 teišsigelbėjo. Kai viskas buvo sutvarkyta ir 
Daugelį nunešė sriaunus van- parengta, svečiai sėdo ir pradė- 
duo. • *jo važiuoti. Tuo tarpu pasirodė

—,_________  pakalnėj žmogus, kuris ėjo ton
Du žmonės užmušti pusėn, kur orlaivis turėjo pakil- 

BŲULOGNE, Franci joj, rug-ti. -Staiga ore pasirodė prope- 
piučio 27. — Pirmą dieną me- lerįo dalis ir orlaivis pradėjo 
tinių automobilių lenktynių virsti į pakalnę. Žmonės tuš- 
įvyko didelė nelaimė, kada vie- čioj aikštėj pamatė negyvą su 
nas iš pirmiausių Anglijos len- puse galvos žmogų ir sudužusį 
ktininkų, kapt. Ddck Howey, orlaivį. Iš po ęrlaivio išlindo 
gerai nepažindamas Boulogne fevečiai, kiek pritrenkti ir vie- 
lenktynių lauko, neįstengė pa- nas lengvai sužeistu veidu, 
daryti smarkaus užsisukimo ir Užmuštasis J. Stripeikis tu- 
automobiliu įvažiavo į minią, rėjęs apie 80 m. blogai matęs ir 
Pats Hovvey ir vienas žiūrėtojų girdėjęs. Orlaiviui sulaužyta:
liko užmušti, o iceli kiti žmo- sparnai, užpakalinis galas, apa- 
nės sunkiai sužeisti. x čia'įlaužta, propeleris suskaldy-

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus;
vešiau į vakarą. Juanita Murilla, 26 metų am-

šiandie saulė teka 6:10, leb žiaus, iš Californijos, ir už dvie-
džiasi 7:32 valandą. jų valandų jau apsivedė su ja.

Reikalauja Farringtono 
rezignacijos

SPRINGFIELD, III., rugp. 27. 
— Angliakasių unijos preziden
tas ^ohn L. Lewis pranešė Ill
inois angliakasių unijos pildo
mąja! tarybai, kad Illinois uni
jos prezidentas Frank Farring- 
ton “parsidavė kasyklų savinin
kams.”

Tikimąsi, kad Farringfon, 
kuris dabar yra Paryžiuj, Fran
ci joj, rezignuos. Taryba jau 
pasiuntė kablegramą su pa
klausimu apie rezignaciją.

Levvjs kaltina, kad Farring- 
ton pasirašė 3 metų kontraktą 
su Peabody Coal Co., dirbti pa
starąja! už $25,000 į metus.

Orlaivis sudužo
TELŠIAI. — Rugpjūčio 6 d. 

atlėkė iš Kauno svečiai: oriai- 

čia'įlaužta, propeleris suskaldy
tas ir kai kurios vietos įlenktos.

Skubus senis

POPLAR BLUFF, Mo., rugp. 
27. — L. Jį Baker, 76 metų 
senis, MissoUri farmeris, yra 
labai skubus senis, kad net ir 
jaunieji jam gali užvydėti, — 
netik skubumo, bet ir pasiseki
mo. Jis susipažino su p-le

Vokietija tikisi patekti 
tautŲ sąjungon

BERLINAS, rugp. 27. —Vi
sa užsienio reikalu ministerio 
Stressemano užsienio politika, 
kurion įeina ir Vokietijos stoji
mas į tautų sąjungą, tapo di
džiuma balsų užgirta reichsta
go užsienio reikalų komiteto. 
Stressęman pareiškė, kad jis 
pilnai pasitiki, jog Vokietija 
bus priimta netik tautų sąjun
gon, bet ir tos sąjungosztary- 
bon, kaip tas yra nustatyta 
Locarno sutartim. Jo priešinin
kais, kaip paprastai, buvo tik 
kraštutinieji nacionalistai, fa
šistai ir komunistai. Pastarieji 
pareikalavo, kad prieš Vokie
tijai stojant tautų sąjungon 
butų sušauktas reichstago su
sirinkimas, bet jų įnešimas ta
po komiteto atmestas, visus 
užsienio reikalus. paliekant 
Stressemano rankose.

Stressemanas jau nuo kelių 
mėnesių sugabiai Vokietiją 
stūmė prie tautų sąjungos, nu
galėdamas visas kliūtis ir tas 
jo pastangas pagerbia net ir jo 
priešininkai.

Turistai lanko Rusiją

LENINGRADAS, rugp. 25.
Dar niekad prie bolševikų 

nebuvo Rusijoj tiek turistų, 
kiek dabar jų privažiavo. Mas
kvos ir Leningrado hoteliai yra 
perpildyti ir valdžios rūpinasi 
parūpinti vie cs turistu:"s p: i 
vatiniuose namuose. Iš Pietinės 
Amerikos atvyko apie 400 tu
ristų, daugiausia argentiniečių.

Senatorius McKinlty sanato
rijoj.

MARTINSVILLE, Ind., rugp. 
26. - Illinois senatorius Wm. 
B. McKinley, kuris betgi nelai
mėjo respublikonų nominacijos, 
dabar randasi vietos Home 
Lawn sanatorijoj. Jis sunkiai 
serga reumatizmu, bet didelio 
pavojaus jo gyvasčiai nesą.

DOVER, rugp. 24. Per 
pastarąsias dvi dienas šeši plau
kikai, jų tarpe viena mergina, 
bandė perplaukti Anglijo^ ka
nalą tarp Ffancijos ir Angli
jos, bet visi jie išbuvę vandeny 
po kelias valandas savo suma
nymo turėjo atsižadėti delei di
delių vilnių. Nemanoma, knd 
kas daugiau šiemet bandytų 
perplaukti tą kanalą.

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 j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

_________________________________ ___________ i

Lietuvos žinios.
Vyriausybe ir vai- 

dininkai
Naujoji vyriausybė turi la

bai daug sunkenybių dėl palik
tųjų krikdemų valdininkų. 
Krikdemų ministeriai visus eta
tus užpildė savo dažnai neti
kusiais darbui, žmonėmis. Vie
nur kitur tik išimtis tegalima 
padaryti. Kur nebuvo etatinių 
vietų' ten dar į kapnpus prista
tė virš etatinių. Jiems visiems 
davė geras algas ir* žinoma, 
nurodymus, kaip turi elgtis ei
dami pareigas prie dabartinės 
valdžios. Be to juos įtikinėja, 
kad esančioji vyriausybė ilgai 
neišsilaikys, o po to atėję jie į 
valdžią vėl paliks visa po seno
vės.

štai vienas pavyzdys, kaip 
eina pareigas krikš. dem. pa
liktieji valdininkai*

“Liet. Žinių” Nr. 174 rašo: 
“žemės Ref. D-to referentas 
“Naujakurių Sąjungos” pirmi
ninkas Borkys, kuris be Kru
pavičiaus pašalpų dar gavo iš 
Bistro “netikėtiems valstybės 
reikalams” 20,000 lit., ‘ nuolat 
ant stalo užgulęs miega, o kar
tais Ministerijoje darbo metu 
net kojas nusiauna, nusimeta 
švarką, pasideda apikaklę ir 
susistatęs kėdes miega, knar
kia net langai virpa.

Apsilankiusiems su reikalais 
žmonėms nekokis įspūdis, o 
kaimiečiai aiškina, kad tai esan
ti naujosios valdžios reforma.”

0 šitas valdininkas, Borkys, 
kartu su kitais, net pirma įsi
gijimo dvaro, gavo iš Krupavi
čiaus pašalpų.

“L. ž.” 172 Nr, randame pra
nešta :

Artimi buv. ž. u. ministerio 
kun. Krupavičiaus žmonės auk
štieji valdininkai, kurie gau
davo 500 iki 600 lit. į mėnesį 
algos, iš Žemės Reformos Val
dybos gavo kaipo naujakuriai:

1. Vice-direktorius Porokas 
£,000 litų.

Vice-direktorius Porokas na
mui phsistatyti Kaune 4,000 lt.

Vice-direktorius Porokas ir 
iš Žemės Banko 4,000 litų.

2. Ministerijos kanceliarijos 
viršininkas Žukauskas 3,522 lt. 
ir iš žemės Banko 4,000 litų.
\ 3. Referentas Borkys, nors 
dar dvaras, kuriame jam yra 
numatyta duoti žemė, neišpar
celiuotas, Borkys jau gavo 
kaipo naujakurys. 3,000 litų.
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IŠPARDAVIMAS GROJIKUI! PIANU
Žemiausios kainos visame mieste Chicagoje. Jums 
yra proga išsiskirti iŠ 3-j\į skirtingų padarymų: ar- 
žuojo, raudonmedžio ar riešuto medžio, gerai žino
mi grojikliai pianai.

Sveikatos Dalykai
kraujo ta NOSIES 

BftUlMAS

Dykai benčius, 50 ro

lių, rolėms šėpa 

ir lempa "

Kimball, E. P. John

son, Bernard

Už $295

$10 įmokėti, kitus po $10 kas mėnesį be nuošimčių, 
šiame išpardavime jums yra proga pasirinkti gerai 
žinomų išdjrbysčių, Kiihball, E. P. Johnson, Bernard. 
Šie pianai paprastai visur parsiduoda po $600 ir 
$700, bet šiame išpardavime pirksit už $295, gauda
mi $100 vertės pridėčkų dykai.

JOS. F. BUDRU!, PIANŲ KRAUTUVE,
* 3343 So. Halsted Street *

. „ ----- ... . t k *■ .t

SVARBU
Juice Grupe Pirkėjų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kėlių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
nų vietų.

i

Atsilankykit į
Didžiausį Naujų South Water Markei 

14th P), ir 15th St.
Tarpe Racine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti didžiausj pasirinkimų 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.

•.

Rašo I)r. A. Montvidas

Tūli žmones mano, kad krau
jo bėgimas* iš nosies yra reika
lingas ir sveikas daiktas. Jie 
pasakoja, buk “piktasis” krau
jas turi išeiti ir tuomet esą 
lengviau galvai ir šiaip svei
kiau. »

šitokia nuomonė yra klaidin
ga. Pas sveiką žmogų kraujas 
iš nosies neturi bėgti. Nors've
nų kraujas yra vienokis ir arte
rijų kitokis, vienok jis visus 
yra gerds ir reikalingas. Krau
jas nosyj nėra nei kiek neblo
gesnis už kraują kojose, ran- 
kdše ir kitur, nes kiekvienas 
krauju lajas j. kelių dešimčių 
sekundų laiką apibėga višą kū
ną. Krtfujas niekur ant vietos 
nesustoja — jis maišosi. Jeigu 
kartais gydytojai ir praktikuo
ja kraujo nuleidimą, tai ne to
dėl, kad prastąjj kraują praša
linti, o tam, kad jo kiek suma
žinus visose gyslose ir nupul- 
džius jose spaudimą.

TuloMc chroninėse ir staigio
se Hgosę kraujo spaudimas pa- 
didėjna Jeigu ir nėra pavojaus, 
ir nėra reikalo jį sumažinti, jis 
gali prasimušti per išpurpusią 
nosyj gyslelę, šitokiame atsiti
kime jo bėgimas galt padaryti 
ir geTo. (Ii bėgimas kruti j o iš 
nosies pas žmogų, kuris mano 
esąs sveikas, jTa nereikalingas 
ir retkarčiais pavojingas. To- 
kis žmogus privalo kreiptis j 
gydytoją ištyrimui priežasties.

Kodėl gi kraujas bėga iš no
sies ?

Tankiai priežastis yra pačioj 
nosyj: plėves įdegimas, išpur- 
pusi gysla, peraugusios kremz
lės, pakrypęs pertvaras, augi
mai ar kas kita. Nosis su kito
kiais nesveikumais ir šiaip ar
do viso kūno sveikatą, jau ne
kalbant apie kraujo bėgimo pa

vojų. Ją reikia taisyt arba gy
dyti.

Gali būti Širdies, inkstų, krau
jo indų sukietėjimo liga, iš ko 
darosi didelis kraujo spatidi- 
inas, kuris praplėšia nosyj gys- 
lutę. Šitos ligos paeina‘nuo ke
letas kitų ligų, pav. sifilio. Be 
gydytojo ir čia negalima žino
ti. Atsilankius i>as gydytoją su
žinojimui, kodėl kraujas bėga 
iš nosies, gali būti rasta ir, jei 
galima, prašalinta kokia svar
bi liga,

Yra atsitikimų, kad pat* 
kraujas neturi normalės sudė
ties, neturi gana kiekinio ele
mentų, todėl kraujas bėga iŠ 
nosies. Tuomet prisieina gydyti 
kalkiniais vaistais ir saulės 
šviesa. Yale Universiteto me
dicinos mokyklos chirurgas J. 
W. Svoy ir T. S. Moise šito* 
kiuose atsitikimuose vartoja 
dirbtinę ultravioletinę šVicMą ir 
skelbia turį gerų davinių. Jie 
švitina visą ligonio’ luiną kas 
diena arba kas antra diena. Ne 
tik kad kraujas iš nosies susto
ja bėgęs, bet žymiai padaugė
ja raudonųjų kūnelių ir plokš
čių skaitlius, pasigerina apeti
tas ir Šiaip visa sveikata page
rėja. Po ilgesnių tyrinėjimų 
jiedu ketina patiekti daugiau 
žinių ir ragina kitus gydytojus 
išbandyti šilą būdą.

Gydymas žente
Italijoje, netoli Neapolio 

miesto, K vairo bisokovo kai
mo kunigas pagarsėjo labai vai
singu ligonių gydymų-žeme, ku
rią jis ima netoli kaimo esan
čioje baloje. Iš šlapios žemės 
jis padaro kumščio didumo ka
muolį ir duoda klientams, liep
damas dėti jį prie skaudamo
sios vietos. Nuo tų vaistų jau 
pagijo daugiau šimto žmpnių, 
sirgusių džiova, parai ižu, dan
tų gėlimu ir t. t. Kunigas už 
gydymą pinigą neima. Jis sa
ko, kad žmogus sutvertas iš 
žemės, todėl jį tik žemė ir gali 
išgydyti.

Jubiliejinis Piknikas
’ Rengia

LIETUVIU PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. 
KLIUBO CHICAGOJE

%

Sekmadieuyj, Rngpiučio 29,1926
STICKNEY PARK DARŽE i : i fLyons, Illinois w
Muzika nario J. PHILLIPS

Pradžia 10 vai. ryte Įžanga 50c
Visus širdingai kviečia atsilankyti kuoskaitlin- 

giausiai. ' . KOMITETAS

■,ooo ron co*vM*tc,MT

1 OOOD TH« 
K. WVTH

Ar Nori Gauti
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
Kadangi šimtai “Naujienų’’ skąitytojų 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 dųug 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 ar
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. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 

j dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai, Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS” *
(I 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
- - —-Ji

jarsinkities “Naujienose”

95'StD'

IS SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS
Viską sulaisonre kas tik prie au- 

lomobiliaus reikalinga. Mes turi
ma daug metų patyrimo taisyme 
visokių isdirbyŠčių automobilių. II 
taisome sulankstytas afis ii kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

»

Kreipkitės i

WALLACE GARAGE
( 3115 So. Wallacc St.

Telefonas Michigan 0312

Dr. P. P. SIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tines Valgių ChemijosMALT TONIS - EXTRA PALE 

SPECI AUS ALUS
Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
; arba ^ » ■.

Extra Pale Alaus
Jis ’yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko r.rba aptiekortaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boule.vard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

JEI JUS DAR NEĮSIVEDET APŠILDYMO REIKMENŲ | SAVO NAMį, 
VEim DARAR

Šaltas oras jau greitai bus čionai ir jus pasivėlinsit įsivesti į savo 
namą apšildymą. Yra likę tiktai trisdešimtis dienų, užtat turite; 
paskubėti. Bet jus dar turite laiko įsivesti namų apšildymą jei vei
ksit tuoj,;,, ; '
Mes' įvesime namų apšildymą įmokėjus $25 ar daugiau, o kitus ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsilankykit j musų ofisą arba pašaukit telefonu, mes atsiųsime 
savo vieną inžinierių į jūsų namus, jis suteiks jums apskaitiiavimą 
kiek kainuos įvedimas namų apšildymo. Jis taipgi suteiks skaitli
nes kiek kainuotų, jei jus patys norėtumėt įsivesti namų apšil
dymą. >
Mes taipgi paskolinsim visus įrankius reikalingus dėl įvedimo na
mų apšildymo reikmenų. ''

Todėl veikit dabar ir sutaupykit pinigų
Mes taipgi turime pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų, kaip 
tai: vartas, virtuvės sinkas, klosetus, gasinius boilerius, heateriuę,.
tankas. Visas materiolas garantuotas. ‘ .

Musų molto yra, kad jus gausite tą ką jus perkate, o jei ne, tai » 
i mes permainysime arba pinigus grąžinsime. i f i

Musų kostumeriai jūsų apielinkėj gali jums paliudyti, kad mes ve- I 
t*ame biznį atsakančiai ir gerai. . ' L I
Pabandykit pąs mus kol jus eisit kur kitur ir mes pertikrinsime

[i® jumis, kad ką mes sakome šiame laikraštyje, yra tiesa. Mes ne- 
šame tokie kaip kiti, kurie garsina labai pigiai užtat ir pigų mate-

« riolą duoda ir tas pigus materiolas neapšildo tinkamai namų kuo- |Ui 
j|į s met ateina šaltas oras. i '*81^

Į |y Jei negalima varyti biznio teisingu budu, tai verčiau jo visai ne- 
M pradėti. Mes pradėjome savo biznį mažoje krautuvėlėje ir teisin- 
M gai vesdami jį, išauginome j didžiausią plumbingo ir namų apšil-

dymo reikmenų krautuvę Chicagoje.
Mes dastatome materiolą net 30 mylių už Chicagos dykai 

CHICAGOS DIDŽIAUSIA RETAIL PLUMBING IR HEATING SUPPLY
• MES KALBAME LIETUVIŠKAI ' '

*■ ’agydo I’ENE-

I lis tulžyje).
)-Be operacijos, 

lyginai be pa
; X " rojaus ligonio »
į,7 gyvybei.

. ■ užmariniĮĮjft MOm 1111) Iiiigilyniii
» wijgį ’>) Be išgųšbio II
L skausmo.

mEMBI i ) Be jokio pa
vajaus ir be 

vo sveikatos.
5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- i 

prapatijos Ynokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tad 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi- ij 
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaukių ligos, nėr- į 
vų ligos, galVos skaudėjimas, ke- j 
penų-jaknų ligos, raumeninis reu
matizmas.

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

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, UI.

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

Tol. Boulevard 8763

HOUSE

Telefonas j visus departmentus Calunlet 0644—0645. Atdara vakarais iki 10 vai. Nedėliomis iki 2 po pietų 
MUSŲ SOUTH CHICAGOS SKYRIUS 9300 COMMERCIAL AVENUE. Telefonas į visus departments Saginaw 4847
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NAUJIENOS, Chicago, UI.šeštadienis, Rugp. 28, 1926
--

Titsios jKhMĄ ĮkORESPONDENCUOsĮ
Chicagoj

Kenosha, Wis. N. S. Pittsburgh, Pa.
st.

patar-

Minėta draugija yra seniau-

a- DR. HERZMAN - a

Lietuviai Advokatai
Telefonai:“Rcvenue Tax”ir

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų Tel.: Hyde Park 8895

k<

jtes. telephone Hyde Park 4900
ba

. . ( nuo 9 iki II vai. ryte;
r alanaosj nuo 5 jĮj g va|. vakareUII

dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.
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3S14-16 RooBevelt R«i 
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

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

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

St. 
st. 
st. 
st.

st.
St.
st.

3323 South Ilalated St.
Tel. Boulevard 1310

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

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenuc 
Kampas Kfvhmond Gt.

M 
M

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

K 
M 
M 

M

"SAKE"
galima gauti 
vietose: 
Knygyne 
So. Halsted St.

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET 
.Tel. Kedzie 8902

Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Scpt. 21, 1926 m.

•
Lietuviai, kurie mano atlankyti sa

vo gimtąją Šalį arba mano grįžti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš NeW Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvą.

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

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

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių i 
Klaipėdą:

3-čia kiiasa $107. I abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turist. 3 kiiasa $117. Į abi pusi $19G 
Sutaupysit 

2-tra kiiasa $142,50.
$44.50.

I abi pusi $2’<U 
Sutaupysit $30.00.

Head Tas” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “UTUANIA”
Laivas “ESTONIA”

Spalio 
Lapkr.

i vietos

12
2

Informacijų kreipkitės 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.

Reikalaudami
RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
^peopksl^ttifnte (ompaiuf

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

VALET

AuioSlrop Razor-
Pasiga- 
landa 
pats

Dailės Ratelio veikimas. — Rei
kia mokytojaus.

Iš Sūnų Lietuvos Draugystės 
gyvenimo

Rugpiučio 23 d. SLA 212 kuo-
m,s Dailės Batelis laikė savo šią ir tvirčiausia No. Pittsburgo 
pirmų po atostogų susirinkimą'dalyj. Narių ji turi keturis 
National Photo Studijoj. KaipĮ šimtus; turi taipgi savo gra- 
paprastni, Dailės Batelis* visuo- žų namą su šokių svetaine, 
met vasarai nutraukia savo dar- Prie namo randas gražus ža

liuojantis daržas, kur vasaros 
laiku kas vakarą susirenka 
draugai praleisti linksmai lai
ką ir pasiskaityti laikraščių, ba 
visokių gali gauti.

S. L. D. išmoka ligoje pa- 
šėlpą $7 į savaitę, ir pomirtinę 
$250.'Narine mokestis tėra tik
tai .75c. į menesį. 'Taigi už to
kį mažą narinę mokesti drau
gas gauna labai gerą pašalpą, 
šiais 1926 metais S. L. I>. iš
mokėjo ligoj pašalpų $1029.00 

Pomirtinių ......  I.o50.00

bą. Tas pats buvo ir šiais mc 
tais.

Susirinkimą vedė pirmininko 
padėjėjas Antanas Banis. Mat, 
pirmininkas kuriam laikui ap
leido Kenosbą. Pirmasis Rate
lio darbas po atostogų bus su
rengimas išvažiavimo j/‘leikas”. 
Tai gerai. Ratelio išvažiavime 
galės dalyvauti ir pašaliniai as
menys, jeigu tik* jie gaus iš 
komisijos atatinkamus ženklu- 
kus, užsimokėdami po 50 cen
tų. Išvažiavime .viskas bus vel- 
!ui, kaip tai: valgis, gėrimas, 
ša įtakose ir kt. w Išvažiavimas 
Įvyks rugsėjo 5 d. Kurie nori
te dalyvauti, tai, kaip sakinti, 
isigvkite iš komisijos ženkle
lius.

Turintieji ir neturintieji au- 
[oniobiiius visi susirinkite iš- 
ažiayimo dienoj į National 

Photo Studio, 220 Mihvaukee, 
•ve., 10 vai. ryto. Iš ten visi 
vkiu važiuosime į paskirtą vie

ta. €
Išvažiavimo surengimo komi- 

■ ij< n tapo išrinkti Z. Banienė, 
šlegerienė. A. Klimiutė, P. Ja- 
iliunytė, J. Bružas ir Ikmis. 

i*' kiu budu komisija susideda 
iš moterų, mergaičių ir vyrų, 
i'atai padaryta dėl t«, kad vi-

Išvažiavimo vieta (“leika”) 
laikoma slaptybėj. Kai susirin- 
sime važiuoti, tąsyk bus pra-

Antroj vietoj, Batelis- pasky- 
ė komisijų* iš A. Bani6 ir V. 

Kelpšos susižinoti su “Kank
lių” orkestro vedėju. Kai tik 
įas atvės, tuoj bus pradėta 

dirbti. Kiek man žinoma,1 jau 
<;?.uta užkvietimas išpildyti 
nrogramą dėl radio. Nors “Kan
klių” orkestras dar nesenai te
gyvuoja. bet jau spėjo pasižy
mėti ne tik tarp lietuvių, ale ir 
rmerikonų..

Buvusia jdioro mokytojas ne
atsilankė į susirinkimą. Kaip 
vienu balsu tapo nutarta kreip
tis per laikraščius į kitų kolo
nijų muzikus ir choro vedėjus. 
Mes nereikalaujame profesio
nalų. Mums pakaktų tokio, ku
ris šiek tiek skambina pianą ir 
nusimano, kaip chorui vadovau
ti. Musų choras turi gan pasi- 
iavinusių dainininkų. Visi jie 
sugyvena draugiškai. Suradi
mui chorvedžio išrinkta komi
sija iš p-ios Pabarškienės (bu
vusios chicagietės), »V. Kelpšo 
ir .1. Martin (Marcinkevičiaus).

Pasitarusi, komisija nutarė 
kreiptis Į muzikos mylėtojus. 
Jeigu rastųsi toks žmogus, mes 
bandysime surasti jam užsiė
mimą. Kadangi Kertoshoj ran
dasi daug lietuvių, tai chorve- 
lį Lutų galima aprūpinti ge
rom s-ąlygom ir turėtų pakan
kamai darbo, ypač lavinime pri
augančio jaunimo.

Prašome taipgi ir kitų kolo
nijų dainininkų pagelbėti mums 
surasti chorvedį. Kaip choras, 
taip ir Dailės Ratelis yra be- 
partyvis.

Tąd sugebančių chorą vesti 
ir norinčių pas mus apsigyven
ti, prašome kreiptis šiuo adre
su; J. Martin, SLA kp. D. B. 
komisijai, 321 Mihvaukee avė., 
Kenosha. Wis. Je^gu nori, gali 
grįžti ir senasis choro vedėjai.

Kitą sykį pranešiu daugiau 
apie Batelio darbuotę. _ J. M.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

Viso $3179.00
'Taigi matote kiek draugų bu

vo sušelpta šiais melais ir kiek 
dar bus sušelpia, ba kiekvie
nam sergančiam pašalpa reika-

Kiekvienas $ios kolonijos lie
tuvis, kurs dar jaunas, o nepri
sirašęs lig šiol prie S. L. I)., 
privalo tai padaryti artimiau
siam draugijos susirinkime. Pa
skui gali būti vėlu.

mirtinių, draugija surengia kas 
metai įvairių pramogų ir pasi
linksminimų, z kur sutraukia 
daugybę publikos. Taigi ir rug
pjūčio 15 d. (?) rengia milži
nišką pikniką ir balių savame 
darže, 818 Belmont st., N. S. 
Pittsburg, Pa.

Tai bus subatoj 2 vai. po 
nietų iki nakties 12 vai. Šis pik
nikas bus vienas iš smagiausių, 
ba bus visokių pramogų iv 

>mėjimų kaip gyvų, taip ir 
gyvų. O kas svarbiausia, 
dalis iš pikniko" pelno bus 
riama Passaico streikierių
jaujantiems vaikučiams ant pie
no ir duonos. Taigi draugai ir 
draugės darbininkai, nepamirš
kit atsilaikyti j pikniką, kur 
oatys' pasilinksminsite ir kartu 
palinksminsite streikuojančių 
vaikučius*, suteikdami jiems pa
šalpą. Jie jau senai musų lati-

- e-------------- --- -------

hii- 
ne- 
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V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

oatarnavimą tiems, kurio nori pilk
ai, parduoti arba mainyti, namus, <o- 
us, ir biznius. TaingJ siunčia pini- 
<us ir parduoda laivakortes, atveža 
rimines iš Liietuvos labai greitai.

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, 111.

kia, taigi pasiskubinkim pagel-’< 
bos ranką ištiesti.

S. L. I>. laikytame susirinki
me rugp. 15 d. paskirta iš iž
do dėl streikierių .... $25.00 1

Iš draugų surinkta .... 5.50
Viso ......................... $30.50
Taipgi tapo išrinkti trys 

draugai parinkimui aukų tarpe 
vietos draugų. Išrinkta šie 
draugai: 1). Kvietkus, Y. Paukš
tis ir .1. Pa bal čius.

■Geros širdies draugai j r drau
ges tad aukokit kiek išgalit ba
daujančių streikierių sušelpimui 
per minėtus draugus, ba jie 
yra iš draugystės atsakom ingi.

D. Kvietkus, rašt.

“šakę”
sekamose

Aušros
3210

V. Sabaliauską
2345 So. Leavitt St.

K. Pocių, 725 W. 120th
Ant kampų:

Ha sted
Ha sted
Ha sted
Halsted
Ashland

ir 35th 
ir 31st 
ir 18th

ir Maxwell
Avė. ir 47th St.

Ir pas kiekvieną Naujienų išne
šiotoji). Kas prisius 15 centų, tam 
prisiųsiu j namus vieną “šakės” 
numerį.

“ŠAKE”
710 W. 83 rd Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;

'aktika-
’ennsyl- 

ligom

KJ

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto ’.ki 4 p. p.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

•
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

.Miesto ofisas
190 No. State SU 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. — IngaliojinpaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

. LIETUVIS ADVOKATAS
7 So. Dearborn St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų {Telefonas Republic 9600

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

J. P. WAITCHES
METUVK AllrOKATAS 
10756 So. Michigan Are. 

Tel. PuUmah 6959
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių
__ ___ I_____ - ...

—— I I !■■■■■■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenao 
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 legališkas popieras.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

/ Pėtnyčios.

ilgai pn 
vusi Pi 
vąnijos 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Dr. Anelia Kaushillas 
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai u įsi
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, bė 
skausmo, pagal 
vėliaus} išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy

klės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj, moterų ir vaikų panai 
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.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.
. 9—io iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

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

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BREN8A

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

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

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.:

Ofiso Valandos: nuo 10 Iki 12 (Bo
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

A. MONTVlD, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

JONE T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel.- Randolph 4242 

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

W. j; STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musu Spečiali- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite sąvęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtaš ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių . siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, . augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ĮLL.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugę - 
Skaityk Naujienas.

H 
H 
H 
H
H 
H 
H

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
t

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j *to- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriam* gaunantiems Naujiena* per paltą, apart ka*- 
dlenlnią kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metu*—150, už puse metą—75, už tri* mėnesiu*—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

—.......       Atkirp čia
Data; Rugpiučio 28 d., 1926

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland TeL Boalevard 
7820. Rea, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTI8TAS
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyt)ewriteri.

Gydytoją Kabinetas
DR. S. LINECKI, 

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

YUSZKIEWICZ, 
D? C. D. O.

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

Tel. Hamboldt 8878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

ŠALIN PURUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina i* plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milvvaukee Avė., 2 fl*
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■ IJ T Al*!1!! ’ ūkė susideda iš 10 akrų, iš savo

CARO SKOLA KUNIGAMS

BAŽNYČIOS TURTAI IR BAJORIJOS TURTAI

KUNIGAI TURI UŽSIPELNYTI TURTUS, JEI 
NORI JAIS NAUDOTIS

SOCIALISTŲ “NUSIDĖJIMAS”

1818 metais auksas pritraukė 
daugybę žmonių j Californija. 
Tų metų sausio 19 d. James W. 
Marshall, amerikietis iš Nevv 
Jersey valstijos ,kuris tuo laiku 
dirbo prie šveicaro, John Sut- 
ter, budavojant lentų-pioviny- 
čią netoli Coloma rado kelius 
šmotelius geltonų lustelių., h 
kad nors tie keli žmonės, kurie 
dirbdami prie Sutter’o, žinojo 
apie aukso radimą, stengės tar
pe savęs laikyti svarbią žinią, 
jiems nepasisekė to padaryti, ir 
žinia tuoj per visą šalį pasklido. 
Per sekančius kelius metus daug 
aukso iškasta, ir net iki šiai die
nai auksą ten kasa. Californija 
pravaržiuojama “auksine valsti
ja” (Golden State). Bet praėjo 
tos dienos, kuomet žmogus vie
nu kasimu pasiliko labai turtin
gas, Californijoj šiandien aukso 
industrija susideda iš putnago 
kasimu — arba gilesnis kasimas 
originališkų vietų. Tas reika
lauja daug pinigų, patyrimo ir 
laiko. Aukso kasimas' neužinte- 
resuoja didžiumų žmonių, 
nors Kasmet daug aukso

verte buvo 
Kaikuriuose atsitiki- 

akras kainuoja iki 
Beveik trečia dalis uki- 

Iš jų 4,453

kad
pro-

Ar girdėjote jus tokią “katalikišką tiesą?” Rusijos 
caro valdžia kadaise konfiskavo katalikų bažnyčios tur
tus, todėl — Lietuvos respublika turi dabar už tai mokė
ti kunigams atlyginimą!

Šitokią “tiesą” skelbia Chicagos Marijonai, gindami 
Lietuvos dvasiškijos algas. •'

Tie dvasiški broliukai gal pagaliau sugalvos, kad 
Lietuva turi mokėti ir dalį caro valdžios užtrauktųjų ant 
Rusijos skolųl^

• ‘' />• > ~ ,
Pirmiausia, Marijonai užmiršta, kad iš tų bažnyčios 

turtų, kuriuos kitąsyk konfiskavo Rusijos valdžia, Lietu
vos valstybei teko labai nedaug.

Antra, bažnyčios turtų konfiskavimas yra savo es
me tokia pat reforma, kaip ir dvarų konfiskavimas. Ka
talikų bažnyčia įgijo daugybes žemių, trobų ir kitokių gė
rybių viduramžiuose dėl to, kad ji buvo susijungusi su 
viešpataujančia klase — bajorais — ir su valdžia. Kaip 
bajorai lobo, čiulpdami syvus iš ūkininkų, paverstų bau
džiauninkais, taip pat lobo iš tų pačių biednų žmonių ii 
“antrasis luomas”, kunigai.

Bet Lietuvoje šiandie yra kitokia tvarka. Tenai yra 
pripažinta, kad dvarai, kuriuos pirmiaus valdė bajorija, 
nėra teisėta tos bajorijos nuosavybė. Steigiamojo Seimo 
paskelbtu įstatymu tie dvarai yra nusavinami be atlygi
nimo, t. y. konfiskuojami, ir išdalinami bežemiams ir ma
žažemiams! Patys Lietuvos kunigai stojo už šitą refor
mą — tai kodėl gi jie dabar nori, kad valstybė mokėtų 
kunigams už konfiskuotas bažnyčios žemes?

Pagaliau — kąK bendra turi dabartiniai Lietuvos ku 
nigai su tais turtais, kuriuos bažnyčia kadaise, valdė? Ai 
tie turtai buvo jų? Ar jie buvo juos uždirbę?

Juokingas įsivaizdavimas. Del to, kad keturių kla
sių gimnazistukas išbūva penketą metų dvasinėje semi
narijoje ir gauna “pašventinimą” į kunigus, tai jisai tam 
pa paveldėtoju lobių, kurie buvo kraujami per šimtus me
tų praeityje!

Na, ne. Lietuvos piliečiai šiandie protauja kitaip. Jie 
reikalauja, kad asmuo sau turtą užsipelnytų, jeigu jisai 
nori juo naudotis.

Kunigas neprivalo būti išimtis. Už savo darbą jisai 
gali gauti atlyginimą — iįtų, kuriems tas jo darbas yra 
reikalingas. Bet už tai, kad jisai yra tam tikro “stono’ 
atstovas, jokių atlyginimų negali būt, nes tai butų netei
singa sulig kitų žmonių. Tai butų skirstymas žmonių į 
luomus. Demokratinėje valstybėje tokiam dalykui nėra 
vietos. '

Californija pritraukia 
gruntus, bet žmonas kurie ten 
apsigyveno per pereitus 30 arba 
40 metų yra skirtingi nuo pir
mesnių] ų. Dabar ften vyksta 
turtingi vyrai ir moterys, juos 
pritraukia Californijos puikus 
klimatas. Gal visas pasaulis ži
no apie jos klimatą. Tos val
stijos gyventojams niekad nenur 
bosta kalbėti apie klimatą. Sve
čias, lankydamas Californija 
pirmą kartą ,niekad neužmirš 
jos kvietkas — aguonėles, ku
rios auga net tarpe gelžkelių ar
ba gandrasnapes, aukštesnes 
už krumus ir tvoras. Tarpe va
sario ir kovo mėnesio, žmogus 
gali keliauti 400 mylių,' ir su 
kiekvienu žingsniu minti kviet
kas. * (

Californijoj yra tik du sezo
nai —^šlapias ir sausas. Žiema, 
ar lietingas sezonas, yra nuo 
spalio iki balandžio mėnesio su 
15 arba 25 lietingomis dienomis. 
Su gegužės pradžia ir per sekan
čius šešius mėnesius lietaus be
veik nėra, jeigu yra^ tai yra 
smarkus ir tuoj sustoja. Kad 
nors visur klimatas neišpasaky
tai puikus bet kalnuose gana 
šaltu, tokiu bildu žmogus gali 
rasti šioj valstybėj kokio klima
to nori.

Netoli Los Angeles galima pa
imti roges, išvažiuoti apie 12 

‘mylių iš miesto ir matyti viso
kių kvietku, važiuojant dar va- 
.andą, galima dasiekti Pacific 
okeaną, kur visuomet galima 
maudytis.

Californija yra 158,297 ket
virtainių mylių didumo, ir po 
Texas yra Suv. Valstybių di
džiausia valstija. Į šiaurius ran
dasi Oregon, j rytus Nevada ir 
Arizona, į pietus žemesnė Cali- 
fornija (Meksikos valstybė) ir J 
vakarus Pacifico okeanas, kurio 
krantas apima 1,000 mylių, šioj 
valstijoj turime Sierra Nevada 
ir Coast Rangės kalnus, kurie 
apsupa didžiulį Californijos klo
nį. Dvi didžiausios 
Sacramento ir San 
Californijoj randasi 
sias kalnas Jungt.
apart Alaskos; kalnas yra Mt. 
Whitney, kuris kila iki 14,501 
pėdų.

1920 m. Californija turėjo 
2,426,861 gyventojų, kurių 68 
nuošimtis gyveno miestuose. Di
džiausias miestas yra Los An
geles / su 576,673 gyventojais, 
antras didžiausias miestas San 
Francisco su 506,676 gyvento
jais, trečias Oakland su 216,261 
gyventoju. Sacramento su 65,- 
908 gyventojais yra valstybės 
sostinė.

Californija pagarsėj iisi dėl 
vaisių auginimo, ir kaipd gimi
mo vieta Luther Burbanko, ku
rio darbai visame pasaulyj žino
mi. Žemdirbystės pirmose die
nose buvo daugybė didelių ūkių
ir ganyklų/ Bet su laiku jos kuriuo ji jodinėjo.

imi-

vandens įtaisęs arba miesto 
pristatymo, vandenio laistoma. 
1850 metais paprasta ūkė buvo 
4,456.6 akrų didumo, 1920 — 

‘294.9 akrų didumo. 1920 metais 
valstijoj buvo 117,670 * ūkių, ir 
beveik kiekvienos 
$29,158.
rnuose 
$1,000.
ninku svetimšaliai, 
yra italai, 4,199 vokiečiai, 3,440 
portugalai ,2,245 švedai, 1,988 
šveicarai, 1,917 danų ir 1,166 
rusai. Buvo 5,152 japonai ūki
ninkai Califormjoj.

1924 metuose buvo 17,114,- 
000 apelsinų medžių Californi- 
joj, nuo kurių buvo pristatyta 
22 milijonai baksų apelsinų, iki 
$16,200,000 vertės. ' Ras mene-, 
sį apelsinai siunčiami iš Califor
nijos, beveik 60 nuošimtis visų 
apelsinų, augintų Suv. Valsty
bėse, auginami Califormjoj. Bet 
vynuogės dar dauginus pinigų 
atnešė, 1924 m. — $54,250,000. 
Beveik 9/10 dalis visų vynuogių 
auga Californijoj. Čia taipgi 
yra 3,890,000 medžių citrinų. 
Kadangi šioj valstijoj auga vi
sokį vaisiai ,tad vaisių džiovini
mas ir konservavimas sudaro 
čia svarbią industriją.

Californija pagarsėjus 
dėl vaisių auginimo, bet 
dabro, aukso ir aliejaus,
m. valstijo produkavo 263,729, 
000 bačkų aliejaus. Californi
jos gelžkelių lokomotyvai varto
ja neišdirbtą aliejų. Medžių 
kirtimo, miltų ,vilnonių daigtų, 
tabako, cigarų, cemento, 
nerijų ir metalinių ta vorų 
bystės yra svarbiausios.

Paskutinis automobilių 
zas parodė, kad Californijoj
dasi beveik tiek daug automo
bilių kiek yra New \orke nežiū
rint, kad New York’as turi tris 
syk daugiaus gyventojų. 
. >

Miestai.

Valstybių vaisbiškų miestų. 
Randasi ant San Francisco Bay, 
kurios kranto linija yra 300 my
lių ilgumo. Vienok Sydney, 
Australijoj ,pralenkia šitą mie
stą, kaipo pasaulio geriausią 
uostą, Yra neišpasakytai gra
žus miestas. Čion yra cukraus, 
cigarų, čebatų, kurpių, drabu
žių, miltų ,vaisių konservavimo, 
kabelių ir mašinų šapų išdirby* 
stos.

Oakland. Californijos trečias 
miestas. Ant San Francisco 
Bay. Septynios mylios iš San 
Francisco miesto. Tarpe išdir- 
bysčių yra — prieno ir geležies 
dirbtuvės, laivų vietos, konser
vavimo vietos ir baldų fabrikai. 
z Sacramento, yra Californijos 
sostinė. 78 mylios į šiaurytus 
nuo San Francisco, ant Sacra
mento upės. Šita upe tinkama 
laivams plaukioti; Miestas pri
stato visokius reikmenis kasyk
lų distriktams ir žemdirbystės 
vietoms. Iš čia išsiunčiama 
labai daug citrinų, šviežių ir 
džiovintų vaisių, riešutų, ryžių 
ir naminių gyvulių. Išdirbystės 

vaisių konservavimas, ryžių, 
miltų, plytų dirbimas, puydiny- 
čios, medžių kirtimas, pakinkių 
šapos ir vežimų fabrikai.

Tarpe kitų gana svarbių mie-

Istorine hipnotizmo apžvalga ir naujos 
pažiūros j hipnotizmo reiškinius

(Galas).

Salpetriero mokykla mato Isensitivai, jei srovė eina nuo 
hipnotizme patologinį reiškinį/galvos į kojas, jaučią malonų, 
panašų į histeriją. Anot jos," 
hipnozas turįs tris stadijas*: le
targiją, katalepsiją ir 
nambulizmą. Letargija galinti 
būti iššaukta kokio nors daikto 
fiksacija arba net lengvu akių j 
paspaudimu per nuleistus anta ’ 
kilis. Katalepsiją galime gauti, 
jei staiga sustabdyti girdėjimą 
stipriu garsu arba regėjimą 
stipriu šviesos šaltiniu. šios 
trys hipnotinio miego formos j 
vadinasi “didžiuoju magnetiz-* ’ 
mu”.

sustiprinantį, gaivinantį, nura
minantį jausmą, priešingai, jie 
blogai jaučiasi ir negalį miego
ti, jei srovė eina nuo kojų į s 
galvą.

j Kiek susipažinę su pagrindi
nėmis žiniomis apie odinius 

" spindulius, peržiurėsim nauju
oju mesmeristų teoriją, kuii 

jais pagrįsta. Tuos spindulia
vimus jie vadina fliuidu, bio- 

, asmeniniu magnetizmu.
.Naujieji mesmeristai sako, kad 
'negalima esą išaiškinti visų 

Reikia pastebėti, kad Salpet- hipnotizmo reiškinių, vien tik 
riero mokyklos mokymas turi įtaiga, kaip tat daro Nansi pio- 
kažkokį atitrauktą būdą. Nansi kykla. Žodine įtaiga pati sa- 
mokykla, be teoretinės reikš jvaime nedaro reikalaujamo vei- 
mės,- turi iv praktinės svarbos ikimo į žmogų, jei ji nesujūng- 
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som-

žodinė įtaiga pati sa-

netik 
dėl si- 

1923

maši-
išdir-

cen-
ran

Los Angeles. Yra skaitlin
giausiai apgyventas miestas šioj 
valstybėj. '1450 mylių į pietry- 
tus nuo San Francisco. Yra 
pietinės Californijos vaisbiškas 
metropolius. Šitas miestas per 
visą pasaulį pagarsėjęs kaipo 
kintamųjų paveikslų industri
jos centras. Čionais randasi 250 
krutamųjų paveikslų* kompani
jos su 58 “studios”, kur samdo
ma iki 20,000 žmonių.

San Francisco. Californijos 
svarbiausias vaisbiškas miestas. 
Užima trečią vietą tarpe Suv.

Reiškiniai, aprašomi Nansi mo 
kyklos, vadinasi “mažuoju hip
notizmu.” Nansi teorijos (Lje- 
bo) esmė, anot Forelio, yra ta
me, kad “visi hipnozo reiškiniai 
gaunami atatinkamų vaizdavi

Btų yra San Diego, pietinėj Ca- pagelba.” Lengviausiai ga-
lif orui joj (gyventojų 
683). Cianais yra daugi<s svar
bių išsiuntinėjimo'vietų. Dau
giausia išsiuntinėjama citrinų, 
alyvų, alyvų aliejaus, rozinkų, 
džiovintų vaisių, medaus, žuvių 
(blekutėse) ir kailių. YiA tu
ristų centras ir Jungt. Valstijų 
laivų centras.

Berkeley (gyventojų -- 56,- 
036) taipgi ant San Francisco 
Bay. Apie 9 mylios iš San 
Francisco miesto. »čionais ran
dasi Californijos 1__________
Tarpe išdįrbysčių yra dideli 
muilo fabrikai,* sėmenų aliejaus 
gaminimas, krakmolo, anglia
rūgšties, vargonų

74,- Įima pasiekti tikslą žodine įtai
ga. Nansi mokykla, Forelic 
asmenyje, nusprendžia,- “kad 
netikrą hipnotizmo supratimą 
reikią pakeisti įtaigos suprati 
mu.”

Kaip viena, taip ir kita mo
kykla savo aiškinimuose įpuola 
į kraštutinumus. Visai kitokios 
rūšies palyginus su Nansi mo 
kyklos mokymu ir “magnetinė
mis” Mesinerio laikų teorijomis., 
yra paskutinių laikų “naujųjų

Na, žinoma, kad socialistai kalti!
Pasak komunistų “Laisvės”, jeigu kunigas nėmeta 

bažnyčios ir visgi įstoja į socialistų partiją, tai jisai yra 
“buržuazinis žaltys”, o socialistai, kurie jį priima,' — 
“geltoni” ir “darbininkų reikalų pardavikai”.

Bet norėtume žinoti, kaip yra su vyskupu Brown?
Jisai, tiesa, jau nebeturi vietos bažnyčios hierarchi- 

joje, bet jisai ne pats iš jos pasitraukė, o tiktai buvo pa
šalintas. Tečiaus jisai kiek galėdamas kovojo prieš paša
linimą; ir, kuomet, nežiūrint jo protestų, jį vistik atsta
tė iš vietos, tai jisai priėmė komuniją ir meldėsi bažny
čioje su kitais tikinčiaisiais.

Vyskupas Brown, vadinasi, ir dabar dar nėra nu
traukęs ryšių su bažnyčia. Bet komunistai dirba su juo 
kartu: rengia jam prakalbas, leidžia jo raštus (ir “Lais
vė” yra išleidusi vieną jo knygą) ir t. t.

Taigi išeina taip, kad jeigu socialistai ką daro, tai 
bloga; o jeigu tą pat daro komunistai, tai labai pagirti
nas darbas!

upės yra 
Joanųuin. 
augščiau- 
Valstijose

• Vyiumuo imi-1 . . ,, iii iTT . .. . imesmeristų mokyklos moky-Umversitetas.' . • i u - •mas. Bet pirma, nei kalbėsime 
(apie jį, sustosime kiek smul
kiau ant žmogaus kūno spindit 

... . diavimo reiškinių, atrastų ir iš-
vielinių yi- austrų mokslininko ii 

nių, juodylos, baldų, traukiamų .chemįk0 barono Reichenbacho. 
inžinų ir elevatorių išdirbystės. par prje§ j j Delezas savo “mag- 

Long Beach (55,593 gyvento- netjzmo istorijoj” (1813) sakė, 
jų). 20 mylių iš Los Angelei.
Turi laivų statymo vietas, alie-*Uwio 
jaus šulinius, naturalj gazą, vil-!gantj fliuidą. šitą fliuidą gali- 
nonių daigtų fabrikus, masine- ma mag-netizeriaus valia kon- 
rijų šapas ir konservavimo vie- centruoti toj ar kitoj kūno da
tas. |lyj|ir iš ten kreipti jį.į salia ir

Pasadena (45,345 gyvento- į įvairius kunus.” šarpinjonas 
jais). 10 mylių į šiaurytus nuo prie to dar prideda, kad kai-ku- 
Los Angeles, viduryje vaisingo Tie somnambulai matą švie- 
vaisių auginimo distrikto, ypa-~čiančias bangas, apsupančias ne 
tingai apelsinų ir citrinų.

Frėsnb
206 mylios į pietrytus iš San 
Francisco. Apielinkė labai vai
singa ir žeme plačiai išdirbta.

Iš viso Californijos gyvento
jų skaičiaus, 1920 metais, 757,- 
625 buvo svetimšaliai. Buvo 
88,504 italai, 67,185 vokiečiai, 
31,926 švedai, 27,485 rusai ir 
lietuviai. 18,721 danas, 16,097 
šveicarai, 11,460 norvegų, 7,279 
jugoslavai, 7,083 lenkai, 
finai ir 5,252 vengrai, 
buvo 51,191 japonas ir 
chinai. Su savo vaikais, švėtim-i 
šaliai sudarė 1,586,756, beveik 
pusė viso Californijos gyvento
jų skaičiaus.

ta Išartu su hipnotizeriaus min
ties veiksmais į tą žmogų. Dėl
to dažnai atsitinka, kad jeigu 
hipnotizerius neturi pakanka
mo valios ir minties stiprumo, 
tai jo žodinė įtaiga nė kiek ne
veikia. Taip pat esti ir su ma- 
gnetizeriaus pasais bei prisilie
timais. čia priežastis tame, 
kad jo valia yra kuo nors ati
traukta, o megnetizeriai spin
duliavimais' kaip tik megnetize- 

[. laiis valios jėga turi būti nu
kreipti iš jo kūno norima link
me. Iš to, kas pasakyta, gali
ma tvirtinti, kad hipnozas yra 
rezultatas veikimo į žmogaus 
smageniš tam tikros jėgos, ku
ri spinduliuoja iš musų kūno. 
Bet 
dar 
dar 
mė.

didesnioji somnambulų. 
dalis matanti šviečiantį ir bliz

tik magnetus, bet ir auksą, si- 
(45,086 gyventojais).'' dabrą ir k. metalus. Bet svar

Viausi tyrinėjimai toj krypty j 
buvo padaryti Reichenbacho. 
Jis pastebėjo, kad ne būtina?' 
reikalingas somnambulinis sto 
vis, kad matyti šviesos spindu
liavimą iš žmogaus kūno, bet 
užtenka pabūti keletą valandų

tai matyti gali ne visi, o tik 
labai jautrus žmonės4). šviesa•. 
apsupanti visą žmogų, būna la
biausiai pastebima apie akis, 
ausis, burną, nosį ir. apie visas) 
smailesnes kūno galūnes pavi- 

’dale nuolat judančių bangų. 
Ji tai silpnėja, tai šviesėja, su
darydama šviečiančią atmosferą 

r A v , ‘apie“visą kūną.. Tos šviesos
Los Angeles sve.tnnsalnj <U>u-jspaIva dešill6j pus6j melsv8) 

ginusia yra vokiečių, rusų, italų kajr6j _ rausva 6itą medžja. 
ir švedų; San I-rancisco, vokie- kurią išskiria kūnas, Kei
čiu, italų, rusų ir franeuzų, olienbachas pavadino odų; mel-

7,053 
Taipgi 
19,564:

ir švedų; San Francisco, vokie- gą, kurią išskiria -kūnas, Rei-

Oakland, vokiečių, portugalų,1 sv^ atatinkantį dešinei pusei, 
italų ir švedų. Borkeley, Y1*®' pavadino teigiamu, o rausvą 
finų, švedų ir Frenso yra dau •' nej 
gelis rusų.

Californijoj ateivis negali bū
ti viešas rokundų vedėjas ar gnetą. žeme, esanti didžiulis 
advokatas, negali būti “jtiry” magnetas su poliais ir magneti- 
nariu, negali tarnauti valstijos nėmis srovėmis, Reichenbacho 
policijoj. Ateivis negali būti nuomone, turi įtakos į žmogų 
mokytojas; išėmus kolegiją ar 
universitetą. Bet pirmųjų po- 
pierų savininkai gali būti vie^ų 
rokundų veikėju ir mokytoju 
miestų mokykloj. Vaikiu nuo 8 
iki 16 metų turi lankyti mokyk
las. Neturintieji 18 melų turi 
lankyti “continuation” mokyk-

vienvardžiai prisi- 
o nevienodi atsistu-

neigiamu;
traukia,
mia (?); tuo jie panašus į ma- 

ar gnetą. Žeme, esanti didžiulis M . . . i •

apie tą jėgą mes žinome 
labai mažai, lygiai/ kaip 
neištirta pati elektros es-

Įvairių mokslininkų siūloma 
įvairios hipotezės, aiškinau 
čios šiuos reiškinius. Vienoj jų, 
siulomoj V. Bitnerio, mes tru
putį sustosime,, nes ji, būdama 
nesudėtinga, aiškiai ir iš pa
grindų aiškina hipnotizmo ir 
magnetizmo reiškinius, štai ji.

“Musų kūnas dvipolis: iš vie
nos neigiamai, iš kitos teigia
mai. Taip, pav., rankos delnas 
bus teigiama, o kita jo§ puse, 
neigiama ir tt. šitas dvipolišku- 
mas pas paprastus žmones ma
žai pastebimas, bet yra žmo
nių, kuriuose jis taip stiprus, 
kad kreipia kompaso rodyklę, 
lyg tikri magnetai: Paprastai 
musų kūno yra pusiau
svyroj, bet pakeitę vidaus po
tencialą, jo 
stovis kinta, 
kūną daugiau 
užmiega ipaįnetiniu miegu ir 
tampa lengvesniu (iš čia levita- 
cijos —r pakilimo į orą —reiš- . 
kiniai), kadangi žemė yra ele
ktrizuota teigiamai, o oras 
tam tikroj aukštumoj neigia- 

’ imai. Vidaus potencialas gali
ma pakeisti* tam tikru pridėji
mu rankų, turinčių magnetinių 
savybių, — pasais, o taip pat 
magnetai ir statinės mašinos 
pagelba. Kad įsivaizdinti, kiek 
stiprus šitie elektriniai reiškia 
niai, atkreipkime^dėmesį į tai, 
kad didelei baimei esant, “plau
kai atsistoja,” o “kojos priau
ga prie žemės.” Tie išsireiški
mai turi realų pagrindą. Delei 
didelio susijaudinimo smageny- 
se įvyksta iškrovimas elektros 
(neigiamos), kuri eina į žemę, 
o žemė pritraukia teigiamai 
įelektrintą kūną. Magnetizuo- 
jant ir hipnotizuojant įvyksta 
atvirkštiniai reiškiniai. Vadina
si, hipnotizavimo mokėjimas ir 
yra tame, kad žinant X ir — 
sudėstymą musų kūno daly.se, 
naudotis šitų Žinojimu dėl i a- 
šalinimo iš hipnotizuoja no 
žmogaus organizmo teigiamos 
elektros.” — St. St—s.

psichofiziologinis
Padarius musų

neigiamu, jis

tiek, kiek nuo tos ar kitos jo 
padėties santyky j su tais po
liais pasidarąs trukdysiąs ar 
reguliavimas srovių, cirkuliuo
jančių jo kūne. Anot jo, sensi- 
tivas dėlto, kad gerai miegoti, 
turįs gulėti palva į šiauię. Tai 
yra todėl, kad didžiulis magne- 

išmetanti stiprias 
i iš savo polių, 

- ’ - - nemoka kurios eidamos iš šiaurės į pie- 
skaityti ir rašyti, turi lankyti ^us» noolat veikiančios į mus.

las keturias valandas į savaitę,, žernė, L 
ir tarpe 18 ir ^1 metų, kurie ne- odines bangas 
moka anglų kalbos, i_____

,1 !» .. I...... , ,

[Pacific and Atlantic Photo]
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Louise IIartwig iš Wolfe 
Point, Mont., “cowgir!’\ kuri 
užsimušė laike Rodeo'Chicagoj, Į vakarines mokyklas nors 
nukritusi nuo laukinio arklio, rias valandas i savaitę.

(FLSL).

VAŽIUOKIT Husais, llouslon l.in-
9 kas rytas j Detroitu $7, ires. . . „ - r ______w

atgal $12.60, St. Louis $7, ir atgal
H 2.50, Kansas City $12.50, Onii.'i::, 
$12.50, Denvcr $25, Salt Lake < ty

UŽsisaky-ketu- Nesensitivai nieko nejaučią, bet? $37.50,Los Angeles $50.

BR1GGS HOUSE LOBBY, 
Randolph-Welis, 

Main 33Ų3

t

| 4) Tokie žmones vadinasi sensiti- 
vai.

f
i

daly.se
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Kas Dedasi

Vilnius

sais pagelbininkais. Byla tęsėsi 
kelias dienas.

Jeigu prisiminti visas polici
jos bylas tai tenka pasakyti, 
kad gal niekur teismas neturi 
tiek darbo su policija, kaip Vil
niuje.

Kad redukuoti — tai visur. 
Pastaraisiais laikais baisioji re
dukcija vėl parodė savo “ragus”, 
Paleido keliosdešimtis valdinin
kų vaivadijoje, apie 100 valdi
ninkų nuituta paleisti iš Iždo 
rūmų (Izba Skarbowa) Vilniu
je ir iš kitų mažesniųjų įstaigų. 
Dabar valsčių tarybos nutarė 
ledukuoti ir... šaltyšius. Vil
niaus apskrity turi būti suredu- 
kuota 200 šalty šių.

Baudžia spekuliantus. • Pas
kutinėmis keliomis dienomis pa
traukta atsakomybėn 50 asme
nų už per aukštų kainų ėmimą 
už pirmosios reikmenės produk
tus. ,

Rugiai pabrango. Antrojoj 
šio menesio pusėj dėl didelio ve
žimo užsienin rugių kaina pašo
ko iš 23 auks. ligi 30 auks. už 
100 klg.

“Tremtiniai”. Bemaž kas
dieną lenkų laikraščiai rašo, kad 
Lietuvos valdžia ištrėkusi tą li
tą su tiek ir su tiek vaikų ir t.t. 
Kas gi ištikrųjų yra tie tremti
niai? Kaip teko patirti yra tai 
arba nusikaltusieji Lietuvos vy
riausybei atėjūnai iš svetur ar
ba ištroškusieji lenkų “pyragų”. 
Slaptai perėję Lietuvos dem. lin. 
lenkams pasiduoda kaipo “iš
tremtieji” už kokius nors Len
kijai nuopelnus. Paragavę čio
nai “pyragų” pasiilgsta lietuviš
kos duonelės ir daužo lietuvių 
slenksčius klausinėdami kokiu i 
budu galėtų atgal grįžti. Kai
po pavyzdį paduosiu Juozą Tu- 
rowicz’ių, kuris išvažiavo iš 
Lietuvos savu noru, tikėdamis 
rasiąs čia “pyragus” ir lenkų 
priimtas kaųio tremtinys, -bet 
neradęs čia nei darbo, nei būtoj 
norėtų, kad jį iš čia ištremtų, ! 
tokių atsitikimų daug.

J----------------

NuoNepaprastos bausmės.
rugpiučio mėn. 1 d. policininkai 
turės teisę imti nepaprastas pi
nigines pabaudas už tvarkos pa
rėdymų nepildymą. Pabaudos 
busiančios ne aukštesnes 10 
auks., bet prieš jas negalima bu
sią niekam nusiskųsti. Kažin 
ar nesi ras tokių, kurie norės tas 
pabaudas išnaudoti savo tiks
lams, nors spaudos pranešimu 
ta teisė busianti duota tik pati
kimiems policininkams.

Kiek automobilių Vilniuje? 
šia mėn. 27 d. buvo padaryta 
registracija Vilniaus automobi
lių. Išviso įregistruoja 421. Ta
me skaičiuje 97 taksometrai.

Amerikietės studentės 
Kaune

Ir vėl policininkai. Vilniaus 
Apygardos teismas nemaža tu
ri darbo su policininkais. Ir tai 
ne bį-t kokiais, o su komendan- 

komisarais, inspektoriais 
Nesenai buvo teisiami 

Vilniaus apygardos, vy-buv.
riausias policijos vadas Tolpyho
ir jo sėbčas kom. Szolc’as su vi-

Liepos mėn. 31 d. karo mu
ziejaus sodely vėliavos nuleidi
mo iškilmėse dalyvavo 25 ame
rikietės studentės, ’ tuo tarpu 
viešinčios Lietuvoj. Po apeigų 
viešnios buvo pakviestos į xnu- 

ziejų, kur joms pagerbti krašto 
apsaugos ministerijos skyrius 
buvo dekoruotas didele Ameri
kos vėliava, prie kurios stovėjo

dail. šklėrio darbo paveikslas 
pirmojo Amerikos karo laivo, 
atvykusio į Klaipėdos uostą pa
sveikinti nepriklausomą Lietu- Spaudoje šiomis dienomis pa- 
vų, o taip pat buv. Amerikos sirodo nehiaža žinių apie kaž 
Raud. Kryžiaus Pabaltės valsty- kokius lenkų agresingus sumar 
včms atstovo pulk. Ryano tei- hymus. Jų tarpe matėme vieno 
kusio sunkiausiais kovų laikais Lodzės laikraščio keistą želigov- 
musų kariuomenei medikamen-|skio buvojimo Vilniuje aiškini- 
tų ir kitokių dalykų paveikslas.

Prieš apleisdamas Lietuvą, 
pulk. Ryanas pats savo ranka 
pas paminklą žuvusioms paso 
dino rožių krūmą. Generolas 
Nagevičius .sveikindamas vieš
nias pacitavo pulk. Ryano atsi
sveikinimo laišką, parašyta ap
leidžiant Lietuvą, tarp kita ko 
šiuos žodžius: “Tegu jūsų, lie
tuviai, teisėti teritoriniai troš
kimai išsipildo anksčiau, negu 
pražydės’mano pasodintos rožės 
pas jūsų karžygių paminklą”. 
Baigdamas savo pasveikinimą 
gen. Nagevičius įteikė viešnioms 
rožes, nuskintas nuo to paties 
amerikiečio pulk. Ryano sodin
to krūmo. 'Viešnios buvo labai 
sujaudintos. Jos padainavo) 
vieną amerikonišką dainelę ir 
smulkiai apžiūrėjusios muzie
jų jį apleido.

Neprašyti sargai M. Jankus ir A. Braks 
grįžo

Liepos mėn. 29 d., šiedu ke
liauninkai laivu “Lituania”, 
drauge su gausinga amerikiečių

lietuvių ekskursija, grįžo į Klai
pėdą. Tą pačią dieną vakaro 
“Ryto” gausiam lietuvių susi
rinkimui papasakojo apie savo 
kfelionę ir gautus įspūdžius sve
čiuose pas brolius amerikiečius.

.. ...’......................i

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

4* A

Miško eigulis — 
žmogžudys

š. m. liepos 30 d. dingo be ži
nios Mariampolės apskr. Lepiš- 
kių kaimo gyventojas Mikušaus- 
kas Antanas. Visas kaimas, o 
ypač Mikučausko giminės, buvo 
be galo susirūpinę jo likimu ir, 
kaip pasirodė, ne be pamato, nes 
rugsėjo 1 d. nelaimingas bu
vo rastas peršautas revolveriu 
Peraidžių miške, “rūpestingai” 
paslėptas po medžiais.

J nusikaltimo vietą tuojau at
vyko kriminalines policijos val
dininkai, kuriems net tą pačią 
dieną pavyko Susekti ir sulai-

ITicno miško eigulis Kilasaus- 
kas Jurgis. Pastarasis užmuši
me jau prisipažino ir yra paso
dintas kalėjimam

Atig'a ir T virte ja
Didžiausia lietuvių bankas Amerikoje, UNIVERSAL STATE 

BANK, kas karts didėja ir tvirtėja.
Tvirtumas bankos remiasi dvejais dalykais: (1) Saugumu 

darytų paskolų, ir (2) Banko atsargos kapitalas. Suprantama, 
ka(f Bankos vyriausybė daboja tuos du dalykus, bet be to, tuos 
du dalykus prižiūri Valstijos ir Clearing House revizoriai.

Bankos priklausančios prie Clearing House Association yra 
revidojamos mažiausia keturius kartus kas metas. Kadangi nėra 
žinia kada revizija atvyks, bankos turi būt geriausioje tvarkoje 
nuoiatai, nes kitaip gali būt iš Clearing House. Association iš
brauktos. Todėl, bankos priklausančios prie Clearing House 
Association yra visų saugiausios.

Clearing House Revizoriai atsilankė Universal State Bank, 
Rugpiučio 23, 1926, ir ištyrę dalykus buvo labai patenkinti radę 
tą grynai lietuvių banką daug tvirtesnę ir didesnę negu ji buvo 
laike paskutinės revizijos.* » x

Universal State Banko atsargos kapitalas Rugpiučio 
(August) 23, 192G, rastas šitoks:

Kapitalas ir Perviršis
Nepaskirstytas Pelnas

< Rezervas .....................

$300,000.00 
.. 88;202.31 
. 57,891.32

Yra tai grynas Banko turtas, be to 
Neprinokusių nuošimčių yra ... 
Depositų ..w........... ...............

Sykiu

.... $5,155.06
$2,682,638.55

, • Niso $3,133,882.24
šitas Turtas Yra Sekančiai Apsaugotas: 

ASSETS:
PASKOLOS (laikinos ir morgičiai) 
PRINOKĖ NUOŠIMČIAI ................
OVERDRAFTS ....................................
HONDAI .................................... ...........
NAMAS IR BANKOS IŠTAISYMAI 
GRYNAIS PINIGAIS (CASH) ......
KITI RESOURSAI ......  .-.

$1,444,412.79
. . 33,402.65 
........... 86.07

1,226,370.91 ’
... 126,204.18 
... 301,928.14 
...... 1,527.50

, y ' Viso $3,133,882.24
Reikia prie to pastebėt, kad laike Liepos ir Rugpiučio 
mėnesių, bankas pardavė morgičių 'savo depositoriamš už 163,150.00

Su depozitais perverstais į morgičius ............................ .. $3,297,032.24
Yra tai gražus augimas ir tvirtėjimas tos puikiausios lietuvių įstaigos Ame

rikoje.
PINIGUS PADĖTUS J UNIVERSAL STATE BANK GALITE ATSIIMT KIEK

VIENAME LAIKE!
LIETUVIAI! MUSŲ TAUTOS GARBĖ JR GERBŪVIS GLUDI LIETUVIŲ 

ĮSTAIGOSE — DĖKITĖS PRIE SAVO BANKO kuris jums kiekvienu reikalu duos 
gerą patarnavimą. Kreipkitės į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

mą. Būtent esą Lietuva stovin
ti arti dviejų galimybių — vie
na komunistinio perversmo, ant
ra fašistinio pučo. Iš to, girdi, 
seka, kad lenkai turį budėti. Ma
tyti, lenkai nori būti musų an
gelais sargais prieš visus pavo
jus. Ir ne vien Lietuvą jie pa
sirengę “saugoti”, bet ir Vokie
tijai nori įkalbėti kokį nors pa

lvojo, nuo kurio saugodami ga
lėtų paimti savo globon Brasla- 
vą, Karaliaučių ir kitus Ryt
prūsių kraštus. Taip bent išsi
reiškė nesenai lenkų militaris 
oi^anas “Rolska Zbrojna”. Aiš
ku, kad ir kalbos apie budėjimą 
dėl Lietuvos yra surištos su to
kios pat “globos” mintimis. Bet 
gi lenkai nebūtų lenkais, jei jie 
nesvajotų ir negalvotų 'apie am-i 
žinąs avanturas.

Ne agresingieji lenkų grasini
mai šiuo atveju žymėtini, bet 
faktas, kad jie labai norėtų 
matyti Lietuvoje politinę suiru
tę ir šiuo, ar tuo budu ją išnau
doti. Tai ir gi ne nauja, bet 
įsibangavusio» politinio Lietu
vos gyvenimo, gal, kiek pamirš
ta aplinkybė. Dabar lenkai pa
tys ją mums priminė. Jau ne
belaukdami atkartojimų, įsidė
mėsime tą vieną iš jos išvadą, 
kad vidujinės tvarkos palaiky
mas pas mus yra tampriai su
rištas su valstybės išoriniu sau
gumu. Iš vyriausybės tai rei
kalauja didelio dėmesio 
tvarkos reikalams, o iš

| menes reikalauja didelės 
pinos.

Nenoromis prisimena 
I kademų “nuopelnai” ii' 
kalu.
girdusių fašistinių kliedėjimų 

j dėka daugiausia ir susidarė pa
grindas tiems gandams 'dėl pu
čų galimybės. Musų šiaudinių 
Musolinių don-kichotiški mosta
gavimai neliko nepastebėki ir 
štai turime gintis nuo nekvies
tų sargų, kurie savo krašte pri
pratę prie pupų ir perversmų, 
neatsisakytų ir prie, musų pučo 
pasišildyti.

Tačiau galfr nurimti musų uo
lieji angelai sargai nuo Vislos 
krantų. Jokie perversmai ir pu
čai Lietuvai negresia ir bergž
džias bus jų budėjimas, pasal- 
dintas svajonėmis “Za Niemen, 
za Niemen”. Lietuvos demo
kratija turi savo rankose tvirtą 
ir teisėtą valdžią, įgyta be jokių 
pučų ir grasinimų. Visa Lietu
vos krašto sąmoningoji daugu
ma remia dabartinę tvarką-ir 
jokie kliedėjimai iš dešinės, ar 
iš kaires jąi bebaisųs. Turėda
ma aiškia krašto daugumą už 
savęs, demokratinę Lietuvos vy-

vidaus 
visuo- 
discip^

musų 
nuopelnai” ir šiuo rei- 

Juk tai jų liogery pasi-

kiekvieną pasikėsinimą ant tei
sėtos 'valstybinės tvarkos. Po 
ilgų priespaudos ir represijų 
metų, dabar kraštui yra reika
linga ramybė, užtikrinanti pro- 
duktingą atstatymo darbą, arti
nantį tautą prie jos istorinių ir 
kultūrinių siekimų. Jei dema
gogija persisunkę buvusieji val
dovai dar negali nurimti, tegu 
sau ūžia, bet kad jie beturėtų 
kokios nors įtakos į platesnius 
gyventojų sluoksnius, niekas 
negali tikėti.

Taigi gali sau nurimti musų 
amžinieji sargai iš Vislos kran
tų. Pažįstame juos ne nuo šian
dien, žinome ir jų globos vertę 
iv jų siekių kryptį. Mes tai sa
vo Nepriklausomybės sargyboje 
budime ir budėsime, pasiryžę jų 
ginti ir nuo vidujinių pasikėsini
mu ir nuo išJrinių priešų bei ne
prašytų “sargų”. —-Kutenąs.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi- 
xTgnST i Pa^stamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

Padėk Savo Pinigus ant (6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgidų 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Suteikiam paskolas ant namų ant geriausių sąlygų.
Siųskite pinigus j Lietuvą per Mą stiprią Banką kur visuomet busite užganėdinti musų patarnavimu

—Kapitalas, Perviršis' ir Neišdalintas
Pelnas $350,000.00
Banko Turtas Virš ’ z 

_____________ ‘ TRIJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
Saugiausia vieta jūsų pinigams•

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

2201 W. 22nd Street, Chicago Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 valandą ryto 'ki 4:30 valandą vakare 

UTARNINKAIS ir SUKATOMIS iki 8:30 valandą vakare . .

zxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxzxxxxxxxxxx:

Užsitarnavo ir Laimėjo
S

- Didžiausias Dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir Garbės Laiškus)

i

KIMB
Už Balso Tobulumą, Tvirtą Ir Dailų 
Padarymą Ir Nėpalyginamą Vertybę

Kiekvienoje svarbesnioje parodoje pagarsėję muzikos expertUi ir 
kritikai rado ir pripažino Kimball pianus kaipo augščiausiai iš
tobulintus njuaikališkus instrumentus, suteikdami šias didžiau
sias dovana^.

jgįSĄ

Rinkdamas pianą, priėjęs jprie Kimball piano, pakelet viršų, jus matote •»
šįuos medalius — atsižymėjimo ženklą, tuomet jus esate pilnai pertik
rinti, kad jūsų geismas girdėti geresnę muziką bus pilnai patenkintas, 
^kuomet su. pasididžiavimu galėsi gėrėtis augščiausiai ištobulinta piano 
muzika savo namuose. Įsigiję Kimball Grojiklį, jus busite tikrus, kad tu- 

'rite geriausį. Kimball Grojiklis pianais nekaštuoja nei kiek (langiaus už 
paprastus pianus.

Del jūsų pačių parankamo ir apsisaugojimo, reikalaudami ką 
nors dėl jūsų naijiU, visuomet lankykite Didžiausias

vurniTURL FO*» BETTER HOME

PIANŲ KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė. 1922-30 So. Halsted St.
M. KEŽAS, Vedėjas \ j. NAKROŠIS, Vedėjas
VienųitSles Lietuvių Krautuvės Yra Autorizuotos Parduoti Kimball Produktus •' ’ į '
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NAUJIENOS, Chicago, AL

/
Šeštadienis, Rugp. 28, 1926

JONAS F. LINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienyj. Rugpiučio 24 die
ną, 8:45 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs 37 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoje Vaičių kaime, 
Šilalės valsčiaus, Tauragės ap- 
skričioj. Paliko dideliame nu
liūdime savo moterj Francas, 
pusbroli Povilą Kairi, dėdes Joe 
ir Kazį Martinkus, Balsevičių 
šeimyną ir dėdę Antaną Trijo- 
njj, o Lietuvoje tėvą ir broli 
Antaną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi I. J. Zolp koplyčidj, 1646 
W. 46th St.

Laidotuvės įvyks šeštadięnyj, 
Rugpiučio 28 dieną, 2:30 valan
dą po pietų iŠ L J. Jolpo kop
lyčios, o iš ten bus nulydėtas j 
Tautiškas • kapines.

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

Nuliūdę liekame, ♦
Moteris

Laidotuvėse patarnauja gra
nus I. J. Zolp, Tel. Blvd. *203borius I. J. Zolp, Tel. Blvd

MONIKA CARNIlCVft 
Po tėvais Devenaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 25 dieną, 2:30 valan
dą po pietų, 1926 m„ sulaukus 
36 metų amžiaus; gimusi Kau
no vedybos, Panevėžio apskri
čio, Nušalimo parapijos, Bačiū
nų kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime vyrų Joną, 2 dukteris: 
Stanislavą ir Emiliją, - seserį 
Antaniną, švogerį Joną Jonaitį, 
pusbrolį Petrą Devenj, o Lietu
voj seserj ir švogerį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 9421 South 
Chumplain Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks Sekmadieny, 
Rugpiučio 29 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų j Sv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, So. Chica
goj, kurięje atsibus gedulingos* 
pamaldos už velionės siela, o 
iš ten bus nulydėta i &v. Ka
zimiero kapines.
z Visi A. A. Monikos Černienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, Sesuo,. 
Pusbrolis ir Švogeris

I aidotuvėse patarnauja gra I 
borius Eudeikis, Tel. Yds 17411
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CHICAGOS
ŽINIOS

I

Kalinys pasirodė esąs 
gudresnis- už detek

tyvą
Detektyvas Edward Sheehan 

buvo pasiųstas j Miamį, kad 
pargabenti llarry Surber į Chi- 
cagą. Sutikt yra kaltinamas 
išgalimu $4,000 klastingu bil
du. \

Sheehan nuvyko 4 Miamį ir 
kartu su savo kaliniu grįžo į 
Chicagą. Kelias tolimas; snau
dulys ima. Tad Sheehan suma
nė padaryti taip, kad ir ožka 
butų sveikąjį* vilkas sotus: mie
goti ir tuo pačio ' laiku daboti 
savo kalinį. Jis uždėjęs kali 
niui rankžiedį ant rankos, o k i- 
tą sau. Rankžiedžius sujungė 
lenciūgu. Po to jis paliepė ka
liniui gulti'į viršutinę lovą, o 
nats atsigulė žemiitinėj. Ir de-
nyramas, jog kalinys, kuris yra 
prie jo rankios pririštas, jokiu 
budu negalės pabėgti.

Privažiavus Danville, 111., de
tektyvas patraukė už lenciūgą.

“Tai Danville —‘ 
mės prie Chicagos“. 
sakymo. Sheehan 
trauktelėjo.

Paskui jis užlipo 
nes lovos. Tiesa, lenciūgas te
bebuvo pririštas —r tik ne prie 
kalinio rankos, ale matraso.

Kartu su Surberiu pabėgo de
tektyvo pinigai ir valizas. De
tektyvas turėjo grįžti Chicagon 
be kalinio ir alkanas, nes Surber 
nepaliko jan\ nei tiek pinigų, 
kad butų galima pusryčius nu
sipirkti. K

mes artina-
Jokio at-

ant viršuti-

Pakvaišėlis gelžkelio 
stotyj nušovė 1 ir 

sužeidė 3

KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE ŽINO TAUS*

(Kai kurie tėvai nežino)

Plėšikams nepatiko sar- Ieško automobilisto, ku 
ris peršovė jaunuolį,go knarkimas

Pasiliuosuoti “gengste- 
riams” nieko nereiškia-

Kraujo, odos, chroniškas

; Frank Moskal surado būdą, 
kaip darbe miegoti.

' dirbo
ša po j

Iki šiol jis 
Joseph Lelkos kriaučių 
,(3043 Milvvaukee avė.) 

sargas. Bet vienam juk 
nusibosta. Tad Moskal 

sumanė snustelėti.
Trys plėšikai ėmė jį purtyti, 

kol jis nubudo.
“Tu darai perdaug trukšmo“, 

tarė ji£. “Nesvietiškai knarki“. 
• Jie surišo sargį ir, pasiėmę 
kas jiems patiko, išėjo sąvo ke
liais.

Kai Moskal vargais negalais 
pasiliuosavo, 'jis tuoj pranešė 
policijai.

“Visa tai atrodo, kaip sap
nas“, pareiškė. ,

“Tai virs tikrenybe“, atsakė 
policija, “kai tu sutiksi savo bo-

Policija ieško automobilisto, 
kuris užvakar gal mirtinai per
šovė John Zalovitz, 18 m., 832 
W., 32 st. Sopię Baltrėnas (832 
33 pi.); Marie Pocius (5345 So. 
Hermitage avė.), ir Edward 
Mockus (3429 S. Aberdeen st.) 
tapo sulaikyti kaipo liudininkai.

Jie papasakojo policijai, jog 
automobilistas prie Halsted ir 
33 gatvių pasisiūlęs juos pavaži
nėti. Nusivožęs prie Desplaines 
upės, automobilistas bandęs 
juos apiplėšti. Zalovitz esą no
rėjęs pasipriešinti ir tapęs per
šautas.

$12,500,000 vertėš deg 
tinę bus išvežta į kitų 

sahdėlį

Frank Gusenberg, žinomas 
Chicagos “blogas žmogus“, ku
ris nuo 1909 m. tapo areštuotas 
keturioliką kaiTų ir keturis kar
tus buvo teisiamas už plėšimus, 
padarė demonstraciją, kaip leng
vai Chicagoj pasiliuosuti.

11 vai. ryto jį areštavo detek
tyvai už nešiojimą revolverio.

11:30 vai. ryto Gusenbergo 
advokatai jau pas teisėją.

11:30 vai. ryto teisėjas David 
išleido orderį, kad iki 2 vai. po 
pietų Gusenberg butų paliuo- 
suotas už $1,000 kauciją.

2.t5 vai. po pietų Gusenberg 
jau buvo laisvas, kaip paukštis.

Tai tikra amerikoniška “efi- 
y   • f į sensi ...

senas žaizdas, ligas rec.tal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris

JETUV1S AKIŲ
Palengvins akių 

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

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

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

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. NedilLoj 10 iki 1 ▼ai. p. p.

1545 Wcst 47th Street 
Pilone Boulevard 7589

są .

Jei negali gauti $500, 
tai nieko nenori

Ponios Bclva (Ioertner advo- 
katas Frank McDonaki i.-št ko 
peticiją, kijria buvo reikalauja

ma alimonijos, po to, kai teisė
jas Sabath davė suprasti, jog

tei .
William (ioertner, Belvos vy

ras, reikalauja divorso. Belva 
savo laiku ftuvo įvelta į skahda- 
lingą byi^ą dėl nužudymo žmo
gaus kabarete.

Teisme ji pąreiŠkė, jog jos 
vyras uždirbąs $1,000 mėnesiui, 
tad ji norinti gauti “fifty— 
fifty“ —‘$500. O jo kaltini
mai, kad ji perdaug drauginga 
esanti su kitais vyrais, girdi, 
neturį jo^io pagrindo.

Railway Terminai depot yra 
sukrauta geriausos senos degti
nes. Kai kuri degtinė jau esan
ti trijų dešimčių metų senumo. 
Ji yra federalės valdžios žinioj.

Skelbiama, kąd mokesnių ko- 
misionierius David II. Blair už- 
g-yi-ęs planų perkelti ciojętinę iš 

Chicago Terminai sandelių (441 
W. Grand avė.) į Sibley sandė
lius (1523 Newberry avė.).

Pervežti degtinę iš vieno san
dėlio į kitų planuojama požemi
niu keliu — tuneliu.

Tonų susirinkimas
Thornton miškuose Tonų gi

mini turėjo savo metinį susirin-' 
kimą. Ten buvo visokių Tonų 
— didelių ir mažų Tonų, senų ir 
jaunų Tonų — šimtai Tonų.

Visi tie Tonai paeina nuo vie
no Tono, koris 1845) m. atvyko į 
Chicagą, Tonai kas meti} da
bar laiko savo susirinkimus.

Nuo praeito susirinkimo Tonų 
skaitlingoj šeimoj įvykę trys 
apsivedimai, 12 gimimų ir 8 mi
rimai.

^Telegramų 
'Pervesime Jusu 
Pinigus Lietuvon/]

Suspendavo policmoną
Policijos viršininkas Morgan 

Collins suspendavo policmoną 
Joseph Mafllvy, kurio žmona esą 
netikėtai susižeidžiusi revolve
riu. Collins nori nuodugniai vi-; 
są dalyką ištirti. Pasak Malloy, 
jis su savo žmona ^sugrįžęs iš 
atostogų ir kraustęs daiktus. Iš 
valizos netikėtai iškritęs revol
veris ir išsišovęs. Rezultate 
tapusi sužeista jo žmona.

SUSTOK? NIEKUOMET!
PIRMYN!

dienas

AR DAUG TURI PINIGU RANKOJE?

nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 
REZIDENCIJA':

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 1464

“OREMUS”
1) . “Oremus garsi gyduolė, 

kuri greitai ir pasekmingai 
gydo visokį gaivos skaudėji
mą, kuris pasitaiko nuo don
gą pagavimo ir nuo Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsi- 
sitos skausmai į 10 minutų. 
Dėžutė m u prisiun t i mll 45c.

2) . “Oremus” garsi gyduo
le, kuri greitai ir pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: gydo Reumatizmą, praša
lina šaltį iš žmogaus kūno, 
prakaituoti verčia ir gydo in- 
fluenzą. Dė 
m u 45c.

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius ‘— šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampa.** 18-toss Gatvra 
Telefonai (Janai 0523 

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

SERGANTI ŽMONES
u prisiunti-

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)

3313 So. Halsted Street 
Chicago, III.

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 pdkilinksmi- 
nimo. Jis pagelbės jūsų na
mą padaryti, kur jaunimas 
mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tampriau. 
Ir jus lengvai galite įsigyti 
>au vieną!

JOS. F. BUDRIK
Pianų Krautuvė

3343 So. Halsted St.

illlllllllllllllllllllllllllllN

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

> , II- I I . ■■■ I ■ .............................. ......

Illinois Centrą] gelžkelio ato- 
tyj užvakar kilo didžiausi pani
ka. ' To sumišimo, priežastimi 
buvo Joseph Alązza, sicilietis, 36 
m. amžiaus (1015 S. Jefferson 
st.). Mazza atvyko į stotį ir 
pradėjo šaudyti gelžkelio tar

us. Pirma pakveišėlio 
buvo 'Joseph Erwards,

I geižkelio agentas. Edvvards ta
po sunkiai sužeistas. Jo padė
tis esanti kritlnga. Po to Maz
za dar kritingai sužeidė Vau 
Peeves ir Willie Miller, Pullma- 
no porterius.

Spėjama, kad Mazza, kuris 
dirbo tame gelžkelyj kaipo pa
prastas darbininkas, delko tai 
buvo- įširdęs ant gųlžkelio tar
nautojų. šaudydamas į unifor7 
muotus gelžkeliečius, jis visą 
laiką, šaukė, kad siu visais atsily
ginsiąs. Bevaikydamas policmo- 
nus, Mezza išbėgo iš-stoties, bet 
nesiliovė šaudęs. Prie resto
rano durų pasirodė patarnauto
jas. Pakvaišėlis palęjįpto į jį po
rą šūvių ir Louis Kikanos krito 
negyvas.

Kilo tikra panika. Visi bėgo, 
kur kas gajėjo. Visur girdėjo
si šauksmai ir įspėjimai.

Tuo tarpu iš savo barzdasku
ty klos (109 E/ Park row) išėjo 
Charles Danloff, pasižymėjęs 
karo veteranas. Pasauliniame 
kare Danloff matęs yisokių 
baisenybių, tad maniakas 
Mezza nenugųzdino jo. Ap
link Mezza nebuvo nei 
vieno • žmogaus. Danloff tie
siai į jį pradėjo eiti. Mania
kas paleido kelis šuvius —* nepa
taikė. Tąsyk Danloff .pakėlė 
revolverį ir iššovė. Mezza su
dribo ant žemės su peršauta gal
va. Jis buvo negyvas. Šalia 
jo gulėjo šautuvas ir keletas de- 
sėtkų neiššautų kulkų.

Detektyvai pradėjo daryti ty
rinėjimus. Kaikurie spėjo, kad 
Mezza staiga išėjęs iš proto dėl 
karščio. Jis vedęs atsiskyrėlio 
gyvenimą, su nieku nedraugau
davęs ir buvęs neįmanomai šyk
štus. Jo kambaryj rasta kny
gelę, kuri rodo, jog pašto banke 
jis turėjęs $1,790.

? 300 metų atgal, Philip 
Massinger, Anglijos drama
turgas rašė: ‘“Dideli daly
kai yra atliekami pagelba 
lengvio budo”. Jei jus ken
čiate nuo prasto apetito, 
galvos skaudėjimo, abelno 
nusilpnėjimo ir kitų trobe
lių sujungtų su virškinimu, 
labai lengva yra pasiliuo-

bihtr

G/J

suoti nuo jų, jei nevirškini
mas vidurių prisako jūsų 
žarnoms sustoti, Trinerio 
Kartusis Vynas sunaikina 
tokį įsakymą ir sako: “Pir
myn Į-” Jus nusistebėsit, kaip 
greit’ jos pagelbsti, bandy
kit jas! “Kiekvienas mėgsta 
Trinerio Kartųjį Vyną, tai 
yra musų pirma pagelba”, 
rašo Mr. B. Svecko iš Keno- 
sha, Wis., liepos 5. Jei jus 
negalite gauti jų pas savo 
aptiekorių arba pardavinė
tojų gyduolių (1 butelis 
$1.25, bįskį daugiau j toli
mus pietus ir vakarus), tai 
rašykit pas Josepfi Triner 
Company, Chicago, III. Ban
dykit taipgi Trinerio Fli- 
Gass savo namuose. Jos už
muša musis ir , uodus ant 
vietos. — Trinerio Liniment 
yra geras nuo išnirimų ir 
sutinimų.

Ar pagalvojai kuomet, kad pinigai 
kuriuos turi sutaupinęs, tai yra vie
natinis pelnas už jūsų darbą!
Yra labai malonu atsiminti, kad už 
jūsų sunkų darbą, jus turit pinigų 
kurie nuolat auga ir apsaugoja jūsų 
geriausius reikalus.
Ateik ir susipažink su šia didele ir 
drauginga banka. Mr. Čaikauskas 
nurodys jums, kaip lengva yra pra
dėti kelias i turtingumą.

Lietuvių Departmentas 
JOHN ČAIKAUSKAS, Mgr.

Atdara šiandien nuo 9 ryto iki 8 vakaro

CENTRAL BANK
1112 West 35th Street

Resursų virš Vienuolikos Milionų Dolerių

Taupyk Pinigus ' Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boileri, kuo
met dalis išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tfci atneškit seną dalj. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 Kast Lake Street 852 West 63rd St
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai j vakąrns nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 Kast 92rtd St. 
Tarpe California & Westem Avė. South Chicago

*

Sučėdyk pinigu nemesk senas 
skrybėles į šiAį. atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles.
LITTLE STAR HAT 

CLEANERS ■ .. 
3328 S. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

t

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. S201

Jei jus turit sunkią 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, palalyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti. .

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas jsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško ąrba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

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

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

Dr. B. M. Ross

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe SU Crilly Building 
linkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subato’mis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida^?;’ 
sveikiem ir ligo
tiem, geriausios 
marių maudy
nės; temperatū
ra yra vienuoda 
85 laipsnių Ši
limos vasara ir 
žiemą. Geriau
sia vieta apsi
stoti, fornišiuoti 
kambariai pas:

PETER GADEIKO, 
511 S. Albany A v., Tampa, Florida 

arba dėl informacijų, 
1606 S. Halsted St^ Chicago, III.

i-:? *

J

1271

mano 
užga.

Nauja Madų Knyga

S. D. LAGHAWIGZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotoje
2314 W. 23rd Place 
y Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu'at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdintl.

Tel. Canal
Ir 2199

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar nalrtf

1646 W. 46th St^ Chicago

Boulevard 4139.

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė. j
Chicago, III.

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
Užsakiniams.

h



šeštadienis, Rugp. 28, 1926 s
V įiz*o 7inine nuojarhe, šokame ir žaidžiame VzlllCajJOo taip pat lietuviškai, o kalba-

. .. , . 7 . ’mės — savo gimta kalba, t. y.
Chicagos italai planuoja lietuviškai. Musų tarpe, kada 
statyti paminklą mirų- | mes susirenkame pamokai ;

Mark VVhite parko (ant 29 ir 
S. Halsted st.) svetainę, nėra 
asmenų, — mes visi malonus 

rupi iš- 
arba šokis 
tarpe bar- 

nes mes

šiam Valentino
žymiausieji Chicagos italai — 

politikieriai laikė savo susirinki- birutiečiai, kuriems 
kur jie nutarė pastatyti į mokt nauja daina 

bei 
nių 
tai 
kas
tik daina mintame.

musų pačių apsileidimą būti 
gerais lietuviais tautiečiais. 
Koks iš manęs butų anglas, 
rusas arba vokietis, jei aš visai* 
kito kraujo ir kilmės žmogus 
neturįs nieko bendro su tais 
tautiečiais? Tą dalyką nepa
mirškite! Patys pagalvokite.

(Bus daugiau)

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ASMENĮIJIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
AŠ Vincas Gedrimas, paeinantis 

iš UžcvnČių vals., Ušmenų kaimo, 
ieškau Elzbetos šiaudvitienCs. po 
tėvais Venckiųtė; Ji gyvena Cnica- 
goj. Pirmini! gyveno Auburn, III. 
Meldžiu atsišaukti.

V. GEDRIMAS
3657 K Halsted st., Chicago, III.

RENDON kambaris, didelia, švie- 
hus, vaikinams ar merginoms ąr že- 
nčtai porai. J. Geraltauskas, 7029 So. 
Artesian Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

mą
Crant parke mirusiam Valenti
no paminklų.

Be to, nutarta Trianon šokių 
salėj surengti Valentino mirties 
paminėjimų.

žaidimas. Musų 
ir kolionių nėra, 
valandai norime užsimiršti 
esame ir* kur esame. Mes

North Side
Rytmetinės žvaigždės Kliubo 

išvažiavimas

Lietuvių Rateliuose
Town 'of Lake

Pranešimas apie p. Parkauską 
esąs klaidingas

Nekreipkite domės į tai, 
kad nemokate dainų —išmok
site! Mes pesimokiname,' bet 
stengiamės įsimylėti .į dainą ir 
su ja amžinai susituokti.

Sekančiais metais statysime 
melodramą “Birutę”, tat butų 
pageidaujama gražus būrys 
vaidilučių ir vaidilų. “Birutę” 
su rež. St. Pilkos pagalba pa
statysime taip, kaip dar nebuvo 
statyta. Turėsite* progos prisi- 

i nori-

“Naujienų” rugp. 16 d. tilpo 
žinutė iš Town of Ijakc, kur---- - -------------- . ..
sakoma, kad subankrutavęs ži- žiūrėti repeticijas. Jeigu 
noinas tos kolonijos biznierius te linksmai vakarą praleisti ir 
Jonas P. Parkauskas. Esą p. tlirėti savo sielai peno, pašvęs- 
Parkauskas nubankrutijęs sa- ^ite vieną vakarą savaitėj dėl 
vo “dry goods” krautuvę, 1839 “Birutės”. Nedarykite man arba 
\V. 47 st., ir dar į kreditorių kitam asmeniui auką, bet dary- 
sąrašą įtraukęs privatiškas bi-įkite sau — savo organizacijai 

— daktaro ir kl- kuri tiek daug gero atnešė 
girdi, gausią Chicagos lietuviams. “Birutė” 

| neturi jokių įsitikinimų, višsky- 
Nedaro skirtu-

Žinąs'mo kokio įsitikinimo jus esate, 
tos korespondencijos autorius ' bile sferas lietuvis, čia augęs 
esą visą tai parašęs tikslu jo jaunimas turės progą išmokti 
gerą vardą apšmeižti. Vadinasi,!lietuvių kalbos, šokių, žaidimų 
klaidingai žinančio buvo paduo- 'T dainų, 
ta žinutė apie 
įtraukimą į kreditorių s-ąrašą^sa, užeikite į 
privatinių bilų ir t.t.

las, kaip tai, • 
tas. Kreditoriai, 
27.8 nuoš.

P-as Parkauskas sako, kad i*Us lietuvybę, 
nieko panašaus nebuvę.

Birutės Jubiliejus
Rašo A* Vanagaitis

Gryžkite, kurie apleidote!

bankrotą ir, Tata jaunime apsišarvavę drą- 
“Birutčs” pamo

ką. Visados jums durys at
daros. Kas pamoka galite link
smai pasišokti apie pusę valan
dos. /' '<0,

Na, o kažin l>ad su tėveliais 
žodį-kitą pasidalinus. Ant kiek 
man žinoma, daug buvusių bi- 
rutiečių jau leidžia savo vaikus 
prie “Birutės”, tat ar jus, ger
biamieji, kurių vaikai dar neKam teko per nesusipratimą 

arba keųp nors intrigas (kurių'priklauso prie “Birutės”, nepa
yra, buvo ir bus) išstoti iš “Bi- skatintumėt juos lankytis. Kas 
rutės” dalyvių skaičiaus, malo- priklausė kitados 
įlėkite vieną gražų ketvirtadie
nį užeiti į musų repeticiją. Jųs'sko laikų, tas žino kaip jauni- 
pamatysite, kaip mes apsidžiau-imui smagu praleisti vakaras 
gsime ir draugiškai sutiksime Įsu dainomis ir šokiais.

anuos lai-,

prie “Biru
tės” dar prie komp. M. Petrau-

jus. “Birutei” nesvarbu, kaj jus 
priklausote kitam chorui, nes ir kųs, pašventę kokį nors ket- 
birutiečiai kituose choruose da
lyvauja; jai svarbu, kad jus 
savo dalyvavimu padidintumėt 
lietuviškos dailės armiją, kuri 
sekančiais metais turės dideles 
iškilmes. Jus nemanykite, kad 
ta šventė nebus užrašyta lietu
vių istorijoj?! Aš esu tikras, 
kad “Birutė” susilauks sveiki
nimų ne tik iš Amerikos lietu
vių, bet ir iš tolimos Lietuvos. 
Ta draugija, kuri davė lietuvių 
operai pinnaeilius artistus, k. t.
p. M. Rakauskaitė ir A. Sodei
ka, beabėjo susilauks linkėjimų I bių žmonės stengiasi užlaikyti 
-iš visur. Tat kam iš dainos ir [savo būdą, papročius ir kalbą, 
scenos mylėtoji) nėra svarbu 
švęsti tokia svarbi šventė?

Paskutinis išsigimėlis butų 
tas, kuris neatsižvelgtų į lie
tuviškos dailės darbą. Mano 
manymu, kiekvieno priedermė 
pačiam susiprasti apie savo pa
reigas, nes patys ž»no, kad Li- 
rutiečiai nedaro biznio. Kiek
vienas narys nats įmoka tam 
tikrą mokesnį ir darbą pašven
čia vien idėjos delei.

Aš tikiu, kad sulauksiu šiais 
metais ne tik senų narių, bet 
ir naujų. Birutė šiais metais 
sumuš rekordą dalyvių bei rė
mėjų skaičium. 
Kiekvienas chicagietis susiįdo- 
maus jubiliejum ir beabėjo no
rės būti užrašytu istoriją la
puose. “Birutė”, išleisdama tam 
tikrą jubilejinį žurnalo nume
rį, pasisterigs pažymėti visus 
šių metų ir buvusius birutie- 
čius, kurie darbu ir pinigu pri
sidėjo prie jos išlaikymo. ' 

Chicagos Jaunime! Išarįskite 
bent vieną kartą apsilankyti j 
“Birutės” pamoką ketvirtadie
nio vakarą. Jus neprivalote sa
vo apsilankymu įstoti tuojau 
nariu. Pasiklausysite musų dai
navimo, paskiaus pasišoksite,

virtadienio vakarą, užeikite su 
savo dukrele arba šuneliu pasi
klausyti dainos. Įveskite j mu
sų' tarpą savo kūdikį, kad ir jis 
užaugęs ir pasenęs turėtų ką 
pasakoti , apie savo t jaunystėj 
pergyventas dienas. Juk lietu
vystės išlaikymas nuo tėvų pa
eina, nes jie lietuviais kilę, no/i 
ir savo vaikus auklėti lietuvy
bėj. Būdami Amerikos pilie
čiais, galite gryna sąžine būti 
lietuviais, nes visi amerikiečiai 
yra ateiviai. Visų kitų tauty-

tat kodėl mes turime savęs iš
sižadėti. Amerikiečio kalba 
yra anglų kalba, nes anglai už
viešpatavo kitas tautas. Tas 
yra natūralu, bet nepamirški
me savo kilmės. “Birutė” kaip 
tik yra tokia Dailės Draugija, 
kurios nariai auklėjami lietuvi
škoj dvasioj. Mes pirmoj vie
toj statome savo šalies reika
lus, t. y- Amerikos, bet širdy
je jaučiamės lietuviais 
čiamės jais dėlto, kad... 
viais esame mes gimę, 
viais norime ir būti....”

Dar kaitą primenu jaunimui 
Birutę”. Užeikite ir 

kreipkitės į mane, tai mes pa
sikalbėsime. Jei jums patiks, 
busite kartu su mumis, jei ne— 
neatsisakykite švęsti jubilie
jaus kaipo publika. Kiekvieno 
susipratusio lietuvio yra parei
ga remti tą organizaciją,' kuri 
rūpinasi savo 
Mums svarbu 
lietuvybė. AŠ 
Kinų pilietis, 
lietuvis. Kas
tos šalies įstatus gerbti ir būti 
tos šalies patriotu, bet sale to, 
nereik išsižadėti savo kilmes— 
tautybės. Užmirškime interna
cionalą tautybės prasmėj. Kal
ba ir kilmė — musų veidrodis. 
Visoki perkrikštai neteikia 
tautai garbės. Tokie žmonės

w Jau- 
“lietu- 
lietu-

Pamatysite! ir tėvams

tautos reikalais, 
tautybė, o nė pi
gai iu būti .geras 
bet dar geresnis 
čia gyvena, tur

lesi te kartu su mumis dalyvau
ti. Aš neabejoju, kad jums 
nepatiks musų būrelis daininin

kų. Mes gražiai,

Chicagiečiains Jefferson gi 
rios yra gerai žinomos. Nėra to 
sekmadienio, kad į jas nesuva- 
žiuotų daugybė lietuvių pakvė
puoti tyru oru ir pasidžiaugti 
gamtos malonumais. •

Rytoj, rugp. 29 d., girdėjau, 
kad Rytmetinės žvaigždės Kliu- 
bas turės išvažiavimą Jefferson 
giriose, lai aš, vadinasi, bracia, 
pamaniau, kad jeigu ir perkū
nas grūmotų,, tai visvien va
žiuosiu, nes žinau, kad tarp 
kliubiečių jokio trukšmo nebus 
ir galėsiu ramiai sau su drau
gais pasilinksminti.

VihiakirpiB.

NAUJIENŲ SPULKOS NARIAMS
«

Pora dienų atgal visiems Naujie
nų Spulkos nariams tapo išsiuntinėti pakvietimai i metini spulkos narių susirinkimą, kuris įvyks Nau
jienų name, subatoj, rugpiučio 28 
dieną, trečią vai. po pietų.

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

* Spulkos sekretorius.

IEŠKAU Julijos Tainulionienės ir 
Krank Tamulionio. Noriu matytį į 
trumpą 
tuojau.

2552

laiką. Meldžiu atsišaukti 

CONSTANCIJA V. 
W. 39 PL, Chicago, III.

2 lubos.

PASIRENDAVOJA kambarys 
su visais parankumais vaiki
nams ar merginoms, su ar be 
valgio. 5420 S. Troy si. 2 lu
bos. Pusė bloko nuo Kedzie avė.

BUDAVOJU namus ir ga- 
jažusT taipgi atlieku visokius 
karpenterystės darbus Chica- 
goj ir apielinkėj.

s. A. ZOLP
927 W. 34th PI., Chicago, III.

Phone Boulevard 0527 
.........................................

Roseland
lt laidos atitaisymas

ži-Vakar “Naujienose” tilpo 
mite apie Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelį.

Vienoj vietoj 
Ratelis tufi L. 
Šerų už $1,000. 
rėjo būti “Šerų

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $1000?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą jučsU cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
,’am tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui nčentą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidtiama 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei pado* 
tumėt juos { banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPCtKA, 
1739 8o. Halsted St.

• i

jūsų

pasakyta, kad 
N. Bendrovės 
Tuo tarpu tu- 
už $100, etc.”

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Peoples Furniture Co. 
savininkai visi sugrįžo 

po vakacijų
Seredos vakare, aug. 25 d., 

laikė pirmą po vakacijų Peoples 
Kurnitiire Co. direktorių susi
rinkimą. Mat, ši lietuvių įstai
ga kas metai duoda savo di
rektoriams ir darbininkams po 
porą savaičių atostogų vasaros 
laike. Visi praleido tą laiką 
įvairiais budais įvairiose vieto
se: p.p. Lapenaš, 8. Krukas ir 
Makareckis lankėsi Michigan 
valstijoje apie Lodingtoną ir 
Mancster pas lietuvius ūkinin
kus. Ūkininkų vaišingumas, ty
ras oras ir šviežias maistas da- 
leido po keletą svarų sunkes
niems sugrįžti. Krautuvių vedė
jai p.p. Nadrošis ir Kežas net 
buvo nudumę pasižiūrėti Nia
garos vandenpuolio, ir kad ge
rinus pažinus lą vandeupuolį, 
reikėjo peržengti ir Kanados 
rubežių. Labai patiko Kanados 
oras. Vedėjai prisibijodami, 
kad visai prie jo nepriprastų, 
pagrįžo i Benton Harbor ant 
p. Rakausko ūkės praleisti ku
rį laiką ir gėrėjosi p. Rakausko 
vasarnamiu ir vaišingumu. P-as 
žemaitis kvėpavo savo sodne, 
tikrindamas, • turėjęs geriausius 
laikus, niekam “dėkui” nesaky
damas. P-as J. Kfukas, pirkėjas 
ir skelbimų vedėjas, lankėsi 
garsiojoje “Liberty Land and 
Investment <’o.” žemėje. Wood- 
boro lietuviai labai pavyzdingi, 
ypatingai ponios Budginienės 
vaišingumas. Taipgi sako turė
jęs gerą liuke” Žurait 
Jorkmanas “flat tyre” 
iV pasibauginęs lietaus, 
paklausė “jos įsakymų” 
leido laiką Chieagoje.

Visi direktoriai pilnai
kinti vakacijomis ir prisipildę 
naujos energijos, žada stropiai 
darbuotis, o ypatingai šiame 
susirinkime nutarė smarkiai 
darbuotis prie 10 metų sukak
tuvių apvaikščiojimo nuo įkū
rimo šios vieninteles pasekmin- 
giausios lietuvių bendrovės. -

Chicagos Lietuvių Draugija S. P» 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariany; yra trys skyriai pa- 

'šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėle. 
Narys sykį įstojęs į J>ią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš.Chicagos į 
bilc kurią dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chieagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją* galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos .Lietuvių Draugiją 
S. P. PalengvininiM įstojimui į šią 
draugiją tęsės tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chica 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio (> dienai liktumėt 
draugijos nariais.

šos 
Iki 

šios

Draugystės šv. Kazimiero Kara
laičio mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 2(J d., paskutini sekma
dieni, 1 vai. po pietų, Lietuvių Au
ditorijoj. 'Lodei visi nariai malo
nėkit laiku susirinkti.

Raštininkas.

is; p.
gavęs 

O gal 
ir į)ra

puten-

Kas girdėt Naujienų 
laivakorčių skyriuje?

Rugp. 31 d. laivu Lithuania 
išvažiuoja Mykolas ir Barbora 
Frankai, o rugsėjo 
George Washington 
Jonas Baranauskas, 
keliauninkai sutaupė
nai, kad gržįžti Lietuvon ilsė-

1 d. laivu 
išvažiuoja 

Visi šie 
pakakta

t lietuviškai dai- mus tik žemina, nes kiti mato tis ii smagiai pialeisti laiką.

PAIEŠKAU Leono ir Onos Šimu
čiu, pirmiau gyveno Oglesby, III., o 
vėliau persikėlė J Chicago prie 18 
gatvės. Jie patys atsišaukite arba 
žinanti praneškite, busime dėkingi.

JONAS IR JUOZAS ČIAPAI, 
453 Vermont St., 
Blue Iflland, III. 

--------------------- —— i ------- .

RENDAI kambarys su valgiu dek 
vieno ar dviejų vaikinų, švari vie
ta, yra maudynės, elektra, telefo
nas ir guru apšildyta.

Kreipkitės:
3935 S. Kedzie Avė. 

Ant antrų lubų

PAJIEŠKAU Mike Jurgelionis, pa
eina iš Lietuvos iš Jurbarko. Trys 
mėnesiai atgal gyVenė Ant 19-tos ir 
Union gatvės Chieagoje, III. Yra 
svarbus reikalas, prašau jo arba kas 
apie jį žino prašome pranešti, busiu 
dėkingas. Jisai išėjo darban ir ųe- 
begryžo, gal būna ą>as savo draugą 
Kazimierą Pušinską Ciceroj. Charles 
Bagvill, 732 W. 19 St., Chicago, 111.

RĖKDAI ruimas 
ar dviejų vajkinų, 
arba be valgio; prie 
mynos. Atsišaukite 
kare. 2 lubos.

3308 So. Union Avė.

dėl vieno 
su valgiu 
mažos šeį- 
6 vai. va-

Tel. Prospect 7960

Alias Fuel Company
Prezidentas V. Gapszewicz

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

pigesnės

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

GRAŽUS šviesus kambarys, ty
kus, 2 šeimynoje, pigiai, 2 fl. S. 
Cruneny, 4347 S. Campbell avė.

PAJIEŠKAU Kazimiero Jociaus, pa
einančio iš Radviliškio miestelio, 
Šiaulių ap. Girdėjau, kad gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti j| paistanti praneškite 
man šiuo adresu:

KONSTANTAS JOCIUS,* 
7000 S. Campbell Avė., Chicago, III.
Hm ....................

PARENDAVOJlMUl kambarys vie
nam ar dviem vyrams. 725 W. 16th 
st. 2 fl.

RUIMAS rendai su visais pato
gumais, kaina pigi. 819 W. 34 PI.

Taisykite Stogus
Mes taisome stogus ir parduo

dame materijolą dėl stogų taisy
mo.

Šaukitės pas
The Empire Chemical Co.

3615 Normai Avenue
Tel. Yards 3612

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

K. Katkevičienė, pirm.

North Side. Rl|metinės žvaigždės 
Kliubo išvažiavimas j Jeffersono gi
rias įvyks sekmadieny, rugpiuč.io 29 
d. Girdėjau, kad daug ten bus kokių 
tai naujanybių. Pasinaudokit tyru 
oru ir gamtos grožybėmis.

— Proletaras.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks Rug- 
piučio 29 d., 1 vai. po pietų, Mildos 
svetainėje. Visi nariai kviečiami re
guliariai dalyvautu

— Valdyba

Keistučio Kl. Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks šeštadieny, rugp- 
28 d., 7 v. v. pas A. J ūsą, 3959 
Archer avė. Nariai ir nenariai, ku
rie norit dalyvauti Dramos Sky
riuje, afsilankykit. —DramieŲs.

Pranešlmas Towta of Lake lie
tuviams. kurie gyvena tarp Laflln, 
Hoytie ir 43-čios ir 56-tos. VirŠpa- 
tninėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že- 

jniau pažymėtu adresu, o aš regu-, 
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieni! dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pr 
5118 So. Paulina St. 
1887.

“Naujienas”

anas Jurėnas, 
Tel. Pcospect

‘ BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedąma išnešioti 
nuo 8-Čios valandos ryto,. Lietuviai 
gjpenanti nuo Morgan Mp waWace it 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
i savaitę arba syk| į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, 6 da neap- 
lupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 8210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

■ ....................., ■ i* fc ...A*-—■ .^ij

ABSIVEIHMAI_ _
PAIEŠKAU apsivvdimui vaikino, 

ne senesnio kaip 30 metų. Aš esu 
našle 29- metų. Vaikinas turėtų bū
ti jnokytas ir mylintis teisingą šei
mynišką gyvenimą, ir nevartojantis 
svaiginamų gėrimų ir butų pasitu
rintis. Gali būti Ir senesnis, bile 
butų protingas Žmogus, kad ncbu-i 
tų koks munšainieris. Malonėkit 
laišką siųsti ir įdėti savo fotogra
fiją, kurią ant pareikalavimo grą
žinsiu atgal.

T. G. 4605 So. SawVer avė. 
Chicago, III.

2 RUIMAI rendai merginom ar 
vaikinam. Su valgių ar. be .valgio. 
Maudynė. 1 lubos iš užpakalio.

■ ' , ,$27.W. 34"Mace------------------ -------------
>> RENDON karpbarys labai didelis, 
dėl 1 arba 2 vyrų. Yra ir garadžius. 
3501 NY1. 61 PI. Tel. Republic 10204.

DIDELIS FIRE SALE

ANT RENDOS moderniškas kamr 
barys dėl vieno arba dviejų vyflę. 
Matyti galima nedėlioj, nuo sęptynių 
rytmetyj iki septynių vakare, papra
stoms dienoms pusę po šešių va
kare. '

7037 So. Artesian Avė.
• 1-mos lubos

Bridgeport Studio
Atsišaukite savo paveikslus 

atsiimti ant 3204 S. Halsted 
St., Golf Club. “Sample” pavei
kslus ir rėmus galima pasiimti 
už mažą atlyginimą. Šita proga 
galit pasinaudoti tik per 15 
dienų. Biznis bus atidarytas 
naujoj vietoj. Bus pranešta to
liau. J. J. STANKUS

IEŠKAU apsivedimui vaikino 
ne senesnio 42 metų, aš esti dora 
moteviški, noriu susipažinti su 
doru vylu. Kreipkitės laišku 

8210 So. Halsted St.
Box 66

Chicago, III.

PARENbAVOJIMUI 2 atskiri 
kambariai vienas vaikinui lAas mer
ginai. 3256 So. Union Avė., ls tfl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

13

JIESKO DARBO

J1ESKO PABTNEHiy

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. RAIKANČIOMIS, Prez.

IEŠKAU darbo prie janitorių, 
katrie turit-atsakančiai daug 
darbo.

Box 816
1739 S. Halsted st.

vi DU RINKS klasės moteris su 
keletą šimtų dolerių gali likti part- 
nerka prie boarding house, Clea- 
ringe. Garantuojame gerą uždarb 
tinkamai ypatai.

5708 W. 65th st> - 
Hemlock 4789

MOKU šešias kalbas. Galiu būti 
perkalbėtųjų teisine arba prie advokatų. Arba dirbti ui dreiverį 
prie pieno arba už laundryman, arba už salcsman j krautuvę.

- 4401 S. Rockwell st.
Lafaycttc 6310

IŠRENOAVORMUi
IŠRENDAVOJIMUI Storas, ran

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

MRS. B. A. RUMSHUS, 
10623 So. State St., Chicago, Illinois

Telefonas Pullman 4465

RENDON 60 akrų farma, 7 kam
barių namas, furnas šildomas, dide
le barnė, mašinerija, pusė mylids j 
pietus nuo Lemont, prie 127 St., mo
kykla skersai kelio, Atsišaukit pas 

Z. S. MICKJEVICE 
2505 W. 63rd Street

Hemlock 0800

DEL KEPĖJAUS
GERA proga. Išsircntlavoja sena 

keptuvė ir pigiai galit gauti visus 
įtaisus ir trokus. Atsišaukite; kas 
pirmesnis, tas pasinaudos, prieš 12 
valandos ryto. 3407 S. Morgan st. 
iš užpakalio arba telefonuokit

Boulevard 0372

BRIGHTON, Park. 4151 Ar- 
tesian A<e. Rendo 6 kamba
riai ant pirmo aukšto beismen- 
te pečius dei apšildimo. Renda 
$50. Tel. Kepublic 0545

E. Rūbas

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI 2 kambariai, vyrams; 

yra elektra, vana, teleforias: su val
giu ar be valgio. Atsišaukit į res- 
taurantą, 3827 Archer Avė.

KRAUtUViV t’IKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kendžių, Be-' 
kemių. Musų

speCiahimas Geras patar- 
navimaa. * f emoe kainoa. 

SOathHma, 19U State St.

ėTOGDEMJYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisoma.' 
ir garantv.ojcmas už $4. Autoniobi- 
Itų trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apterinkfe]. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj.1 Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J 
Dimne Rrtofinų Co.. 3411-13 Ogdei 
Avė. Phone LaWndaie 01 H.

REIKIA UABBlĮĮĮĮĮĮty
VYRŲ ir MOTERŲ

Į IsNAMEL šapą reikia vyrų 
arba Moterų prie plieno spray- 
ers ir brusliers. Cribben 
Sexton Co. 680 N. Sacramento 
Blvd. Van Buren 4600.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Tel. phfayėtte 8705—8796

MN BROS,
Namų statytojai

4155 Archer Avė.
CHICAGO

i į ■ ---------------------- .

Vyrų ir. Motery Rūbų 
Siuvimo Įstaiga 

Siuvame naujus, išvalomeSiuvame naujus, išvalome ir 
suprosiname sehus; sugadintus 
sutaisome ir t. t.

Darbas ir apsauga rūbų gva- 
rantuota.

Seniausis, geriausia, savo dar- 
prityręs siuvėjas.

Frank Kuzmarskis
3404 So. Halsted St.

Chicago, 111.

be

RENDAI kambarys vyhuns arba ~~ 
vedusiai porai. -Kambariai pigus. 
703 W. 21 Place. Ant paskutinio1 
aukšto iŠ fronto. ,

PARENDAVOJIMUI kambarls vie
nam ar. dviem vąikipajn?. garu šildo
mas, artį strytkarių linijos.

*'6230 So. Sącramento Avė.
i rykų Ligbrtbu- 
’ t j, 751 w; 32

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 į savaitę su Ya^iur ' 

PETER GADĘtKO 
1606 So. Halsted St.

su
$4,

MOTERIMS darbas nuo štukų na
mie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. <8 Ii. Rnndolph si. Room 1(532.

RE1KIA moteries pardavinėtojos 
j dry goods krautuvę. Turi būti pa
tyrusi. 7113 S. Western Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA vyro arba berniuko, kuris 
moka siūti ant elektrines mašinos. 
Štai Quilt Co., 1855.W. Rooaevelt R<l.

PATYRUSIŲ operatorių prie W''.lls 
Spring Coiling mašinų. Darbas nuo 
štukų. Englander Spring Bed Co., 
3961 Lowe Avė.

REIKIA 3 floor molderių, ir 
coro dirbėjo. Atsišaukit. 
Chicago’Steel Foundry Co. 1 

3720 S. Kedzie avė.

Pranešu ger
biamiems lie
tuviams, kad 
užlaikau čeve-

St. Dabar nu
piginau kainas ir darbą atlieku J lai
ką. Dedu padus, nereikia laukti. Ne
manykit, kad jus gausit kitur geres
ni patarnavimą. Atdara nuo 7 ryte 
iki 8 vakaro, penktadieniais ir suba-

.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 puiki. Kreipki
tės laišku arba ypatiškai.
WAITCHES BROS. CORPORATION 

10756 Michigan Avė., Roseland

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

11 o > elniu v/j JJVIlvV lU'UVUinn, j* 

tomis nuo 6 ryto iki 10 vakaro. Vi-81685.

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

MILDA AITO SALES
3121 So. Halbicd St. jsados bumi biznyje. Prašau nepamir- 

. šti ateiti. 751 W. 32nd St.
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

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

4401 So. Rockwel| Street 
Tel. Lafayette 6310

PARDAVIMUI grosernė, lai- MAINAS
koma visokių minkštų gėrimų ir. Muro namas 3 po 6 kamb., 
rūkytos mėsos. Biznis senas, karštu vandeniu šildomas, ąžuo- 
Bargenas.

^708 W. 30th St.
lo baigtas, 2 mašinų garažas, 
cementinė ėlė. Rendos $235 j 
mėn. 1 morgičiųs $9,500. Mai- 

PARDAVIMUI delicatessen Stoiua nys ant mažo’ namuko arba 
geroj vietoj, nupirksit pigiai. Atsi- fttoriukoi Randasi vieta kur lo- 
šaukit tuojaus, 3721 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1285.

PARDAVIMUI 2 aukštų mu- (f= 
rinis namas, 4—4 kambarių, 
skiepas ir viškai, $2500 cash, 
kitus lęngvais mėnesiniais iš
mokėjimais.

4054 S. Albany ave.

NAUJI namai pardavimui 
už $2500 cash, likusius pi* 
nigus sykiu su renda.

Negirdėti Mainai 160 AKERIŲ FARMA

PARSIDUODA Stevens atdaras 7 
pas. karas arba mainysiu į lotų. 

3501 W. 61 PI.

BEVEIK DYKAI
Parsiduoda Chevrolet Closed 5 pa- 

sažierių, vienų metų senumo. Išva
žiuoju Lietuvon. Noriu greit par
duoti. Galima matyti nuo 8 iki 12 
dienos.

Atsišaukite
3214 So. Lime St.

tas vertas 
proga ir 

PARDAVIMUI grosernė ir bafgeną. 
delikatesen, cigarą ir nesvaigi
namų 
barių 
kalio, 
metų
worth ave. w

gėrimų krautuve, 4 kam- 
flatas su vana iš užpa- 
rendos $30 į mėnesį, 5 

lysas, $1200, 6024 Went-

$7,000. Pasinaudokit 
pamatykit šį tikrą

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Si. 

Blvd. 0611 arba 0774

PARDAVIMUI 2 uugštų nui- 
rinis namas, 4 4 kambarių,' 
$1000 cash, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais.

3012 W. 41 Place

RUBIN BRO>S.
4155 Archer Avė,

Tel. Lafayette 8705-8706
Jt

RAKANDAI
LABAJ PIGIAI. Parsiduoda 

6 kambarių geri rakandai 
kiu ąr po šmotą. Parduosiu 
giai.

3437 Emerald Ave.

»y- 
pi-

PARDAVIMUI
■pARDAVIMUI delikatessen ir 

groceris. Gera vieta. Parduosiu 
pigiai.

5258 Union Avenue

PARDAVIMUI groserne, de- 
licatessen ir sandvičių štoras, 
arba mainysiu j automobilių. 
Turi būti greitai parduota, pi
giai. Matyti galima nuo 11 iki* 
1 dieną. 1717 E. 75th St.

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

1513 W. Pulk St.

PARSIDUODA rooming house pi
giai, kas nor gerus pinigus pada-į 
ryti ateikit pamatyt, arba pusė— - - -- . T , 1

AR NORI BŪT TURITINGAS?
PARSIDUODA’ namas su ręs- 

tauranto bizniu. Biznis išdirb-

214(1 S. Millard avė.
2 augštų mūrinis ir skiepas, 

1 augštas furnas šildomas, 5-6 
kambarių, tikras 1

PARDUOS ARBA MAINYS

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

IŠSIMAINO 2-jų fialų puikus na
mas, mainysiu ųnt cottage tolinus 
nuo miesto. Namas randasi Brigh
ton Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų medinis 
namas; namas randasi South Sidėj. 
Mainysiu ant bučernės arba ant ki
tokio biznio.

IŠSIMAINO 2 lotai Aurora, UI. 
Mainysiu ant automobilio. Pasisku
binki! maininfnkai. Kas pirmesnis, 
tas laimės.

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

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S, Halsted St.

Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučernė ir gro- . n j
sernė, visi įtaisymai naujausios tas per ilguš metus. I arsiduoda 
mados. Mainysiu į Soft Drink Par-I|ahai pigiai; įmokėti $1,500. 
lor. arba j grosernę. Priežastį par- ., . . . . . , .. , .
davimo patirsit ant vietos. Alex,, Savminkas mainys ant kitokio 
4620 s. Rockweli st. Agentai lai ne- namo, farmos; priims lotus už 
atsišaukia. ’

Mūrinis namas, štoras ir 3 pa- 
bargenas, gyvenimai, elektriką, vanos, ar- 

$2000 cash, kilus sykiu su ren- šuoliniai trimingai, 
da. 2140 S. Millard ave.

PARDUODU groserne ir bu- 
čemę ir malt-hops su mažais 
pinigais arba ieškau partnerio 
vyro ar moters palikau našlys, 
reikia pagelbininko prie biznio. 
Atsišaukite:

' 3337 Auburn Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė, parduosiu arba mai
nysiu kas ką turit. • z 

šaukite:
Chesterfield 2736

PARDAVIMUI bekernė, labai ge
ras biznis, lietuvių kolonijoj, turiu 
parduoti greit iš priežasties ligos..

850 W. 1« st.

DID2IAUSIS bargenas. Parsiduo
da restaurantas arba išsimaino. Rei
kalingam žmogui ųeras biznis ir 
gera vieta. Priežastis -7 apleidom 
Chirago.

z 729 W. 18 st.
Tel. Roosevelt 5282 
A. J. Mgsiauskis

$50 VACUUM Cleaner, kaip nau-
priimsiu. 1829 S. Indiana Avė. Tel. ja ’ $20. šauk* Vincennes 2324.
Calumet 2066.

PARSIDUODA grosernė ir bu-; ,, ,,, ,,
čeruė. $vmii įsleigtas biznis, cash.i PARSIDUODA 2b metus išlaiky-
Lietuvių ir kitų tautų apgyvento] tas biznis. Didelis knygynas ir 
apylinkėj. Parsiduoda iš priežasties spaustuvė, Lietuviška Aptieka, Agen- 
ligos. 2136 S. Halsted St. turą lietuviškų laikraščių ir rašo

mų įrankių. Norint galit dadėti par
davimo tabako ir minkštų gėrimą. 

Parsiduos už pamestinus pinigus, 
wure ir paiut štora.s. Senas h\ Norėdamas daugiau* ką sužinoti, 

I įdėk paštos bevartotą ženkiėlį dėl 
atsakyme.

M. A. IGNOTAS 
1<F2« So. 2nd Street 

PHIIJKDELPHIA, PA.

BAJl(JENAS! Pardavimui bard-

išdirbtas trianls. Kaina nebran
gi. Kreipkitės tuoju us.

3149 S. Halsted st.
Tel.'Yards 7282

PARDAVIMUI pigiai restau ran
tas, arti didelių dirbtuvių, ant biz- 
hiavos gatvės, arba mainysiu ant 
loto arta krautuvėlės, priežastip — 
nesutikimas partnerių.

11955 So. Halsted Street 
Tel. Pullman 4396

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
sernė su minkštais gėrimais, yra 6 
kambariai gyvenimui, 2 karų ga
ražas. Atsišaukit prie savininko, 
l>atirkit pardavimo priežastis. 

304 E. 138 St.
RIVERDALE. ILK

pirmą įmokėjimą.
C. P. SUROMSKIS & CO.

3352 So. Halsted Str.
Boulevard 9641

4059 S} Richmond St.
3 augštų medinis namas, 

mentiniu pamatu, 1 augštas 
cementinių bloksų, ^viskas 
5 kambarius, 3 miegruimiai, 
cash $2000. x

4059 Sy Richmond St.

vėliausios 
mados intaisymai, ant didelės 
bizniavos gatvės ir karų laines, 
1 blokas nuo didelio teatro, */2 
bloko nuo bankos, gera vietace-

ant del biznio. Parduos pigiai, arba 
po mainys ant kitos prapertes.

CHAS ZEKAS 
4454 So. Western Avė.

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.

Phone Lafayette 5107

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba eųuity už jūsų 

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

GROJIKUS pianas, 88 uotų, 
gerame stovyje, kaip naujas, 
atiduosiu už $100, 70 rolių ir 
benčiua, $25 įmokėti ir po $10 
j mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 
floor.

PARDAVIMUI mažas šlakas dry 
goods įr fikčeriai. Storas ant ren- 
(los. Geru vieta. 3227 S. Halsted st. 
Phone Boulevard 9205.

$700 grojiklis pianas, gerame sto
vyje, išrodo kaip naujas, taipgi ben- 
čiųs. stiklinis kabinetas ir 140 ro- 

____ _________________________ lių. viskas už $1X5, reikia $20 cash, 
-______ 0 kitus išmokėjimais į 6 mėnesius.

PARDAVIMU groserne, yra Oscar Renault, 2332 W. Madison st.
laikoma visokių mažmožių. Prie-’
žastį patirsit ant vietos.

Kreipkitės:
3700 S. Emerald Ave.

PARSIDUODA grosemės fikčeriai.1
1844 Canalport Avė. i

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

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
, nė. Parduosiu ar mainysiu ant na- 

PARDAVIMUI delikatesen, gro- *'10 ar S‘ Pe°ri“ ’** Td’
sėmė ir nesvaiginamų gėrimą krau- Roos®v<dt 4425.

PARDAVIMUI delikatesen, gro 
sėmė ir nesvaiginamų gėrimą krau
tuvė, auksinės kasyklos tinkamiems 
žmonėms. Gražus gyvenimui kam
bariai iš užpakalio; garu šildoma, 
re n dos tik $50, 3 metų lysas. 

Kreipkitės: »
5924 Wentworth avė.

PARDAVIMUI pečius gerame sto
vyje, $25, kūrenamas gasu /iroa an
glimis. Gerai išrodo.

8727 Wallace St.

PARSIDUODA farma 120 akerių, 
Michigan valstijoj, su budinkais ir 
70 akerių dirbamos žemės, 10 ake
rių sodnas, ir 40 akerių dailaus miš
ko Ir ganykla. Aštuonių ruimų na
mas, garadžius^ didelė bamė ir klė
tis. Dailus kelias eina pro Šalį. Aš 
pats savininkas parduosiu arba mai
nysiu ant namo.

G. J.
1343 So. 49th Avenue 

Cicero, III.

NAUJAS moderniškas mūrinis na
mas, geriausios konstrukcijos, tinka-

PARSIDUODA 2 flatų mūri
nis namas po 4 kambarius, kar-

10 naujų muminių bungaow

LABAI modemiški 6 kambarių, 
fumas šildomi, randasi prie Hous- 
ton avė., tarpe Eaat 86' ir 86 st., 
$15000 cash, kitus lengvais išmo
kėjimai^. Atdari dėl apžiūrėjimo 
nedėlioj 10 vai. ryto iki 5 po pie
tų. Klauskit Mr. Moser arba tele- 
fonuokit Prospect 2829.

PARDAVIMUI medinis namas ce
mentu apipiltas, yra 7 kambariai, pe
čium, šildomas, yra vana, elektra, 
toiletae vidui, šandė, 2 lotai prie na
mo, medžiais apsvadinta, didelis dar
žas. Jmokėti kiek galėsi. Savininkas 
duos morgičių. Parduosiu greit. Kai
na $3,500. Christ Tunaitis, 11130 So. 
Sawyer Avė., M t. Greenwood, III

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 5 kambarius, 2 karą ga
ražas. 7259 S. Maplewood ave.

3 aukštas

DIDELIS bArgenąs.^Pąrsiduoiia 6 
kambarių mūrinė cottage, lotas ir 
6 karu mūrinis garažas. Renuos ne
ša $88 mėnesiui. 3231 Lowe ave.

PARSIDUODA medinė cottage 10 
kambarių. Elektra, guzas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Purk. 

11341 Edbrooke Avė.

PARDAVIMUI per savininkų 2 
flatų uamas ir garažas, cementinis 
skiepas, fumas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 JI.

PARSIDUODA 2 flatą 5 ir 6 
kambarių muro namas, su dviem 
boileriais; geram stovyje, už priei
namą kainų. 5939 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis buru 
galow, 6 kantbarių, karštu vandeniu 
šildomas, duosiu geriausiomis sąly
gomis. — Kitas 5 kambarių biinga- 
low, pečiais šildomas. Priimsiu lotą 
rankpinigių. Atsišaukit greit, nes iš
važiuoju ant farmos. Savininkas, 
4444 So. Kedvaie Ave.

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

5654 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI aštuonių ruimų cott
age, gerame stovyje. Matykit savi
ninką. 3532 PamelI Avė.

PARSIDUODA 80 akrų ūke, Michi- 
gun valstijoj, gera žemė ir budinkai, 
$35.00. J. Gimbutis, 53 E. 103 PI.

mus’dvi biznio naini), 1 krautuve įrištu vandeniu šildomas, 41 pėdų 
5 kambariu fintas nuaštai, 2 ofisai |otas Garadžius. Kaina $11,500. 
ir palaukimui kambarys, karštu .... .. n ,
vandeniu šildomas, 22 y 70 pėdą, 1 Matyti galima po 6 vakare.

5152 So. Whipple St.
— ....... ..... ....... ........ *r-------- —

PARDAVIMUI 7 kambarių
. . , ___ ______ 12__ gali gyven-

bariu, karstu vandeniu Šildomas, (y 2 šejmyn0S) furnas ši|joma> 
GRAžl-S mūrinis bunnalow ir 30 g, lot g karų garąžas 
ttages, gerose apylinkėse, kainos / .

krautuvė su flatu augštai. užpaka-j 
ly 2 ofisai ir palaukimtii kamba
rys, karštu vandeniu šildomas. |

į t 1

2 FLATŲ mūrinis namas, su
skiepu, 4—4 kambariu ir 5—5 kam- murinę rezidencija

cottages, _ 
visai nebrangios.

H. KOPLEWSKI 
3992 Archer avė. 

lafayette 9305 and Republic

atsišaukit po 5 vakare, nedėlioj 
visą dieną.

5735 So. Winchester Avė.

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

mes turime, 5 šviesus kambariai, 
aržuolo trimfts ir grindys, įmūry
tas plumbingas, tile vana, lietaus 
lašai, graži knygoms šėpa ir rašo
ma deska, su sieteliais Ir stikliniai 
porčiai. Didelis šviesus skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, landrės 
lovys, gasinis heateris ir t. t. Vie
tos dėl 2 kambarių ant viškų, jei 
reikia. Lotas 30y 125. Gatvė dabar 
yra .taisoma. Atvažiuokit ir pažiū
rėkit šio namo. Atdara dėl apžiū
rėjimo kasdien ir nedėlioj. Savi
ninkas.

7147 S. Campbell avė.
.  ___________  , ■ . - ■ .Ą——. .

PARDAVIMUI gražus 4 kamba
rių mūrinis b tingai o w, xaržuolo grin
dys ir kieto medžio Irimas, karš
tu vnndeniu šildomas, su sieteliais 
ir stikliniai porčiai, 30 pėdų lotas, 
vėliausios mados plumbingas, 
vietos dėl daugiau kambarių 
viškų, $1000 įmokėti, o kitus 
gal sutartį. Savininkas.
— 7206 S. Rockwell St.

MORTGEClAI-PASKOLOS

8915
------------- t-------
BARGENAS

12* flatų, 9 po 6 kambarius, 2 
po 5 kambarius, 1, 4 kambariai,* 
aržuolįniai trimįngai, pečiais ap
šildomas, renda $5,490.00 į me
tus. Kaina. $35,500.00, jmokėt 
$12,000.

CHAS ZEKAS,
- 4454 So. Western AVe.

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

. 2500 W. 69th St.

namą nnl

yra 
ant
pa-

Pardavimui South side 
biznio namas, 2523 S. Halsted 
st., netoli kampo Archer avė., 
2 krautuves ir flatai, apšildomi, 
gerame stovyje, reikia tik $2500 
įnešti. KOCH & CO., 2603 So. 
Halsted st.

Paskolos Ant Morgičiy
Naujienų Spulka pasiūlo 

porą nedidelių paskolų ant 
pirmų morgičių lietuviams 
norintiems patapti šios spul- 
Urs nariais.

Del platesnių žinių kreip
kitės i spulkos valdybą.

1739 So. Halsted St.
PARDAVIMUI prie 5152 So. 

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

PARDAVIMUI 2 bizniavi na
mai ir 5 pagyvenimai ir storai, 
žemės 100x200. Medini, geri na
mai. Kaina pigi. JOHN BUSH, 
9940 Vincennes Avė., Telefonas 
Beverly 1570.

MAINYSIU bizniavą 
dviejų flatų.

MAINYSIU četerykų 
pą ant bizniavo namo, 
pridėti. I uvivnuvjr, *»

MAINYSIU ' gfrVserhę ir bučernę kambarių cottage, ant plataus loto; 
ant mažo namo, turiu antrus mor- parduosiu pigiai. Hetch, 4411 Wis- 
giėhis. ' ' | consin ave.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis namas, 6—3—4 kambariai.1 
Pirmas flatas gM*u šildomas, 2 ka-' 
ru garažas, rendos $105. Kaina 
$10,500; namas randasi ant Bridge- 
port. Tel. Victory 8194.

2554 S> halsted st.

MOKYKLOS
taisymo Su
turi u pinigų

DIDĘLIS BARGENAS

NAUJAS 2 flątų namas, 5—5 kam
barių, aiigštai flatas išrenduotas, 
viskas moderniška, , 1 
Western Electric Co 
$12,500, cash $1,500,

FRANK B. 
3213 S. 54 

CICERO,

randasi netoli 
., kaina tiktai 

kitus kaip
no.

SLAYS 
Avė. 
ILL.

BARGENAS, Stickney, graži ir

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

PARDAVIMUI namas 6—6 kam
barių, medinis, moderniškas, skie
pus, elektni. Turiu parduoti tuo
jau. Apleidžiu miestų. 1633 W. 21 
PI. Tel. Canal 3628.

6 PAGYVENIMU namas, randasi 
ant Bridgeporto, noriu mainyti į 
biznio namų.

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas, 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Aržuolu baigtas, 
2 karų apšildytas garažas. Rendos 
neša $75.

B231 S. Sacramento avė.

4 KAMBARIU namukas ant Brid
geporto; mainau ant 2 .pagyvenimų 
namo. Atsiašukit rytmečiais iki 10 
vai. ir nuo 6 vakarais.

Tel. Lafayette 5688. i _3--

1 NAUJAS namas 2 flatų, prie 76 St. 
ir I>awrence Ave., 5-6 kambarių, ga
ru šildomas, 2 garadžiai, $15,500, iš
mokėjimais, mainysiu į cottage. Tel.

___[Triangle 2133.
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

mas, 5 ir 6 ruimai, 2 karų garažas 
mūrinis, labai gražiai pastatytas 
savininko dėl savęs. 2 blokai nuo 
Kedzie avė., pusė bloko nuo 63 st., 
arti Marųuėtte parko, turi būt par
duotas į trumpų laikų, nes išvažiuo
ju į Lietuvą. 6340 S. Albany avė. 
1 lubos.

MAINYSIU namų su groserne ar 
grosernę vienų ant lotų. Sav. West 
dalyje miesto. 4422 S. Honore st.

NAUJAS 5 kambarių bungalovv, 
specialiai budavotas, furnąs šildomas, 
$6,500, išmokėjimais, 1805 W. 71 St.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
fumas šildomas, garažas, $8000, iš
mokėjimais, mainysiu j lotą, 6954 
pairie Avė. Triangle 2133.

2 FLATŲ mūrinis namas, 6841 
Champlain Ave., 5-6 kambarių, fur
nas šildomas, bargenas, $10,500, iš
mokėjimais, mainysiu j cottage arba 
2 flatų medinį. Triangle 2138.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, naujos mados įtaisymai. 
Kaina $13,600. Pigiai greitam par
davimui. Savininkas 6036 S. Mason 
ave, Clearing, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių muro 
bungalovv, vėliausios mados įtaisymai, 
lotas 34x125' su 2 karų garadžium. 
Taipgi parsiduoda rakandai 5 kam
bariu ir naujas Nash automobilius 5 
pasažierų, 4 door Sedan, 1926 mod'el. 
Atsišaukit vakarais nuo 6 iki 9, suba- 
tomis nuo 2 iki 9. Nedaliomis visą 
dieną.

5427 So. Sacramento Avė.

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Ije~ 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (cozrespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Colnmercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, UI. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

i

BARGENAS. Parsiduoda 160 ak
rų farma Wisconsirie. 55 akrai iš
dirbtos žemės. Parduosiu pigiai.

5231 So. Sacramento Avę,

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3*106 S. Halsted SI., Chicago, III.

TURIU parduoti 5 kambarių mu
rini bungalovv, garu šildomas, sun 
parloras, ugniavietė, knygynas, tile 
vana, miegojimui porčiai. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti, kaina $8500, 
išmokėjimais. Matvk namų.

5812 S. Whipple St.

MAINAU LOTUS į Namą; 
lotai bizniavi ant * Roosevelt 
Rd. Turiu pridėti cash 
$2,000. Kreipkitės

2554 S. Halsted St., 
Tel. Victory 8194

MAINYSIU farmą ant lotų, 40 
akrų, visi budinkai. Nacks, Ind. by 
Beslinkes. 4422 S. Honore st.2 FLATŲ mūrinis namas, 5 Ir G 

kambarių, kieto medžio grindys ir 
trimas, fumas ir* pečiumi šildomas, 
6 karų garažas, iš šono įvažiojamas, 
W«lls St., netoli Garfield bulvaru, 
kaina tiktai $12,000, eksh reikia 
$2500, kitus išmokėjimais, 206 West 
Garfield Blvd. Boulevard 1392.

apie
. , , , — — ■ a. ■ a,.,^ I —S F.................  > ...............

MAINYSIU mažą namą į rezidem 
rijos lotą arba į automobilių. At
sišaukit pas savininkę Radavičienę, 

301 S. 4 St., 
ST. CHARLES, ILL. 1 
Tel. St. Charles 451 

........  ■— A ■ -   - ■-....... .....-— ------
PARDAVIMUI per savininką, 6641

S. Washtenaw ave., 2 flatą namas,
5—5 kambarių, stikliniai porčiai, rų, klausikte Alex, 
tile vana, beržo ir aržuolo trimas, 
$14,500, cash $3,000.

Šaukit telefonu
Vincennes 6020.

UŽ $150 nupirksit $800 vertės 
’ —’—, benčią ir

u Z $ibO nupi
PARDAVIMUI bučernė ir groser- Baldvrin grojiklį pianą, benčių ir 

’r Apleidžiu miestą,1.rolei. Geras kaip naujau. Atsišau- 
fve- kit Šiandien iki 9 arba nedėlioj iki 
‘i 5 po pietų.

American Storage House 
— 2210 W. Madison st.

nė labai pigiau < 
lysas 3 metams, 4 kambariai gyve
nimui. renda $50. 5200 S. .Union 
avė. Yards 2268.

RESTAURANTAS pardavimui. ---- - 1 *...... ................... " -
arba priimsiu partnerį. Gera1 GROSERNfi prie mokyklos, 
vieta. Didelės dirbtuvės arti, pi- Geras, pelningas biznis. Pafduo- 
giai gausit.

5111 So. Kedzie Ave.

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius namas su beizmentu.

4008 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI puiki reziden
cija, lotas 37 pėdų, ant lengvo 
išmokėjimo; garažas dėl 2 ka-

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. Neturinčiam užtektinai duosiu ant 
lengvų išmokėjimų. Lvsaa 5 metams.

‘ t vie-4 gyvenimui ruimai. Gera bitnio 
ta. KreipkitAa:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.. 

Box 65

PARSIDUODA kendžių krautuvė.
1417 So. Union Avė.

siu už eashh arba mainysiu ant 
loto ar automobilio.

3518 So. Wallace St.

GROSERNfi. Geras, pelnin
gas cash biznis, įplaukos nuo 
$40 iki $1OO į dieną. Turiu 
greit parduoti už cash arba 
mainysiu ant lotų.

So. VVallace St.
n

NAMAI-ZEME. PARSIDUODA labai gerą 
bučemė uš priežasties ligoe. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu 3 lotais, tinkamas visokianTbiznluE 
į namą.

R. POLITZER
6734 So. Raeine Ava^

PARDAVIMUI 7 ruimą namas su

. Galinta Ir vištą auginimo farmą 
Į uždėti, galima pirkti su visais ra- 
- kandais. nes aš važiuoju į Lietuvą.

Kreiw Vinceneš ave*

6 KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
2 metų senumo, stikliniai miegojimui 
porčiai, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, kaina $6800, cash $1500 ir 
no $50 j mėnesį, įskaitant nuošim
čius.

4324 N. Mead Ave.
■ ■■ ■ ■ .y 11,^. ■■■ — ■ ................................ ... I

PARDAVIMUI netoli 87 St. ir Ci
cero, pigiai, 32 lotai dėl užbaigimo 
reikalų, $250 kožnas, parduosiu visus 
arba po vieną, išmokėjimais 
cash.

arba
EMMET KENEDY
30 N. La Šalie St.

Franklin 2065

5 KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
1 metų senumų, furrihs šildomas, 
stikliniai užpakaliniai porčiai, kaina 
$6200, cash $1500, ir po $50 j jnėne- 
sj, įskaitant nuošimčius.

4312 N. Mead Ave.

4620 So. Rockwfell St.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, gerame stovyje, Halsted St.| 
netoli 22 St., gerai ištaisytas 
je, pigiai, turi būt parduotas 
bargenas. Atsišaukit

II. C. ZUTTERMEISTER & 
2101 So. Halsted St. 

Phone Canal 0026

BARGENAS. Biznio lotas 69 
St. arti Western ave. Kaina 

2—5 ir 6-^-4 kambarių, $2,800, cash reikia $1,800.
A. N. MASULIS,- 

6641 S. Western Ave. 
Repubhc 5550.

UŽ $13000 cash nupirksit 8 fla
tų namų, < f , * , , . 
garu šildomas, 3 karų garažas, 1 
ekstra lotas, rendų $5680, kampas. 
Justine ir 66 St. Savininkus ant vietos 

1523 W. 66 St.

BARGENAS 
Parsiduoda 6 ! 

cottage. Elektra, vanduo. 
58$7 So. Kildare Avė.

i I MAINYSIU 3 flatų namą i
kambarių medinis krautuvę su 3 kambariais ant bu

černės, arosernės ar kitko.
1931 Canalport ave.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage 
$500 įmokėti. 5246 So. Knox Avė., 
arti Archer Avė.i. .

PARSIDUODA 5 kambariu na
mas su 2 lotais $38(V>. 3944 W. 59 PI. 
near Crawford ^Ave.

‘ Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 

' sąlygas T Leiskite mums jums pagel- 
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

j Mechanikos ir Baterijos Amato.
■ Praktiškos pamokos ant kostumerių 
. karų duos jums galę greičiaus ir ge-
■ liaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir

$5,000, kitus kaip rendų arba mai- <la,uglaus- 
’ “ ITDERAI

vidu- 
greit,

BARGENAS
PARSIDUODA 2 fl. murini? na

mas po 6—6 kamb. Pirmas aukš
tas karštu vandeniu šildomas, 2-ras 
pečium. Namas Brighton Pk. įnešti

nysiu ant mažesnių namų. Savinin
kas 6808 Roėkv/ell avė. Tel. Rep. 
0545. E. Rūbas.

RARDAV1MUI medinis naujas, 5 
skirai. Gera apylinkė. Parduoda 
savininkai. Priežastis pardavimo — 
išvežtuoju į kitą miestų. 6211 So. 
Kędwille avė.

v J * 1 t llltvuiil.i ’*

>>’ kambarių, su trimis lotais arba at-

PARDAVIMUI namai netoli 47 
st. ir Union avė.
namas, 6—-7 kambarių. Kitas 4 fla
tų namas, 4—4 kambarių, tuščias 
lotas. Labai geras dėl išrendavojimo 
ir kitos aplinkybės. Pasiūlyk pats.

Phone Triangle 3673
8215 S. Green St.

Vienas 2 flatų

4—4 kambarių, tuščias 1 1 • v ■ • •

PARDAVIMUI du po 4 kambarius 
muro namai ir vieno karę 
žns. Randasi ant Brighton 
Renda į mėnesį $60. Kaina

Kreipkitės:
• SAVININKAS

6750 S. Campbell avė.

gara- 
Park. 
$6800.

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madinon Street

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbčsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. "Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
> UniversaI Preperatory & 

Commercial School
S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 

3301 So. Halsted St.
(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

J. Ir


