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SSSR likviduos pre-*^.*-
kybos su užsieniu 

monopolį
Vierkoetenas perplaukė La

manšo kanalą per 12 valandų 
ir 40 minučių

Baker proponuoja panai
kint karo skolas

Vokiečių plaukikas perplaukė 
Lamanšą per kone 12^/2 vai.

DOVER AS, Anglija, rugp. 
30. — Vokiečių plaukikas, ()t- 
to Vierkoetenas, šiandie per
plaukė Anglijos (Lamanšo) ka
nalą per 12 valandų ir 40 mi
nučių, ,tuo budu sumušdamas 
visus greitumo perplaukti 
kordus.

Iš Gris-Nez, Franci Joj, 
išplaukė kaip 1:35 vai. ryto

krantą ties

re-

jis
ir

SSSR panaikins užsienio Baker už aliantą karo sko
Margaretos, 
pietų.

dabar paveržė
Gertrude

prekybos monopolį ly panaikinimą
Specialiai sudaryta komisija 

svarsto planus sovietų preky. 
bos monopoliui • likviduoti

Amerika turinti parodyti, kad 
jai rupi ne dolerinį, bet tarp
tautinė sandara

rugp.
Nevvton I). Baker, bu-

Valstijų
Žurnale

CLEVELAND, Ohio, 
30. 
vęs Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius, Žurnale Trade 
\Vinds paskelbė straipsnį, kur 
jis proponuoja panaikinti visas 
aliantų karo skoląs.

Baker kritikuoja

RYGA, Latvija, rugp. 30. — 
SSSR komisaro Stalino dekre
tu Maskvoje tapo sudaryta spe- 
cialinė komisija, susidedanti iš 
valstybės komisarų tarybos 
ir aukščiausios ekonominės ta
rybos narių. Ta komisija turės 
apsvarstyti planus sovietų už-} Baker kritikuoja Daweso 
sienio prekybos monopoliui lik- planą, kuriuo Vokietijos žmo- 
viduoti.

pasiekė Anglijos 
Langdon Stairs, 
tarp Dovero ir St. 
kaip 2:15 vai. po 

Vierkoetenas
čempionatą iš p-lės 
Ederle, nevvyorkietės, kuri rug- 
piučio 6 dieną Lamanšo kana
lą perplaukė per 14 valandų 
ir 31 minutę.
Ederle sveikina Vierkoeteną
NEW YORKAS, lįigp. 30.— 

M i ss Gert rude Ederle, gavus 
žinią apie Vierkoeteno perplali
kimą Lamanšo, pasiuntė jam 
sveikinimo kablegramą, pridur
dama, kad ateinančią vasarą ji 
tikintis plaukti su juo per La
manšą ir laimėti atgal plauki
mo rekordą.

[Pacific and Atlantic Photo]
Meksikos prezidentas Calles (dešinėj pusėj) ir Jungt. Val

stijų ambasadorius Meksikoj Scheffield.

nėą" tapę be galo apsunkinti, ir
Komisaras Stalinas : 

ateinančiam komunistų partijos 
suvažiavimui, kurs įvyks spa-

ruošias ’^ritų skolų sutartį, kurios vai- 
Mrtiios 8^us es$s “didžiausia nelaimė”.

Jis sako, kad Amerika turėtų

Ispanija nori vietos tary
boj ir Tanžiro

Žudyt, ar ne, Pangalosą?
Graikai nori balsavimu išspręs

ti ex-diktatoriauą likimą

Glemenceau rašysiąs ant
rą laiški} skoly klausimu

lių mėnesį, pasiūlyti legalizuo- Pana’kinti karo skolas ii pa
ti privatinę pj ekyC# tarp sssii lengvinti atsigriebti
ir svetimų kraštų.

Nuo laiko, kai 1921 metais 
Leninas legalizavo privatinę 
prekybą Rusijoj, projektuoja
mas dabar legalizavimas priva
tinės psekybos su užsieniu bus 
viena svarbiausių sovietijoj re
formų, ir Pabaltijo kraštai tuo 
labai džiaugiasi.
Susekta milžiniškų suktybių

Pasak Maskvos laikraščio 
Ekonomičeskaja žizn, užsienio 
prekybos monopolio likvidavi
mo klausimas jau buvo svars
tomas neužilgio po to, kai ko
misaras Dzeržinskis įsakė spe
cialiai komisijai padaryti visų 
užsienio prekybos delegacijų 
sąskaitų reviziją. Revizijos ko
misija susekė milžiniškų sukty
bių, papirkimų ir apsileidimo, 
ir tatai privertė Dzeržinskį rei
kalauti, kad užsienio prekybos 
monopolis butų panaikintas. 
Prieš savo mirtį Dzeržinskis 
skundėsi, kad sovietų prekybos 
atstovai užsieny, sugauti suk
tybėse, atsisakydavę klausyti 
duotų jiems įsakymų ir Rusi
jon negrįždavę, o sugedimas 
pasiekęs tokio laipsnio, kad 
vienintelis būdas padaryti jam 
galą belikęs tik visiškai mono
polį panaikinti.

Latvijos pirkliai prislpaž|sta, 
kad jie esą priversti mokėti 
kyšių sovietų prekybos valdi
ninkams, nes kitaip negalėtų 
daryti biznio su Rusija.

Valdininkų šalinimas

šalinimas iš vietų žymių 
munistų valdininkų nesiliauja. 
Tarp paskiausiai pašalintųjų 
yra Lilina, Zinovjevo žmona, 
kuri buvo Leningrado švietimo 

komisijos pirmininkė; Ossins-

ko-

kis, sovietų statistikos biuro 
viršininkas; Gabizlsikn [?], 
prekybos monopolio vicekomi- 
saras, ir Krasinas, sovietų am
basadoriaus brolis, kuris buvo 
vieno svarbaus sovietų trusto
pirmininkas.

i Anglijai, 
j-ai ir

, 30. — ls-_

kitiems savo skolininkams, bet 
už tai reikalauti, kad karą lai
mėjusios valstybės palengvin
tų naštą Vokietijai. Amerika 
turinti parodyti, kad jai rupi 
ne doleriai, bet atsteigimas 
tarptautinės sandaros ir tvar
kos.

Sukilimas prieš Ispanijos 
diktatorių Riverą?

kad ži- 
į steigta

kad ar

LONDONAS, rugp. 30.
Ispanijos ambasada painforma
vo spaudą, kad dėl rimtos da
lykų padėties Ispanijoje esą 
labai galimas daiktas, 
nioms iš Ispanijos 
cenzūra.

Pranešimai skelbia,
mijos oficierų grupė sukilus 
prieš diktatorių Primo de Rive
rą ir dėl to visoks susisiekirpas 

j telefonais ir telegrafu tapęs 
sustabdytas.

Pasak telegramų iš Ispanijos 
pasienio, Ispanijos geležinke
liams sergėti pastatyta civili
nė sargyba. Trys ispanų karo 
laivai išplaukę į Tanžjrą.

Farringtop išmestas iš 
angliakasių prezi

dento vietos

rugp.
30. — Illinois angliakasių uni
jos vykdomoji taryba šiandie 
išmetė iš unijos prezidento vie
tos Franką Farringtoną, kurs 
persi samdė Peabody Coal kom
panijai už 25,000 dolerių algos 
metams. Vietoj Farringtono 
unijos prezidentu paskirta vi
ceprezidentas Harry Fishvvick.

SPRINGFIELD, III

6 darbininkai užberti žemės

_______ «Q437

Municipaliniai rinkimai 
Italijoj panaikinti / v . _ -

žmonėms atimta teisė, kuria 
jie naudojos nuo pat Italijos 
karalystės jsisteigimo

ROMA, Italija, rugp. 30. — 
Rinkimai municipalinės (mies
tų, miestelių) administracijos 
visuotinu žmonių balsavimu 
Italijoj tapo šiandie fašistų val
džios panaikinti. žmonėms 
tuo budu atimta teisė patiems 
rinktis* vietų valdininkus. Ta 
teise 'jie naudojos nuo pat įsi- 
steigimo (1870 metais) dabar
tinės Italijos karalystės. Vie
toj žmonių renkamų municipa
linių valdininkų, pati centrali- 
nė- valdžia skirs administrato
rius,, kurie tik jai ir bus atsa
kom ingi.

100 žmonig žuvo dviems 
garlaiviams susidūrus
I.ENINGBAdAS, rugp. 30. 

-- Morskoi kanale netoli nuo 
Leningrado praeitą naktį susi
dūrė rusų garlaivis Bureviest- 
nik su vokiečių garlaiviu Graj- 
ne. Katastrofoj žuvo šimtas 
žmonių, daugiausiai rusų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI

____________________  

uHienio •miniJBteri.s Ja- i’UieCių
tfgtias paWske, VaH <tVfnahČKa’Tl' ĮatOąJą 

me l'antų Sąjungos susirinki
me Ispanija būtinai reikaau- 
sianti: 1), nuolatinės vietos 
Sąjungos taryboj ir 2) prijun
gimo Tanžiro prie jos protekto
rato Morokkoj. Jei tie reikala
vimai busią atmesti, tai Ispani
ja visai pasitrauksianti iš Tau
tų Sąjungos.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 30.
Piliečių (Jelenacpa kreipusi _ J arki jos vuldiią

prjhydama, kad ji leistų atei- 
nantį sekmadienį švęsti genero
lo Pangaloso nuvertimą, su ruo
šiant milžiniškas sostinės gat
vėse manifestacijas.

Meksika žada protes
tuoti prieš J. V. spaudą

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
30. — Vietos laikraščių prane
šimu, Meksikos vyriausybe ža
danti instruktuoti savo aml/- 
sadorių Tellezą Washingtone, 
kad jis užprotestuotų Jungti
nių Valstijų valdžiai dėl tos 
šmeižtų kapanijos, kurią dabar 
cai kurie Amerikos laikraščiai 
veda prieš prezidentą Callesk 
r kai kuriuos jo kabineto na

rius.

Bombos tekstiles darbi
ninkų streike

CLIFTON, N. J., rugp. 30.— 
IVakar čia įvyko dviejų bombų 
sprogimas. Bombos buvo mes
tos į Mrs. Eilėn McNally ir į 
Josepho Ruggiero namus. Abie
jų namų prieangiai buvo ap
draskyti ir McNally šuo, gulė
jęs po prieangio laiptais, buvo 
užmuštas, žmonių niekas ne
nukentėjo. Del bombų metimo 

I policija įtaria tekstilės fabrikų 
streikininkus, nes sakytų na
mų gyventojai streiklaužiauja.

CIVATTANOOGA, Tenn., 
rugp. 30. — šeši darbininkai li
ko gyvi palaidoti užgriuvus 
ant jų žemei Southern Railway 
yarduose, budavojant naują de
po. Keturi jų tapo išimti, at
gaivinti pulmotorais ir galbūt
pasveiks.

Identifikacijos kortos 
turistams Ispanijoj

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
30. — Vyriausybe planuoja iš
leisti identifikacijos korteles
turistams, kurie atsilanko į Is
paniją. Tokioms identifikaci
jos kortelėmis butų palengvin
ta svetimšaliams keliauti po Is
paniją, nes nereikėtų jiems 
nuolatos rodinėti savo pasportų 
ir registruotis policijos nuova-
dose.

Pirmame savo atvirame laiške 
Coolidgeui jis dar ne viską 
pasakęs

SAINT VINCENT—SVR- 
JARD, Francija, rugp. 30. — 
Georgės Clemenceau, buvęs 
Francijos premjeras, kurs nese-

Per tas nai paskelbė atvirą laišką 
manifestacijas turėtų būt pada- Jungtinių Valstijų prezidentui 
rytas balsavimas išspręsti Coolidgeui karo skolų klausi- 
klausimui, ar buvusis diktato- mu, žada rašyti antrą laišką 
rius turi būt pasmerktas mir- apie tą patį dalyką, 
ties bausmei, ai- dovanotas. | Clemenceau

Manoma, kad valdžia tokios pirmame laiške jis dar ne viską 
demonstracijos ruošti neleis.

WASHINGTONAS, rugp. 30. 
— Georgetowno universiteto 
seismografas šį rytą įregistra
vo stiprų žemės drebėjimą, tu
rėjusį įvykti apie 5,300 mylių 
nuo Washįn!gtono.
piučio 30. A šiandie čia buvo 
jaustas lengvas žemės drebė
jimas.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 30.
Tuojau po pietų čia jausta 

nesmarkus žemės drebėjimas.
[Vakar jausta lengvas že

mės drebėjimas šiaurirej Mai
ne valstijos daly.]

pareiškė, kad

Monarchistų demon
stracijos Bavarijoje

pasakęs, savo patrontašėj jis 
dar vieną šovinį tebelaikąs.

. -r '

$15,000,000 gaisrų nuo
stolių Illinois valst.

demonstraci- 
ties Sedanu, 
Jutlande vo- 

paminėti. De-

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
30. — Valstijos gaisrų marša
lo pranešimu, per pirmus šių 
metų šešis mėnesius Illinois vai 
stijoj buvo arti 4,000 gaisrų, 
kurie padarė nuostolių bendrai 
apie 15 milionų dolerių.

Del medicinos studenčių 
Viennos universitete

V1ENNA, Austrija, rugp. 30. 
— švietimo ministeris Klebel- 
sberg atmetė Vietmoe universi
teto senato sprendimą, kuriuo 
jis buvo užgynęs priimti mote
ris medicinos studentėmis. Mi
nisteris nurodė universiteto, se
natui, kad visame civilizuota
me pasauly šiandie moterys pri
imamos į medicinos mokyklas.

NIUREMBURGAS, Vokieti
ja, rugp. 30. — Vakar Niurem- 
burge įvyko milžiniškos vokie
čių monarchistų 
jos žuvusioms 

.Tannenbergu ir 
kiečių kariams
monstracijose dalyvavo buvęs 
Bavarijos kronprincas Rup-I v, .
rechtas, kurį monarchistai va- Šešiolika kalinių pabe- 
dfina “Bavarijos karalium”, j gO iŠ kalėjimo
princas Oskaras Hohencoller-
nas, feldmaršalas Mačkensenas' 
ir kelios dešimtys ordenais 
sikarsčiusių kaizerio laikų 
nerolų.

ap- 
ge-

ROMA, Italija, rugp. 30. — 
Iš Vatikano sferų 
kad popiežius 
knygį. 
bet" dėl 
raująsis- 
veikalų.

W1NCHESTER, Ky., 
30. — Išpiovę geležines 
narvo štangas, iš Clark 
tės kalėjimo praeitą najetį pa
bėgo šešiolika kalinių, tarp ku
rių vienas buvo už žmogžudy- 
bę pasmerktas mirties bausmei.sužinota, 

Pius XI rašąs 
Apie ką — nežinia,1 

datų jis nuolatos tei- 
teoioginių ir istorinių

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

Debesiuoja; gali būt lietaus; 
truputį šilčiau; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 70° F.

šiandie saulė teka 6:13, lei-
džiasi 7:28 valandą.

rugp. 
savo 

kaun-

Gub. Small vėl teisme

rugp.
Small 

rugsė- 
Chan-

SPRINGFIELD, III., 
30. —r Gubernatorius 
vėl turės stoti teisman 
jo 1 d. prieš Master in
cery Briggle. Tai vis dėl seno
sios byloš už neatsiskaitymą 
nuošimčių, kada jis buvo valsti
jos iždininku.

SUftMfi SVAIGALŲ KONTRA
BANDOS VALTĮ '

ERIE, Pa., rugp. 30. —Erie 
ežere ties Wcstfield, N. Y., 
pakraščių sargybos laivelis No. 
142 pasivijo ir pasikeitęs keliais 
šūviais, suėmė svaigalų kont
rabandos valtį, gabenusią 200 
maišų kanadifiko ėliaus. Trys
asmenys taipjau areštuota.

z No. 205

Tarptautinis visuotinos 
taikos kongresas

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
30. — šiandie čia atsidarė dvi
dešimt penktasis tarptautinis 
visuotinos taikos kongresas, 
dalyvaujant 300 delegatų iš į- 
vairių pasaulio kraštų. Jungti
nėms Valstijoms atstovauja ži
noma visuomenės darbuotoja, 
Miss Jane Addams. Vokietijos 
delegacijai vadovauja Paul 
Loebe, reichstago pirmininkas, 
socialistas.

M. La Fontaine, Belgijos se
nato vicepirmininkas, savo ati
daromo] kalboj pareiškė, kad 
kongreso tikslas esąs kovoti su 
finansiniu ir ekonominiu impe
rializmu, kaip kad pirmesni 
kongresai kovoję su politiniu 
ir militariniu imperializmu.

--------------------—

Farmeryš' l\arpis su 
žmona skaudžiai nu
kentėjo autų kolizijoj
Mums praneša, kad praeitą 

sekmadienį automobilių kolizi
joj skaudžiai buvo sužeistas ži
nomas lietuvių farrrterys, Mikas 
Karpis, ir jo žmona, turį savo 
farmą ties Crystal I>ake, III. -

Juodu buvo nuvykę į sve
čius pas žiogus, irgi lietuvių 
farmerius ir, grįžtant namo, 
kitąs automobilis trenkė į jų 
mašiną. Karpių automobilis bu
vo sudaužytas, o jie patys bai
siai sužeisti.

3 užmušti, 25 sužeisti
traukiniams susikūlus

~-<n ĮT pĮi ir^r. - ■ — jI . *•.:

- BUĘROS AIRES, Argentina, 
rugp. 30. — Palermoj, Buenos 
Aires priemiesty, šiandie įvyko 
traukinių kolizija, kurioj, kiek 
žinia, trys pasažieriai buvo už
mušti ir dvydešimt penki ar 
daugiau sužaloti.

i Traukinio susikulimas
1 WEBSTER, S. D, rugp. 30.

Tris mylias į rytus nuo čia 
susikūlė Chicago-Milwaukee 
and St. Paul prekių traukinys. 
Vienas traukinio darbininkas, 
J. Connery, buvo užmuštas.

BLOGAS DERLIUS

Visam Vilniaus krašte šie
met iiumatoimiss*Wogas derlius. 
Tai aiškinama sausra birželio 
ir liepos- m. Kainos javams j:*« 
dabaV pakilo.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

♦
Naujienos ir vėl nupigino pinigų per- 

' siuntimu Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
'įi 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 pąštą, 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, 111.

» . i
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

e- ■ ..... --------------------------jįj.
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J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, 111. Antradienis, Rugp. 31, 192C>

Lietuvos Seimo 
darbuote

NAŠLAITES KAPAS

Liepos 22 dieną Lietuvos Sei
mas išsiskirstė vasaros atosto-i 
goms. Per septynias savo dar-Į 
buotės savaites naujasis Lietu-I 
vos Seimas krašto naudai yra| 
padaręs daugiau, negu mes iš 
jo laukėme. Karo stovio nuėmi
mas, susirinkimų, spaudos ir 
sąžinės laisvių grąžinimas, am
nestijos įstatymo politiniams 
kaliniams paliuosuoti priėmi
mas, naujakuriams pagalbos su
teikimas, darbininkų draudimo 
įstatymo priėmimas, ligos ir 
bedarbių šelpimo kasų įvedi
mas — vis tai naujojo Seimo 
liaudininkų ir socialdemokratų 
atstovų darbo vaisiai.

Amerikiečiai lietuviai, kurio 
rėmė vai. liaudininkų ir social
demokratų partijų priešseiminių 
rinkimų kampaniją, gali džiaug
tis ir sveikinti tų dviejų parti
jų atstovus ir linkėti jiems so
lidariai tęsti savo valstybės 
tvarkymo darbą sugrįžus
atostogų. Mes manome, kad 
Lietuvos liaudis ir pažangieji 
Amerikos lietuviai nesiduos sa
ve už nosių vedžioti juodiesiems 
ir raudoniesiems biznieriams, 
kurie be prasimanymų ir šmeiž
tų naujajai Lietuvos valdžiai 
nieko rimtesnio primesti ne
gali.

Amerikos raudonieji pusgal
viai savo informacijas apie da
bartines Lietuvos valdžios dar
buotę semia iš melagingų kle-» 
rikalinių 
Tas žinias
klastuoja ir

Lietuvos laikraščių, 
jie dar labiau su- 

jomis šeria savo 
Pats komunizmas 

ir jo garbintojai yra perdaug 
kvaili, kad nusikračiusi kleri
kalizmo jungą Lietuvos liaudis 
ir pažangieji Amerikos lietuviai 
jiems patikėtų!

Beždžionė ir akiniai
Kartą beždžionė į senatvę 

ėmė akimis skųstis.
Iš žmonių ji buvo girdėjusi, 

jog toji liga yra pagydoma: rei-i 
kią tik įsitaisyt akiniai, ir akys 
būsiančios kaip reikiant. Todėl, 
kiek padejavusi, ryžosi ir ji gy-

Sučiupusi kelerius akinius, 
ėmė juos ir šiaip ir taip vartyti, 
dėstyti: prisispaudžia prie vir
šugalvio, ant uodegos pakabi
na, pauosto, palaižo, — bet iš 
akinių kaip nėr, taip nėr akims 
naudos.

—Ir koki jie kvaili, tie žmo
nės! — sako. — Kvailiai plepa, 
prasimano, tik kitiems klaidin
ti... Kaip ir man, tik prišnekė
jo apie tuos akinius, tik prime
lavo, o naudos iš jų nė kiek ne
sama!

Beždžionė, piktumu nebesi
tverdama, visus tuos akinius — 
kad sviedė į akmenį, net ki
birkštys sužybsėjo!

♦ • ♦
Žmonės, deja, ne geriau kar

tais padaro: kad ir kaip nau
dingas rodosi daiktas, neišma
nėliai, nemokėdami jo kaip rei
kiant suvartoti, nė save vaino- 
ja, bet tuos, iš kurių patį tą 
daiktą y r gavę.

(Ii “Vargo Mokyklai”)

Aukštas dangus — 
kieta žemė neįlendi.

neįkopi,

Aukštyn nonukrhi.

Ant aukšto kalnelio 
l*rie žalios pušaitės, 
Stovi medžio kryžius 
Mirusios našlaitės.

Jos apaugęs kapas 
Tvora neaptvertas, — 
Mat kilmės ne ponų 
Tos garbės nevertas.

Žemė nepriruošlą.
Žolynų nesėta,
Kelios tik velėnos 
Be tvarkos uždėta.

Neateina verkti
Nei sesuo, nei brolis, — 
Veidą jai bučiuoja 
Ašarotas molis.

Klausės našlaitėlė
Ar raudos močiutė, — 
Nesigirdėjo balso, 
Tik vėjalis putė.

Tik rytų saulutė 
Skaisti sužibėjo, 
Tarp žaliųjų medžių 
Ir tarp vilnių vėjo.

l iktai kryžius senas
Ir tiktai jis vienas, 
Saugoja jos kapą 
Per naktis ir dienas.

[“Kl. Ž.”]

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago 
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago
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vis, iškilęs nenormalėn aukštu- 
mon, netenka funkcijos, taigi 
motoras neveikia. Audrai arti
nantis kompasas taipjau nusto
ja veikęs.

Žmogus, sužinojęs gamtos 
slaptybes, surado radio vilnis, 
telegrafą ir tt. Fizika ir chemi
ja yra lyg ir gyvas organizmas, 
kiltis dirba savo darbą, o žmo
gus naudojasi produktais.

MOKSLO KRISLAI
Kaso M. J. Šileikis.

Gabrielius Fahrenheitas

Gyvybė ir mirtis
Baso J. B-sas

me savo planus metais, dešim
timis, šimtais arba net tuksian
čiais metų. Mus apsiatiČfanti 
gamta, būdama milijoniniame 
nuolatiniame bes i vystyme, tu
ri gyvavimo pajėgų ant nesu
skaitomų milijonų metų.

Kai kas gali paklausti: kam 
vystymąsis, kuris net iš negy- 
vybūs padaro gyvybę, reikalin
gas, jeigu tak viskas kada nors 
turės vėl išnykti? Arba: kodėl 
visiems ateina galas — mirtis? 
Ant šių klausimų Mepbistas 
(buvęs garsus filosofas) atsa
ko: “Viskas, kas yra, negali 
amžinai gyventi, amžinai tver
tis, nesamos negyvename tobu
lame sviete, užtat viskas, kas 
sena, turi mirti, pražūti, idant 
užleidus vietą jaunesniems, to- 
bulesnicms organizmams.*’ Tai-t 
gi matome, kad mirtis yra rei
kalinga, naudinga ir kad pra
žuvimas, pasibaigimas vieno 
svieto tarnauja išsitobulinimui 
naujajam, tinkamesniajam svie
tui. •

Kai kas spekuliuoja, ar ‘per
simainytų kas nors musų sau
lės sistemoje, jeigu musų že-l 
mė su viskuo, kas ant jos yra, 
į dulkes sugrusta taptų ir pas- 
kui kaipo beorganiška dulkių; 
masė savo taku apilnk saulę 
skristų? Į tokį klausimą mes 
negalime keliais žodžiais atsa
kyti, nes ištiktųjų kas apeina 
mums apie pašalinę saulės sis
temą arba pašalinius svietus, 
jeigu musų pačių žemė liktųsi 
sutriuškinta? Kas apeina mirš
tantiems, kaip jie numirę, at
rodys? Vienok musų žemė dar 
neina mirties keliu, bet yra 
laipsnyje pradinio išsitobulini- 
mo, užtat butų ne pro šalį su
žinoti, koki smūgiai ją da pa
tiks ir koks- jai likimas paskir
tas. Šitas klausimas gali mus 
2au apeiti, kaip ir klausimas, 
kaip ilgai mums dar paskirta 
gyventi ir koks bus musų gy
venimo galas.

PATAItLftS Atras ugnis taukus.

Per savo AcASlį dar ne vieniui

Ansty'basis dantis rakinėjo, 
vėlybasis akis krapštinėja.

Aušra dienų duoda.

Anksti balnojo, vėlai išjojo.

Žmogaus saugokis, ir Dievas

Aviną duotus 
geidžia.

Žyburiuoja kaip Šv. Jono ug
nelė. /

Baido kailinius išsivcrtęs.

Atiduos, kai kuolai žaliuos.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

Atidūrė Dievas kaip su žibu
riu į akis.

Balni esant, kipšo netruks.
UC ‘ »--------------- ‘

Atitiko kirvis kotą.D * t ■

Be aukso ir šviesybė temsta.

Be darbo ilgu.

Atriekta riekė neizeprilips.

Žiūri kaip žvirblis pro tvora.

Atsarga gėdos nepelno.

Auksas ir purve žiba.

Auksą

valgyt.

ir pelenuose pažinsi.

o vėliaus- pamažu 
tarti tikrą kokį

o giminės
- į bendrąDancigo gyventojas, Gabrie

lius D. Fahrenheitas, padirbo 
pirrh^ termometrą, kurį dabar 
vartoja Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Valstijos. Tokį jo 
termometrą pavadino “Fahren- 
heit’u”. šito termometro skale 
yra- tokia: šalimas prasideda 
nuo 32 laipsnių, vanduo verda 
nuo 212 laipsnių. Tarpas tarp 
šalimo ir virimo yra 180 laips
nių.

Oras ir temperatūra
Vanduo pradeda virti tada, 

kai šildomas vanduo pavirsta į 
garus arba dalinai /prisipildo 
garų. Jeigu ilgai virsime van
denį, tai su laiku visas vanduo 
išgaruos, o puodas liks tuščias. 
Lengvame arba skystame ore 
vanduo greičiau pavirsta į ga
rą, negu tirštame ore. Jurų pa
viršiaus augštume vandeniui 
užvirti reikia 212° Fabrenheito. 
Viena mylia žemiau jurų pa
viršiaus reikalauja jau daug 
daugiau karščio, negu 212 laips
nių F. Kalnuotose arba 
aukštose vietose vanduo 
deda virti daug žemesnėj 
peraturos skalėj ne kad 
F. Jeigu mes užlipsime į 
15,781 pėdą, tai vandenį 
sime užvirti nuo 185 ~ 
todėl reikalauja mažesnės vi
rimo temperatūros, kad oras 
yra skystas.^ Jeigu galėtume la-‘ ir celių sistemose, iš kurių gy- 
bai aukštai iškilti orlaiviu, tai vi kūnai susideda. Mes gerai 
vanduo ir be virimo virstų ga- žinome, jog visur organizmas 
rais ir kaip bematant išgaruotų turi kenkiančią ir naudingą 
iš puodo. Aukštumoje oro spau-1 medžiagą. Užtat gamtoje vieš- 
dimas yra daug mažesnis, ne'patauja nuolatinis gimdymas, 
kad ant žemės. Mes esame pra-Į augimas, pražydimas, nusenėji- 
tę gyventi savame ore, todėl mas ir mirimas, žvaigždės, kių- 
virš ęlebesų mums butų labai rios randasi milijonais mylių 
sunku kvėpuoti. • * | atstu nuo musų, taįp'pąt gema'

Sulig fizikos taisyklių visos ir miršta. Tas pats atsitiks ir 
mašinos yra padarytos garo ar-* su musų žeme. Nežiūrint kiek( 
ba elektros jėga operuojamos. * milijonų metų jai dar bus lem- 
Ugnis be oro negali degti. Oras ta gyventi, bet galų gale jinai 
ir drėgmė ugniai duoda ener-' turės mirti, nes fiziškos spėkos 
giją, lygiai kaip garvežys be išsibaigs, kaip ir bet kokio ki- 
garo neturėtų veikmės. Oriai-' to gyvūnų. Mes aprubežiuoja-

pra- 
tem- 
212° 
kalną 
galė-

Tarpe gyvumo ir negyvumo 
yra daug sunkiau tvirtus rube- 
žius surasti, negu kaip iš pir
mo pažvelgio galima butų apie 
tai spėlioti. Paprastai aiškina
ma, jog šį skirtumą mes suži
nome iš judėjimo, jautimo ir 
sąmonės ypatybių. Akmuo, pa
vyzdžiui, skaitomas negyvu 
daiktu, kadangi jisai pats nesi
judina, o žmonės ir kitokie gy
vūnai skaitosi gyvais.

Mes žinome tačiau, jog mu
sų kūno dalys susideda iš kau
lų, kurie patys negali Kuosai 
judintis; jie neturi nei jautimų, 
nei sąmonės. Visi žemės daik
tai susideda vien tik iš celių 
arba atomų, 
susivienija į
nors organizmą. Pavyzdžiui, ce
lės susijungia į grupes, tarpe 
grupių įvyksta veikimas,, kuris 
skirsto į gimines, 
jungiasi į sąjungas
urėdą, lyginai kaip į kokią drau
giją.

Susivienijimuose kiekvienas 
atskiras organizmas rišasi su 
visuomene savo gyvybės parei
ga. Taip ir musų kūno celes tu
ri dar šiokią tokią liuosybę. 
Pavyzdžiui, kraujo kūneliai iš
rodo lyg butų visai liuosi, vien 
tik visuotinu kraujo bėgimu te- 
varinėjami. Jie kruta gyslose, 
taipjau, kaip žmonės ant did-į 
miesčio gatvių. Jeigu šen ar 
ten kaip kokie kūneliai apsisto
ja, jie gali visam kunui pakenk
ti.

Sulyg amžinų neatmainomų 
gamtos įstatymų, negyvybė ir 
gyvybė turės nuolatos organiš
kai vienytis, nes organizmui 
kenkianti medžiaga negalės- ja-j 
me visados užsilikti, kadangi 
kenkianti medžiaga su laiku tu-Į 
retų sunaikinti, organizmą, o 
tuomi sunaikintų ir pačią gy
vybę.

Užtat organizmai turi nau
dingą medžiagą gyvybei gauti, 
idant ilgiau naudingais galėtų j 
būti. Šiame išsireiškime mes' 
neturime omenyje jokio rube- 
žiaus tarpe gyvos ir negyvos 
medžiagos, nes amžina kova vi-

5° F. O tai sada eina už tobulesnį laipsnį.
Didžiausi chemiškų atomų 

kalnai grupuojasi taip, kaip

Reikalaudami

RAKAMU

Aukštai šoko — žemai tūpė.

Atsiskyrė kaip avelė nuo sa
vo bandos, ir klaidžioja po žmo
nes.

Žila kiaulė, žili ir paršeliai.

Žilis galvoj, velnias uodegoj.

žema tvora visos ožkos kopi
nėja.

Žilas plaukas galvoje — vel
nias uodegoje.

žarną ryja, taip noriu

Ar ilgam šun dešra po kaklu.

Didžiausias

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Spe^iali- 

Škumals.'
3315 South 
Halsted St.

tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 2300

W. k STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 1

Garsinkites Naujienose

lšNewYorkotiesiaiįKlaipėtlą
TREČIA

Didėlė Chicagos Ekskursija
Į LIETUVA

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926 
/ • 

ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo 

iš uosto į uostą t
Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

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

Pilnomxžiniom malonėkit kreiptis į:
Naujienos \

1739 So. Halsted S t., Roosevclt 8500 
SAWICKAS

726 W. 18th St., Tel. Canal 1603
V. M. STULPINAS 

3811 So. Halsted St., Tel. Yards 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., Boulevard 
JOHN J. ZOLP

4559 So. Paulina St., Tel. Yards 
VINCENT MILASZEWICZ

1725 W. 47th St., Tel. Yards 4389

PAUL BALTUTIS & CO.
901 VV. 33rd St., Phone Blvd. 2426 

CENTRAL MANUFACTURING 
D1STRICT BANK

1112 W. 351 h St., Boulevard 6310 
J. P. EWALD & CO.

840 W, 33rd St., Tai. Yards 2790
S. L. FABIČNAS

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

2201 W. 22nd St„ Tel. Canal 1955

6062

0700

0145

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

Lankykite
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLiES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Dideles Krautuvės
peopksTunrifnre (fimpani/

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

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

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško
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” Ilgomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų Gu
belių yra gydomas modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas- 

■ dien.

apie jo pasisekimą Tai

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

Kampas Monroe St^ Crilly Building * 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys BOS. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliajs, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

I _
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas

Naujienose

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimusvisus 

ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ii 
lietuvių kalbose. Visi faktai su 
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių* sunkumų 
Ryt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus. '

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai- 
kokioį vai
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PILVUI GYDYTI RITERIS
šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Riteris buvo vartojamas jau dau

gelis metų kaipo vidurių vaistas. Jis yra kuogeriausias nuo pilvo ne- 
grumuliavimo, skilvio nemalimo, galvos skaudėjimo ir pametimo 

I apetito.
Jis yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 

(’alifornijos vynų. .
Šių biterių kiekybė negalima puaugštinti. Vienas aptiekorius, 

chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimų šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

Kaip žmogaus pilvas nedirba, jo visas organizmas yra užnuo- 
dintas, inkstai nustoja dirbą ir žmogus jaučiasi visiškai nuvargęs.

Vartodamas šj biterj kaip nurodyta ir ištindamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę savo namuose. Svei
kata tai yra turtas. Kaina vienos bonkos $1.00.

Reikalaukite nuo savo aptiekoriaus MSalute Stomach Ritters”, 
arba užsakykite tiesiog iš musų.

SALOTE ORUG AND CHEMICAL CO.
616 West 31st Street, Chicago, III.

Boulevard 7351

“Naujienų" Ekskursija
Ligonė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. touis Avė. 

CHICAGO, ILL.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu •“Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Coiumbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 G ra n d St. Brooklyn, N. Y.

'I

Nelaikyk Pinigų 
be Naudos

Pastatyk reikalavimą patsai sau, jog nuo šian
die jūsų pinigai privalo nešti jums devynis nuošim
čius į metus. Padavęs pats sau tą reikalavimą, pri
versk save išpildyti jj.

Tai yra visai lengva. Visa kas jums reikia, nu
eiti į artimiausi paštą ar banką, išpirkti čekį ar 
Money Orderį ir prisiųsti Naujienų Bendrovei; ar
ba ateiti čia asmeniškai ir sumokėti pinigus. Nau
jienų Bendrovė gavusi pinigus telegramų praneš 
Koperacijos Bankui ir už trijų ar penkių dienų jū
sų pinigai pradės nešti jums 97<.

97 yra geriau negu šeši, ir daug geriau negu 
trys. Indėlis yra daug patogesnis negu investmen- 
tas ant morgičių ar bonų.

Liudymą už indėlius ir nuošimčius gausit iš Ko
peracijos Banko, per Naujienų Bendrovę.

Saugumas pilnai užtikrintas

A

•. A

.y J

$ tu % **

b 8

kos

LIETUVOS KOPERACIJOS RANKAS
KAUNAS — LIETUVA

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

NAUJIENŲ BENDROVĘ
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Garsinkities “Naujienose”

Jau buvau minėjęs, kad prie 
“Naujienų” ekskursijos prisi
dėjo keletas iš kitų miestų ke
liauninkų. Tarpe jų iš Lawrence 
pribuvo Ona Alionienė, 37 m., 
kuri vežėsi 7 ui. dukraitę Bro- 
nislavų. Ji buvo paliegusi, bi
jo j važiuoti, bet jai per jos 
agentų Sekys-Urbszo buvo in
formuota, kad iš Chicagos va
žiuoja didele ekskursija. Jai 
giminės sudėję pinigų išpirko 
laivokartę. I-eviathan laivu per 
Atlantiką ji buvo sveika, jau
tėsi geriau. Išplaukus iš Lon
dono. Baltara laivu apsirgo su 
savo dukraite. Abi verkė ir mel
dė pagall/os. Pašaukiau laivo 
daktarą Hercberg, kuris davė 
nuo galvos skaudėjimo gyduo
lių. Nebuvo jurų liga, nes jo
kio supimo nebuvo. Apsirgo 
vėl, buvo užkietėjimas vidurių. 
Nusilpus ėjo laukan ir susmu
ko. Ponia Balčiūnienė atėjo pa- 
gelbon. Atsikėlęs 4 vai. ryto 
ant viršaus laivo radau ligonę. 
Su Balčiūniene atnešėm į jos 
kambarį. Pašauktas daktaras 
davė vaistų, šildė ir j ranką įlei
do vaistų. Ligonė kartojo, kad 
mirsianti. Prašė tik mergaitę 
nuvežti j Lietuvą. Papasakojo, 
kad jos vyras buvo negeras 
žmogus, mušdavęs ją, atimda- 
vęs pinigus. Pametė ir išvažia
vo j Detroitą. Prieš išvažiuo
jant buvęs pas ją, norėjęs iš
gauti paskutinius centus. Ji 
jam dovanojus ir prašė, kad 
jai mirus jam pranešti, nes jis 
norėjęs jos mirties. Prašė pra
nešti jos seserims. Mergaitė 
sveika, o motina šiandie išėjo 
pati ant oro ir jaučiasi silpna, 
bet sveika. Ji yra katalikė, bet 
dėkavoja “Nąujienų” ekskur
santams už pagalbą. Rugpiu- 
čio 10 d. ryto saulė apšildė vi
są laivą ir vanduo Baltijos ju
roje vos tik juda. Paukščiai se
ka laivą ir plaukioja vandeniu. 
Laivas tik skiria tykųjį vande
nį, palikdamas mažas Vilneles. 
9 vai. ryte dešinoj pusėj pasili
ko Danija. Už valandos prava
žiavome, pasak daktaro Hcrc- 
berg, Altoną (žemlapis rodė 
Oland). Visi dabar rengiasi prie 
pietų, tad aš atidėsiu rašymą.

Danzigas ,
Bugpiučio 11 'd. rytmetyj mu

sų Baltara apsistojo Danzige. 
Daug lenkų, norvegų ir viena 
lietuve musų ekskursantė, at
sisveikino su mumis. Kadangi 
laivas stovėjo visą dieną, tad 
mes pasileidom apžiūrėti lais
vojo miesto. Lenkai plaukioja 
laiveliais. Jie esą valdininkai. 
Mieste negirdėjom nė vieno len
kiškai kalbant, visi kalbėjo vo
kiškai. Užėjom tik vieną lenkų 
banką. Amerikos doleriai ten 
gilioja. Išsimainėm krautuvėse 
guldenų, nusipirkom įvairių 
daiktų ir gerai išsigėrėm. Gė
rėm, gėrėm, bet dolerio neįs- 
tengėm pragerti; labai pigus 
gėrimai. Jankus, Dikinis ir 
Butkų Juzė fotografavosi prie 
daugelio įdomių namų. Vyrai 
nešiojasi kriukius, kaip ir Lon
done. Kepurių daugelis vyrų 
nenešioja. Automobiliai gražus, 
bet žemi. Fordas yra už visus 
didžiausias. Visr. Europa prisi
laiko amerikoniško stiliaus, va
žiuodami prasilenkia dešine pu
se. Tik Anglijoj gatvekariai, 
traukiniai, vežimai ir autai va
žinėja kairėje pusėje. 8 vai. va
kare laivas apleido Danzigą. 
Ketvirtadieny, rugp. 12, suki
lome anksti, nes tikėjomės pa
siekti Klaipėdą. Laivas pasuko 
į prieplauką ir pasigirdo muzi
ka. Tai buvo Klaipėdos karei
vių Benas. Jauni vyrukai uni
formoj išvien sveikino griežda
mi maršus “Naujienų” ekskur
sijai. Laive pasirodė krašto vir
šininkai, kurie pradėjo peržiū
rėti popieras. Pradėjo sveikin
tis Amerikos lietuviai su Klai
pėdos lietuviais. Pamačiau 
žmogų ir ko nesurikau: Alo! 
Maniau, kad chicagietis p. Ko- 
dis, bet buvo p. Jokūbas -Stik- 
liorius, pirmininkas komiteto( 
ekskursijos priėmimo, štai ir( 
p. Brakas, kuris nesenai yra 
grįžęs iš Amerikos. Dvi Klai-
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pėdos panelės: Elena Naujokai
tė ir Jieva Stikliorytė buvo lie
tuviškuose rūbuose ir kariu su 
p. B/rakienė visiems segė gėles 
ir sveikino atkeliavusius. Atsi
rado ir senovės cbicagiečiai pp. 
Kemėžai, p. Krikščiūnas ir p. 
Kazys Bagočanskis. Pastarasis 
autu iš Šiaulių atpleškėjo pasi
tikti. P-as Krikščiūnas tą die
nų tuo pačiu laivu išplaukė į 
Liepoją ir į Chicagą. Ekskur
sija persikėlė i "Byto” kliubą ir 
pirmoje valandoje valgė pietus. 
Laike pietų kalbėjo p. Stiklio- 
rius, pirm, komiteto ekskursi
jos priėmimo. Kalbėjo p. Li
sauskas, juris-konsultas guber
natoriaus pagelbininkas; kalbė
jo” p. J. Aušra, karininkų pul
kininkas Bangardas, gydytojas 
majoras p. Nemekša, Mykolas 
Gudaitis Lietuvių Karių Drau
gijos vardd sveikino svečius. 
Kalbėjo ekskursijos palydovas 
J. Jankus, sveikindamas ir per
duodamas geras dienas nuo 
Amerikos lietuvių. Vakare, 7 
vai., traukiniu ekskursantai ap
leido Klaipėdą. Pasiliko tik J.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Ouocnimo V lėta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

I Tel. Yards 014|
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

> I ..... .................. ' 1 ---s

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

k - ---------------------*

K. A. OLIS
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

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

Vienas skaitytoji » i ♦ skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.,;A~ per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. priduodanl kuponus apmainymujį turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

»

...... Atkirp čia --------------- -----------—............
Data: Rugpiučio 31 d., 1926 

----—t——---------------
Jankus aprūpinti ir užbaigti 
reikalus. —Jankua. '

(Bus (laimiau)

LIETUVON

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $20.3.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00. .

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus melus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liifosai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI)-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARAB1C 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipk i 14.“ prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Stato St. " Cklc.fto. I!l.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
b............................................................. i ii ■ . i ... ...................

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

TeL Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago
• Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

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

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

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

■m '■ ■■■—1 'i

»- DR, HERZMAN-®
— IS RUSI JOS —

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

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

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

ir nuo-C llii 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.

Telofonai:

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

LIETUVIAI DAKTARAI
— ' C 1 ...............***— ..-1 ■ ’

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
Ir 6:30 iki 9:30 vakarė

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th 9t. . Chicago, III.

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

rz > j) nuo 9 ikt II vai. ryte: 
k aianaos į nuo 5 jį; g va|. vaįare

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO
-------- ----------------- --------------------------

■■' ................... ..............................P” '■■■■■ ■■ I ■

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 typetvriterj.

Dr. Anelia Kaiishillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

Pasekmingai gy
dau {vairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapija, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Cbėmija. pritai
kau valgj pagal

igą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai ddvanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Varde 4951

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR, G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 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 plet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

....-........ ■ ' " ' ........
Telephone Yards 0994

DR. MADRIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną. „ ,

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191 v

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvorpis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl užauginl- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl. 
į_____________j________n ... ui.................... ... iih—mii i~hm*
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DIKTATORIŲ SOSTAI fiME SVYRUOTI

KATALIKŲ VYSKUPAS NORI GINKLUOTO 
SUKILIMO MEKSIKOJE

e e e e • •

TAI TAU IR “KRAUJO” PRIEŠAI!
✓ o o o o o o

LIETUVOS DIPLOMATIJOJE KOLKAS 
NEBUS ATMAINŲ

Staigiai sugriuvus gen. Pangaloso diktatūrai Grai
kijoje, ėmė svyruoti ir Ispanijos diktatoriaus, Primo de 
Riveros, sostas. Associated Press praneša aš Londono, 
kad dalis Ispanijos armijos oficierių pasipriešino de Ri
veros valdžiai ir krašte prasidėjo neramumai, taip kad 
visas susisiekimas telefonu ir telegrafu tapo sustabdy
tas. >

šitą žinią dalinai patvirtina Ispanijos pasiuntinybė 
Londone, pareikšdama spaudai, kad dėl rimtos padėties 
Ispanijoje tur būt esanti uždėta cenzūra visoms žinioms, 
išeinančioms iš Ispanijos.

Girdėt, kad ir fašistų priešai Italijoje pastaruoju lai
ku ėmė darytis drąsesni

Paklausykite, ką kalba katalikiškas vyskupas, M. J. 
Gallagher!

Pasak “vienintelio katalikiško lietuvių dienraščio 
Amerikoje“, tasai vyskupas, šventindamas užpereitą sek
madienį kertinį akmenį šv. Antano parapijos mokyklai, 
Detroite, užvedė kalbą apie Meksiką ir pasakė taip:

“Anot vyskupo, S. Valstybių valdžia nenori Mek
sikos liesti tik tuo atžvilgiu, kad meksikonai negau
tų progos sukilti prieš savo despotus ir iškovota sau 
laisvės.

“Meksikos despotiškai valdžiai leista kiek tinka
ma iš S. Valstybių gabenti ginklų ir amunicijos. Gi 
privatiniams meksikonams tas griežtai uždrausta....

“S. Valstybių konstitucija tvirtina, kad visi žmo
nės vieno Sutvėrėjo sutverti ir yra lygus; kad jie Su
tvėrėjo apdovanoti kai-kuriomis neliečiamomis tei
sėmis; kad tarp jų teisių gyvybė, laisvė ir naudoji
masis laime.

, “Meksikos konstitucija naikina tas visas teises ir 
kuomet mes reikalaujame savo valdžios protestuoti 
prieš tas neteisybes, mums į tai atsakoma ‘rankas 
šalin’. Toks musų valdžios nusistatymas.

''Meksikos gyventojai turi teisės sukilti ir ginti 
save nuo prispaudėjų. Bet S. Valstybės uždraudžia 
jiems čia įsigyti ginklų. Tik Calles gali čia gauti gin- 
klų. ... . * iii

“Amerikoniška valdžia padėjo (? “N.” Red.) Calles 
Meksikos valdžios priešakyje. Ji tad atsakominga už 
šiandieninius įvykius Meksikoj. Ji leidžia Calles val
džiai čia įsigyti kulipkų,’ parako, kulkasvaidžių ir ki
tų įvairių karo įmonių.

“Argi tas teisinga? Ar teisingas toks amerikoniš
kas nusistatymas? Tai nusižengimas rasei ir prieš- 
giniavimas konstitucijai“.

Tas Detroito katalikų vyskupas, vadinasi, nori, kad 
meksikiečiams, kurie yra priešingi savo valdžiai, butų 
leista šioje šalyje pirktis “kulipkų, parako, kulkasvaidžių 
ir kitų įvairių karo įmonių“, idant jie galėtų sukilti prieš 
Calles’ą ir jį nuversti. Jisai tuo budu agituoja už gink
luotą sukilimą Meksikoje!

Chicagos kunigų Marijonų laikraštis tą kruviną vy
skupo agitaciją skleidžia per savo špaltas tarpe nesusi
pratusių lietuvių katalikų. Bet kiek kartų tas pats laik
raštis yra ginkluotus sukilimus pasmerkęs! Kiek kartų 
jisai yra didžiavęsis tuo, kad krikščionys esą priešingi 
kraujo liejimui!

Dviveidė klerikalų “dora“ išlindo, kaip yla iš mai
šo.

Daugeliui Lietuvos pasiuntinių ir konsulų užsieniuo
se nusiris akmuo nuo širdies, kuomet jie perskaitys šį mi
nisterio pirmininko Sleževičiaus pareiškimą spaudai:

“Naujai vyriausybei užėmus vietą, pas mus daug 
kalbama apie permainas- musų užsienių tarnyboj. 
Permainos laikas nuo laiko šioje srityje, kaip ir ki-

Chicagoje — paltu!
Metams ------------------.......---- „ |8.00

Uisimokijimo kainai
Pusei meta---------------------------- ąfog
Trims minusiam!___________ |XM
Dviem mlaeaiama___________ l.K
Vienam mftneeiui_______ . .71

Suvelnytoae Valstijose, no Chicagoje, 
paltui

Jfetams----- --------------------------17.00
Pusei metą —------------------------ 8.50
Trims mėnesiams-------------------1.71
Dviem minusiam_____________ 1.25
Vienam minėtini_____________ .75

tose, yra natūralūs dalykas ir neturėtų būt nieko 
nuostabaus, jeigu jos įvyktų, šiuo laiku vienok, kaip 
žinoma, užsienių reikalų ministerija dar neturi nuo
latinio, pastovaus ministerio. Ministeris Pirminin
kas tik laikinai eina užsienių reikalų ministerio pa
reigas. Vyriausybė tikisi netolimoj ateityje turėti 
užsienių reikalų ministerį ir, ligi tai įvyks, kad ne
sūraus rankų naujam ministeriui, nežada daryti jo
kių stambesnių permainų užsienių tarnyboje“.
Žinoma, jeigu p. Sleževičius ketina tik laikinai eiti 

užsienių reikalų ministerio pareigas, tai dabar daryti 
stambias atmainas tos ministerijos tarnautojų sąstate 
butų nepraktiška. Bet- užsienių reikalų ministerį, rodos, 
jau galėjo naujoji vyriausybė iki šiam laikui susirasti.

Tu Esi Petras...
(“Lž”] Pasvalio žemė ;yra 

didžiai patarnavusi Lietuvai. 
Ar tai žemes derlingumo kalte, 
ar vietos žmonių gero istorinio 
pasirinkimo, bet pasilieka tik
ra, kad toj apylinkėj ir analfa
betų yra mažiau kai kitur ir 
sulygini daug .žymios tautos 
naudai dirbančios inteligentijos 
yra atsiradę. .-•'•■t .

Petras Vileišis yra vienas tų 
vietų musų didvyris. Jisai per 
savo % šimtmečio metų amžių 
parodė, ką vienas pasvaliętis 
gali padaryti.

Jau 1887 m. Petras Vileišis, 
tuomet Petrapilies studentas, 
27 jaunikaitis, rašo J. Basana
vičiui, kad jis norėtų būti savo 
krašto naudai, kad norėtų bū
ti karjeristu, nes tada reikia iš
sižadėti savęs, savo kalbos, tar
nauti tarp svetimų. Jam labiau 
tiko tuomet laisvo pramoninin
ko arba pirklio amatas, negu 
inžinieriaus.

Kokiu gi budu jis mano sa
viesiems tarnauti, būdamas in
žinierium ir priverstas dirbti 
tarp svetimųjų, jisai pasisako 
1884 m. laiške Jonui Šliupui, 
<nr išdėstyta viso jo gyvenimo 
nograma, būtent reikalinga 
rirmučiausia lietuviams: 1) 

šviesos, mokslų; 2) pirmučiau
sia žemės ūkio mokslų; 3) pa
mokyt apie įstatymus gimtąja 
kalba; 4) prekybos ir amatų 
mokymo; 5) šaukimo lietuvių 
inteligentijos j savo kraštą; (i) 
savo šalies turtų pažinimo; 7) 
parodyti, kaip draugystėmis 
dirbti, kaip dėtis į jas, nes vie
nybėje ąpėka. (1926 m. Varpas, 
p. 35).

Tokią pozitivio arba organi
nio darbo programą apsibrė
žęs Petras Vileišis be. atodairos 
varė per visą savo gyvenimą, 
daugiau kai per 50 metų.

Didžiausiais vargais 1876— 
1877 metais jis išsirūpina iš 
Rusijos biurokratų leidimą 
trims lietuvių knygutėms loty
nų raidėmis.

Kąi jisai buvo savo apsilan
kymais įgrisęs tuomet tiems 
aukštiesiems ponams, matyt iš 
to, kad kartą vienas tų satrapų 
pasakęs jam — “jaunikaiti, ar
gi nesupranti, kad atsikratyti 
nuo Tavęs mums visai lengva!” 
— Tuo pasakymu duota buvo 
suprasti, kad prašytojas nelan
džiotų pas tą viešpatį, nes gali 
būti išsiųstas į tolimesnes ar 
ne taip tolymas Rusijos vietas. 
Tai pasakojo man velionis 1921 
metais bevažiuodamas kartu j 
Telšius. Dar jisai tuomet priT 
dėjo: “visgi Rusijos valdinin
kai pasirodė džentelmenais esą 
ir nieko bloga man asmeniškai 
nėra padarę.” /

“Auszros” metais P. Vileišis 
savo praktiško švietimo darbą 
varo toliau. Tuomet (1883— 
1886) jo išspausdinta trejetas 
knygučių žemės ukiui taikomų 
(apie gaspadorystę, apie sodną, 
bites, apie galvijus ir aveles), 
aritmetika, fizika, apie triobų 
statytną, žmonių ligos.

Dr. J. šliupas (Liėtuv. Raš
tai ir Raštininkai T. 1890. p. 
94) net piktinosi, kad P. Vilei
šis visai nenorįs J suprasti, jog 
visi jo pamokslai apit tikį Lie
tuvos- neišganys, ik viešpataus 
šiandieninė visuomeninio ūkio 
ir politikos tvarka.

Re t-ašty P. Vileišis “Auszrjįi”, 
matyt, pinigais ir šelpė. “Ausz- 
ros” 188itm. Nr. 4 p. 119 atsa-,

Kas Dedasi 
Lietuvoj i 
Ką Seimas veikė

Tenka girdėti, kad kunigėliai 
bažnyčiose, o jų klapčiukai po 
visus kampus triubina, kad Sei
mas maža tedirbęs ir mažai pa
daręs, išsiskirstė atostogoms. 
Kad tam visam neteisingam dar
bui padaryti galų tenka čia pa
sikalbėti apie III-jo Seimo pir
moj sesijos darbus.

IlI-is Seimas buvo sušauktas 
1926 m. birželio 2 d; Jis galėjo 
būt sušauktas kur kas ankščiau, 
bet kademai, norėdami dar pa
šeimininkauti ir galutinai^ ištuš
tinti valstybės iždą, vėlinosi su-
šaukti Seimą.

Sušauktasis naujasis Seimas, 
pirm negu imtis darbų turėjo 
patsai susitvarkyti, kad tapęs 
visais atžvilgiais teisėtu galėtų 
imtis kitų darbų. Po to turėjo 
rinkti Prezidentą, jį prisaigdin- 
ti. Naujai pastatyti priešakyje 
valstybės žmonės turėjo perim
ti iš senųjų visas įstaigas ir tik 
tai atlikę galėjo daryti kitus 
žygius. Tokiu budu nauja vy
riausybė buvo galima sudaryti 
tik birželio 14 d. Birželio 15 d. 
jau naujas Ministerių Kabine
tas perėmė iš senojo visas Mi
nisterijas.

Seimas,. žinoma, taip pat ne
galėjo sparčiai dirbti kol nebu
vo jo patikimo Ministerių Ka
bineto. Kabinetui susidarius ir 
naujiems ministeriams stojus 
prie darbo reikėjo apsipažinti 
su įstaigomis ir jų darbais.

Po to tik galima savo suma
nymus naujų įstatymų rengti 
ir darbus pradėti dirbti.

Bet jau Seimas patsai ture-, 
damas keletą įstatymų projek
tų ėmėsi darbo.

Viso Seimas padarė 25 posėd
žius ir juose priėmė trims skai
tymais 16 įstatymų. Tuos įsta
tymus parengti dirbo atstovai 
įvairiose komisijose.

Komisijos padarė 85 posėd
žius:

v

Posėdžių 
Seimo prezidiumas ............... 13
Užsienio Reikalų Komisija 10 
Teisių ir Redakcijos kom...... 17
Finansų biudžeto kom............. 7
Ekonominė kom.....................  2
švietimo kom......................  1
Krašto Apsaugos kom. .‘.... . 4
Mandatų kom.................. v......  3
Sveikatos kom............„. 1
Žemės Ūkio ir Miškų kom......8
Savivaldybių ir Adnj. kom. 2 
Darbo Socialės Apsaugos .... 9 
Skundų ir Peticijų ............... 7

Viso buvo per tą laiką įneš
ta Seiman 27 įstatymų projek
tai, iš kurių 16 projektų galu
tinai priimta, o likusieji dalinai 
apsvarstyti.

Naujai vyriausybei nebuvo 
paskubėta įvairių paklausimų, į 
kuriuos Ministeriai davė išse
miamus atsakymus. Tokių buvo 
9 paklausimai.

Užsienių Reikalų Ministeriui 
2 paklausimai.

Teisingumo Ministeriui 1 pa
klausimas.

Finansų Ministeriui 2 paklau
simai.

Vidaus Reikalų Ministeriui 3 
paklausimai.

žemės Ūkio Ministeriui 1 pa
klausimas. *

Be to Seimas turėjo svarsty
ti 4 interpeliacijas:

Ministeriui Pirmininkui 3 in
terpeliacijos.

Finansų Ministeriui 1 inter
peliacija.

Iš to kas čia paminėta mato
si, kad šis Seimas smarkiai dir
bo. Reikia atminti, kad kiekvie
nas priimtas įstatymas svarsto
mas yra po tris kartus ir kiek
vieną kaftą kalba daugybė at
stovų. Todėl kiekvienam įstaty
mui priimti reikia daug laiko 
ir darbo. Paklausimai ir inter
peliacijos taip pat nemaža laiko 
atima. Kademai, kad trukdyti 
Seimo darbus, tyčiomis daug 
paklausimų duoda ir daug jų at- 

I stovų ir ilgai kalba. Kad pada- 
1 ryti visą reikalingą darbą ligi

kyta “Neriui”, kad pinigų ir 
rankraščių gauta. Be to Dau
kanto raštams spausdinti velio
nius paaukota 10 r. (Auszra 
1885. Nr. 12), Žinant Nėrio pa- 
trijotizmą ir duosnumą, nesun
ku suprasti, kad turbut buvo 
nesigailėta tam pirmutiniam 
laikraščiui pinigų.

Ir ištiktųjų P. Vileišis politi
ka iš pažiūros beveik neužsiima. 
“Auszroje” jisai rašo šaltus 
praktiškas patarimus, kaip tro
bos statyti. Bet klaida butų ma
nyt, kad jam nerupi lietuvių 
tautinis kilimas. Ir tuomet vie
nos savo knygutės pardavimo 
pelną aukoja Jaunai Mažosios 
Lietuvos tautinei “Birutės” 
draugijai. “Auszroj” spausdina 
ilgoką istorinį straipsnį, įvykių 
Kauno gubernijoje, išleidžia 
Skirmuntaitės Lietuvos. Istori
ją lietuvių kalba.

Matyt, ne vien realų- tų die
nų reikalai jam rupi, liet svar
bu yra ir sujungti Lietuvos da
bartį su praeitim, atnaujinti 
nutrukusios istorines tradici
jos.z

Tolymesnis gyvenimas tą pa
tvirtina. “Varpe” ir “Ūkininke” 
velionies dalyvavimas buvo ne
didelis. Jįo plunksnai priklauso 
keletas “iJkininko” priedu.

Spaudo* draudimo panaikini
me jo rolė buvo nemaža. Turė
damas pažinčių augštesnėse val
dininkų sferose, jisai kur galė
damas įrodinėjo draudimo ne
naudingumų. Tai darė ir žodžiu, 
ir raštu. <

Spaudos draudimui 1904 m t. 
nukiltus Petrui Vileišiui atėjo 
proga pasirodyt visoj savo di
dybėj. ♦

Ik tol lietuviai vargais nega
lais galėjo išleisti vos mėnesi
nius laikraščius (Varpą, Tėv. 
Sargą), apie dienraštį niekas 
nei nesvajojo. Ir štai P. Vilei
šis meta Vilniun savo kapitalus 
ir revoliucijos 1905 mt. Vilniuj 
staiga atsiranda dienraštis “Vil
niaus Žinios”, lietuvio didelė 
spaustuvė, knygynas ir neužil- 
gio nemenka mechaninė dirb
tuvė. Toliau dar pastatyta dveji 
dideli namai. Tai buvo smarki 
lietuvių agresija į Vilnių. Ūmu 
laiku kapitalas ir idėja sutrau
kia Vilniun žymų lietuvių skai
čių. Vilnius darosi lietuvių tau
tinio judėjimo centru iki 1919 
metų pradžios, t. y. iki lenkų 
invazijos.

Tiesa, ne visi pradėtieji Vil
niuj P. Vileišio žygiai taip vy
ko, kai buvo planuota jo, bet 
dienraštis ir lietuvių sutrauki* 
mas į musų sostinę padarė sa
vo darbą ir jis neišdildomas yra.

Mainėsi metai, keitėsi žmo
nės, atėjo karas, vėl Rusijos 
plotai, lietuvių eksodas ir pagrj- 
žimas.

Petras Vileišis vėl Lietuvoj, 
Vėl darbas, darbas jau nepri
klausomai Lietuvai, ir pagalios 
visų likimas — mirtis...

Petras Vileišis palieka vi
siems lietuviams šviesų paliki
mą. Jo galingosios! dvasios pa- 
vizdys sustiprins ne vieną abe
jojantį, palaikys ne vieną ap- 
ilsttsį, apsilpusi. Nebereikalo jo 
vardas Petras, nes ištikį’o 'tai 
yra uola, kurion yra stipriai at
sirėmusi tautos nepriklausomy
bė ir progreso garantijos. Pa
sižiurėjus j daugiau kai 50 me
tų velionio visuomenės darbus 
ramiau darosi sieloje matant, 
kokių milžinų turime...

šovė
Kelioliką metų atgal jie visi 

šiltus vasaros vakarus praleis
davo ant trepu. Nė viena mer
ga nėra taip norėjusi vyro, kaip 
neapsakomai troško ištekėti Da
rata. \

— Iš kur žinai, kad taip be
galo gerai ištekėjusiai? — pa
klausė Tadas.

— O Tatai, Tadai I — tarė Da
rata. — Mano teta senmergiavo 
ir ji per visą* amžių jautėsi ne
pradėjusi gyventi.

— Gal ir taip — pridėjo Ta, 
das. — Bet tai yra paprastas 
mergų karštis. Mergos turi pe
reklių vištų ypatybę. Užėjo 
karštis, tai kvaksi i^ ieško puš
tos, o kaLkarštis pereina, mesk 
ant kiaušinių — ji kadaškuoda- 
ma bėgs sau šalin.

Darata susiraukė, staiga atsi
kėlė ir nubėgo į viršų. Bagarie- 
nė tarė: . \

— Teisybė, J’adai! Aš kelis 
syk patėmijau, kad ji su tuom 
raudona nosių išeina vakare.

— Neparodyk! — tarė Tadas. 
— Lyg čia seniai pamatė laik
raštyje paieškojimą mergos. Iš
sipirko tikietą ir dūmė pas tą 
vyrą teket, bet tas vyras per
daug staiga panorėjo vainikėlį 
atimt, tai parbirzgė.

Galų gale Daratai pasisekė 
prisiplakt prie Jackaus. Ji net 
apsvaigo iš džiaugsmo . Ji ne
galėjo suprast, ar saldus sapnas, 
ar ištikrųjų ji ruošiasi ištekėt. 
Juk tai laime, kuri iki šiol tik 
sapne jai tepasitaikydavo pa
jaust. Jei jai nebūt pasitaikę 
ištekėt, tai ji visai nebūt gyve
nusi šiame pasaulyje. Gi dabar 
tai ji bent žinos, kas tai yra gy
venimas. Reiškia artinasi prie 
jos sklidina saldybių taurė ir ji 
gers į r sveigs iš laimės.

Apsivedė.
Reiškia su tokiu neapsakomai 

dideliu noru, su tokiu pasiryži
mu ėjo prie ko tai didelio, bran
gaus. Ir pateko į tą septintą 
dangų. Bet, o varge varguži! 
Apsivylė! Nerado tų įsivaiz
duotų saldybių.

Ir štai į Daratos pakaušį įlin
do velnias. Ją apėmė kitas gei
dulys, kad pergalėt vyrą ir jį 
pamint po tavo padu. Jackus 
jai sykį tarė: •
. — Daratyte, Daratėle! Iš

virk kukulių!
— Anava! — ji atsiliepė. — 

Velnių pusiauskilių ar neužšv 
manysi ?

— Daratyte, širduže! Na lyg 
tau sunku?

— Vaje! — sušuko. — Protas 
kelmo! Užsigeidė kepto ridiko, 
kad jau ir butų. Nepasiųsi!

— Kokia tu, Darata!
— Tylėk! — sušuko. — Aš 

ir taip darbais užsivertusi.
— O varge! — tarė vyras. — 

Lėkštės neplautos, šaukštai ap
skretę, lova neklota, asla ne
šluota. Tikra darbininkė!

— Ve, ve! — sušuko. — Ir 
bambės, lyg velnias. Tai nusi
bodai tu man, tu susivėlęs ker
plėša !

Vyras supyko ir išėjo. Gavęs 
tokią tarką, kuri visą laiką ji 
tarkuoja! ir tarkuoja — traukia 
jis į smuklę, kad paskandint tą 
visą kartumą. Užsigėręs jis nu
ėjo į kliubą, prisėdo sulošt kik
są. Nerupi dabar jam nei kar- 
kamuliai.

Bet nelaimė.
Pamatė tarpduryje savo pa

čią. Stovi taukuotu pilvu pikta 
ragana ir šaukia:

— Ar neisi namo tu kerplėša?
— O kas? — atsiliepė jis. — 

Ar pančiakos užsidegė ?
—r Tu da šnekėsi, tu kerplėša!
Kėdės pradėjo pyškėt. Netik 

Jackus, bet ir visi kazirninkai 
spruko per duris. Jackus dui 
bėgt, bet ne namo. Prisigėrė

atostogų Seimas turėjo kelis 
kart per ištisas naktis posėd
žiauti. - z

Šitas Seimas, palyginant su 
kitais Seimais, yra daiiff darbš- 
tesnis ir daug* padare.

(LU). 

nuėjęs j smuklę ir, kaip jau jis 
buvo pilnas, tai krepesiojo na
mo pačią mušti. Bet vargšas 
apsiriko. Ji jį parsigriovė. Mu
šė, peše( kojoms splirdė ir kal
tūnus rovė. Ryte atsikėlęs jis 
jautėsi, “kai sudaužytas”.

Namie pragaras virė. Darata 
visai užmiršo, kad ji taip neap
sakomai troško tekėt. Išvedė 
tą savo kerplėša iš kantrybės; 
jo gyvenimas pasidarė daug bai
sesnis už pačią mirtį. Ir Dara
ta vieną sykį pamatė, kad Jos 
Jackus ateina visas perbalęs, 
dreba, o kis tokios baisios, kokių 
ji iki šiol nematė. Gi rankoje 
jis turi kietai apsigniaužęs re
volverį.

— Dabar bus galas tau ii 
man!

Pūkšt ir paleido į ją šūvį. Da
rata gi suspėjo pakelt ranką ir 
padengė save alkūne. Kulka 
atsimušė į kaulą, d boba suriko:

— Jau tu, pasiutėli, mane nu
šovei! * v

Jis jbėgo į kambarį ir užsira
kino. Didžiausias lemiąs. Jis 
girdi, — atžvangėjo ambulan- 
sas.

— Ji negyva! —Tarė. — Atu, 
tu, tu!

Policija veržiasi pas jį per 
duris. Gi jis žino, kad jei jį 
areštuos, tai kars. Kam jam 
tas viskas? Pūkšt! — pasigir
do balsas ir viskas nutilo. Iš
laužė policija duris ir rado jį 
visą kraujuose.

Nors Daratai į kaulą atsimu
šė kulka, bet, mat, ji girdėjo šū
vio balsą, tai vistiek manė, kad 
ji jau mirs. Pasišaukė kunigą 
ir tarė:

— Už viską kalta aš!
— Užrūstinai Dievą — tarė 

kunigas. — Ar bus gerai, kad 
Dievo teismo dienoje ištars tau 
Dievas: “Eik prakeikta nuo 
manęs į ugnį amžiną?”

Darata žliumbia.
Pagulėjo, pasivartė ant lovos 

hgonbutyje. Mato, kad netik 
nemiršta, bet nieko nei neskau
da. Parėjo namo. Ugi čia pa- 
grabas. Jos kerplėša guli ne
gyvas. Prieš lydint į kapus ji 
pabučiavo nabašninką ir sukuž
dėjo:

— Atleisk man, Jackau!
Bet Jackus jau tyli ir jis nie

kuomet daugiau nepravers lupų.
— šliburis.

“Aš noriu garsiai sušukti
ir pagirti Severa’s Esko, gerą 
ointmentą nuo niežiančių odos 
ligų”, taip rašo Mr. Mike Zo- 
rovich, Wabash, Ind. “Aš turė
jau nuolat kasytis ir visai ne
galėjau miegoti. Po bandymo 
visokių gyduolių be pasekmių, 
Cedar Rapids, Iowa.
aš uždėjau Severa’s Esko, ku
rios suteikė man pirmą pagel- 
bą ir į 6 dienas aš jau buvau 
liuosas nuo tos kankinančios 
ligos”. — Parduodamos vaisti
nėse po 50c slovikeliui. Jei ne
galit gauti savo apielinkėj, tai 
rašykit pas W. F. Severą Co.,

. .. ———  ---------— -----
Nublankę, silpni, nervuoti, 
serganti žmones dabar ga

li surasti palengvinimą
» Daktarai pradeda nusistebėti kas
dien, kad greitai tos gyduolės veikia. 
Tai yra mokslinis prirengimas, speci
aliai sutaisytos dėl budavojimo krau
jo, nervų ir visos sistemos. Jos sutei
kia geležį dėl kraujo ir fosforą dėl 
nervų. Tos dvi gyduoles duodamos 
sykiu yra didelis budaVojimas kraujo 
ir nervų, tiesiog paimto iš gamtos 
sandelio.

Ta nauja gyduolė, Nuga-Tone, taip
gi veikia gerai nuo neviršinimo,' 
kraujo nubėgimų, rugštumų viduriuo
se, galvos skaudėjimo, svaigulio ir 
užkietėjimo vidurių. Vartokite jas 
keletą dienų ir jus nusistebėsite kaip 
greitai jus pajusite geriau ir jūsų 
sveikata pasitaisys. Jos suteiks jums 
ramų ir malonų miegų ir jus jausitės 
labai gerai iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašt 
jums jų, nueikite pas aptiekoriu ii 
nusipirkite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos turi pagelbėti ir už
ganėdinti jumis arba jus gausite sa
vo pinigus atgal. Tuo budu jos yra 
visuomet perduodamos.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Tel. Lafayette 42^3
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

3228 W. 38tH Street, Chicago, III. 
................... —- .. ............................
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar vienas munšaineris 
nušautas

kurį irgi 
ir butle- 
savo žy- 

Francisco

Antonio Spano, 
dokumentai rasti 
Cappello irgi ta- 
laukuose trijų 

su j u o

Chicago Heights, 
užvaldė munšaineriai 
gėriai, neteko vieno 
maus munšainerio
Cappello, artimo draugo nese
nai nušauto' 
kurio ir visi 
pas Capello. 
po nušautas
žmonių, kurie važiavo

, kartu, bet jį nušovę pametė jo 
automobilių ir patys pabėgo.

Pastaruoju laiku jau šeši 
Chicago Heights munšaineriai 
liko nušauti savitarpiniame 
munšainerių kare.

Prapuolė mergaitė 
ir automobilius

Chicagos, vieškelių ir apie- 
linkės miestelių policija j ieško 
Betty JIeidenrich, 20 m., 2217 
So. Springfield Avė., kurią, j 
manoma, išvogė 
kada ji sėdėjo automobily ne
toli Evanstono.

Ji buvo išvažiavusi pasivaži-;

Atlantic Photo][Pacific and
Du žymus Chicagos butlegeriai, Joe šaltis ir Krank Koncd,

Lieiuvių Rateliuose Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH

Jaunoji Birutė
senas žaizdas, lįgps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

OPTOMETRISTAS

JEI U VIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumparegystę ir tolirogystę. 
’rirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

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

1545 West 47th Street

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė

JUOZAPAS KOSAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 30 dienų, 1:30 valan
dų po pietų, 1926 m., sulaukęs 
19 metų amžiaus. A. A. Juoza
pas gimęs Glassgovv Scotland, 
palikdamas dideliame nubudi
me savo motiną Uršulę, tėvą 
Jurgį, seserį Oną ir broli Pra
nų. Tėvai paeina iš ^uvalkų rė- 
dyboj, Lukšių parapijos, Šakių 
apskričio, Boliškių kaimo. Kū
nas pašarvotas, randasi 710 E. 
92nd St., Burnside, 1)1.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 2 dieną, 8:30 valandų 
ryto iš namų į šv. Jokimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gčdulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kosaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo1, Brolis ir Giminės

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

Nedėlioj, rugsėjo 26 d., Mil
dos svetainėje, įvyksta atidary
mas ketvirto Jaunosios Birutės 
sezono, šis vakaras bus vienas 
iš puikiausių, kokį Jaunoji Bi- 

Įrute buvo surengusi. Organiza
torius J. ĮJktveris deda pastan
gų, kad šis ketvirto sezono ati
darymas pasiliktų Jaunosios 
Birutes istorijoje, šiame vakare 
bus J. Uktverio specialiai para
šyti monologai ir dialogai mer
gaitėms ir berniukams. Taigi 
bus visai naujas, dar niekad ne
matytas programas.

Kad Uktverio puikius suma
nymus pasisektų įvykinti, mes 
visi turime stoti jam pagelbon, 
ateidami visi į susirinkimą atei
nantį ketvergę, rugsėjo 2 d., 
Mark White Sųuare svetainėje.

; savo vaiku
čius, o jis suras jiems tinkamą 
dalį programo.

Reikia dar priminti, kad šia
me vakare J. Uktveris apvaik
ščios sukaktuves 20 metų savo 
darbuotės scenoje ir 10 metų 
darbuotės su vaikų draugijėlė
mis.

P. Sarpalius irgi veikia ben
drai su Uktveriu, prirengdamas

Valandos:
Nčo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1J. Ncdė-

Hoj nuo 2:30 iki 4:30 po p’Otų
REZIDENCIJA: , 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS C ANA L 9464

kuriuos grand jury apkaltino už kito butlegerio, John Foley, Taipjau sjusRįme 
v _  t.. . ____ x_ ___....Mnvvill . “nušovimą. Juos sugauta Wisconsine vasarnamy ties Merrill, 

\Vis. ir atgabenta Chięagon. Prie kaltės jie neprisipažysta.

Bandė apiplėšti gatve- 
karių barnę

Negras vaikas pašovė 
tris žmones

trys negrai, i vienas plėšikas nušautas kitas 
sužeistas, 3 policistai pašauti 13 metų negras vaikas pa

kvaišo 13 ir Ashland gatvių 
sekmadienio apielinkėj ir šautuvu pašovė 

nėti su J. H. Riedi. Bet beva- nafctį bandė užpulti ir apiplėš-'dvi mergaites ir vieną vyrą. 
x x .....x..„»-_ _ i.-3 gatvekarių barnę prie 1732' Viskas, prasidėjo, kad 4 m.

Bet barnėj buvo1 Fred Schoenberg, 1512 W. 13 st.,
žiuojant pritruko gasolino 
turėjo sustoti. Belaukiant kad Cortland St. Bet barnėj buvo1 Frcd Sehocriberg, 1512 W. 13 st., 
kas pravažiuos ir paskolins1 pasislėpę penki policistai. Įvy-'pasiskundė tėvui, kad negras 
gasolino davažiuoti iki gasolino ko persišaudimas tarp policis- vaikas VVillie Woods, 1524 W. 
stoties, atvyko trys negrai, ku-|tų ir plėšikų, laike kurio vie-jl3 St., jį apmušęs. Tėvas tuo- 
rie pasisiūlė atvežti gasolino. nas plėšikas, Joseph l>e Laver-Jaus nubėgo skersai gatvę ap- 
Bet praėjo pusvalandis, o jų'„e liko nušautas, o kitas, John'mušti negriuką. Tečiaus neg- 
nesulaukta. Tada Riedi paprašė (Thompson, liko gal mirtinai su- liukas Woods pastvėrė šautuvą 
pravažiuojančio automobilio, žeistas. Trečias, manoma, nu- ir paleido į senį Shoenberg šu- 

į artimiausį ( įauiGj0 brolio, pabėgo. Trys po-i vį. Tečiaus Shoenberg spėjo 
barnės superinten- suklupti ir suvis pataikė dviem 
sužeisti, bet nepavo-'mergaitėm, kurios netoli žaidė 

gatvėje. Kitas gi praeivis, 
prie barnės durų John Raimis, 2451 Arthington 

suėmė Frances St., tapo pašautas į krutinę.
Pašaukta daugiau šimto poli-

pravažiuojančio 
kuris jį nuvežė 
miestelį ir parvežė jį su gaso- ‘]įsįstai ir 
linu. Tečiaus nors jis kelionėj dentas liko 
užtruko tik 10 minučių, bet nė'jingaį 
merginos, ne automobilio nebe
rado. Automobilius buyo užra- policistas 
kintas ir juo negalėjo pava-(Vaughn, kuri su kita mergina! 
žinoti kitaip, kaip prikabinus sedėjo automobiliu j e. Jos taip'vijos, kuri atvyko su šautuvais 
prie kito automobilio. smarkiai pešėsi, kad policistas ir bombomis, bet

Spėjama, kad negrai sugryžo fįk vieną galėjo suimti, o kita 'greitai pasidavė 
ir radę merginą vieną, pasi- pabėgo automobiliu. F '
naudojo proga ir ją su automo-i 
biliu kur nors išvežė. I" 
gi tos vietos yra didelis pavie- planavo tą plėšimą. Visi penki ris taikė į visai 
to miškas.

Stovėjęs

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

r v i —------ -- --------- ------------*------------------- ---------------------- -

(specialius numerius muzikos ir 
visai naujas dainas.

J. Uktveriui paėmus tvarkyti 
draugijėlę, viskas žymiai pąge- 
rėjo, vis daugiau vaikų lankosi 
ir tvarka yra pavyzdinga.

Ketvergo susirinkimas yra la
bai ' svarbus, todėl visi jame 
bukite. Tėvai, Jaunosios Biru
tes gerovė nuo jus priklauso.

—J. Bložis, sekr,

negriukas 
policijai, bi- 

!judamasis, kad beliktų nulin
is suimtosios sužinota, kad eiliotas. 'Louis Deitz tapo ne- 

Netoli pabėgusioji,-Marie Nolan, ir su- tyčiomis pašautas policisto, ku- 
i kitą žmogų

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

KAZIMIERAS VITKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 30 (įieną, 1:») valan
dą po pietų, 1926 m., sulaukęs 
46 metų amžiaus; gimęs Vil
niaus rėdybos, Švenčionių ap
skričio, Caikino parapijos, kai
mo Didžioji Sala. Amerikoj iš
gyveno 14 metų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Kazi
mierų, brolį Adomą Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį .Liudviką ir 3 
seseris: Rozaliją. Juozefą ir 
Teofilę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4833 So. Honore St.

I^aidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 2 dieną, 8:00 valandų 
ryto iš namų, j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos, pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. x

Visi A. A. Kazimiero Vitkau
sko gimines, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai ir Seserys
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

* 1 ’

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių

* Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar.naktj

1646 W. 46th St„ Chicago
................... ■ A-.... . ..................S

Phone Boulevard 7589

IMK PAVYZDI 16 - KAULO 
"NAUJIENŲ" DRAUGO

Traukiniai susidūrė 
priemiesty

i (jos sedėjo automobily, kad minioje, 
nebūtų nuožiūros) atvąžiavo Visi pašautieji yra tik leng- 

iprie barnės ir trys plėšikai į vai sužeisti.
Igreitai įbėgo į raštinę, kur' 
puolė prie kasieriaus ir pareika-

liko javo atiduoti pinigus, kurių bu- 
užmuštas, kitas gal mirtinai su- vo apie $6,000. Bet tuo laiku 
žeistas, taipjau daugiau 12 pa- pradėjo šaudyti pasislėpę poli- 
sažierių liko sunkiau ar leng- cistai ir plėšikams, atsišaudant, 
viau sužeisti Pennsylvania ta- teko bėgti. Tiek daug šūviui 
vėriniam traukiniui susidūrus' paleista, kad visos raštinės šie-i 
su Rock Island priemiestiniu nos liko suvarstytos kulkų ir 
pasažieriniu traukiniu prie Be- 
verly Hills stoties, ties 91 gat. 
ir Longwood Drive.

Rock Island traukinis ėjo į

Vienas geležinkelietis Lietuvis bandė 
nusižudyti

Aplankė mirštančią merginą 
po to išgėrė nuodų.

ir

šratų. moji
nusiminimo, kad jo myli- 
Anna Yuknis, 19 m., mir-

Ar Nori Gauti
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

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

F SKYRIUS:
3238 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4063

Simpatiškas - 
Mandagiu 
Geresnis ir Pi- 

u# 
tų Patarnavi- 
mas.

J. L Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ vedimai 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage A v. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Ciceio 8794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 8201 

-J

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Čhicago, III.

SIUSKIT. PER

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Shardng kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progų višfems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus. y' i,

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojams sekamų propozicijų: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, p 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 “Naujiem 
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 kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
lokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yfca galima gauti į $30.00 ver- 

^tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar- 
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir Liktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.
' “NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Bukit Prisirengę
Dabartiniame laike, ( toliau numa

tanti žmonės daro prisirengimus dėl 
žiemos. Didžiausias patogumas žie
mos laike, gerai apšildytas namas. 
Ir dabar kiekvienas turėtų apsirū
pinti apie savo namų apšildymų: pe
čių, boilerį arba furnas. Žiemos lai
ke yra labai didelis reikalavimas tai
symo pečių, taip kad toliau numa
tanti žmonės išvengia susigrūdimų 
ir tokie žmonės dabar apžiūri savo 
pečius ir reikalui esant, pataiso, kai 
turėjus žiemą patogumą.

■Kuomet dalis pečiaus, furnas arba 
boilerio išdega, suplyšta arba sulūž
ta, nebutinei reikia pirkti naują da
lį arba siųstNdel pataisymo kur nors 
toli, tas dans\galit gauti mieste iš 
Nortlnvcstern Stųve Repair Compa- 
ny, sekamose vietoj:

662 West Roosevek Road
66 East Lake Streąt
2355 Mihvaukee AveKue »
853 West G3rd Street 
3209 East 92nd Street 
The Northwestern Stove Repair 

Company išdirbinėja visokias dalis 
kurios tinka visokiems pečiams, fur
nas arba boileriams. ši kompanija 
jau veikia per 50 metų. Kam reika
linga pataisyti pečių, kreipkitės prie 
augščiau minėtos kompanijos.

Pilicistai buvo pastatyti jau pavieto ligoninėj nuo džio- 
šešuidieny, . kada sužinota iš vos, peįcr Lukas, 31 m., 6107 

ruošia-j g. Rockvvell St., pasimatęs su 
kieman ir 
i išgerda- 

’ mas nuodų. Laike pasimatyrho 
nešusis darbininkas taipjau Qna pasakiusi, kad jai nedaug 
buvo kviečiamas prisidėt prie laiko telieka wgyventi, kad ji 
plėšimo, priduodant raktus nuo neužiU>o mirsianti, tada ir jis 
kasieriaus budos. Let jis pa*- nusisprendęs -kartu mirti, 
sisakė to negiilys padaryti ir i Luką be sąmonės užtiko mer- 
plė.šikai tada jam išpasakoję vi- gaįtės tėvas, j s -• 
są plėšimo pieną, kuri jis ir

Rock Island traukinis ėjo ] vieno darbininkų, kad ruošia- g Rockvvell St. naši 
miestą, Pennsylvania gi ėjo iš mas yra puolimas šeštadieny. ‘ ja jggj0 ligoninės 1 
miesto. Spėjama, kad buvo su-Į Bet puolimui neįvykus paliko j-en bandė nusižudyti 
gedęs svičius ir/nesustabdė ta- policiją ir sekmadieniui. Pra-'ma<4 nuodu laike na
vorinio traukinio, negi neišme
tė jo iš relių. Susidūrus abu 
garvežiai ir du vagonai pasa- 
žierinio traukinio liko išmesti 
iš bėgių. Pečkurys Risberg li
ko užmuštas, o pasažierinio 
traukinio inžinierius Kauff- 
man liko galbūt mirtinai sužei
stas. Visus sužeistuosius išve
žta į Auburn Park ligoninę.

Pats sau ffalvų sudaužė
John Mattara, 854 Blue Is- 

land avė., guli pavieto ligoninėj 
su sudaužyta galva. O sudaužė 
galvą jis pats. Per dvi dienas 
jis girtavo, bet paskui jis nuė
jo į savo kambarį ir bonka su
daužė sau galvą. Visgi geriau, 
negu butų svetimą galvą sudau
žęs.

Nužudytas senas 
sankrovininkas

John J. McMulinn 75 m., tur- 
tingas moterų drabužių sankro
vos savininkas prie 119 East 
51 Street, rastas nužudy
tas sankrovoje. Jį rado 
jo duktė su savo vyru, kurie 
buvo atėję jį aplankyti. Spėja
ma, kad jį nužudė plėšikai, nes 
vaigšėiojo gandų, kad jis turys 
su savim pinigų.

są plėšimo pieną, kurį jis 
pranešęs kompanijai.

Suvažinėjo .ir dar 
pašovė

Bernard Shorg prie 26
Parkvvay automobiliu suvažinė- -sižudys. 
jo negrą Walter Grayso. Įsiso
dinęs jį į savo automobilių jis 
sužeistąjį dar peršovė. Šovffcą 
policija tečiaus pasivijo ir jį 
suėmė. Shorg i*po identifikuo
tas kaipo gerai žinomas plėši
kas. Tečiaus 
municipalinio 
pagelbininkas. 
veikiausia mirs.

kuris ėjo per 
kiemą apsilankyti pas savo duk
terį. Luką tuojaus nunešta 
ligoninėn, kur jį atgaivinta. 
Delei greitai suteiktos pagel- 
bos jis pasveiks ir gral dar šian
die sugryš namo. Jis betgi tū

li’ rėjo pasižadėti, kad daugiau ne- 
Mergaites gi mirties 

laukiama kas valandą.

22 sužeisti traukiniui . 
sudaužius busą

jis sakosi esąs
teismo bailiffo
Sužeistasis gi mieste užvažiavo

Suėmė automobilių 
vagilius

Policija vakar suėmė 7 vyr

Greitai einantis South Shore 
elektrikinis traukinys Gary 

--- ----------- > ant skersai 
bėgių važiavusio buso, jį su
daužė ir apvertė, sužeisdamas 
22 buso pasažierius. Clora Le- 
sure, chicagietė negrė, gal mir
tinai sužeista. Kiti sužeistieji 

rus daugumoj irgi yra chicagiečiai.
ir vieną moterį, kurie esą pri- Ruso šoferis sako, kad jis buvo 
klauso automobilių vagilių šai- sustojęs prie bėgių, bet nema- 
kai, veikiausiai 
apielinkėse per

Chicagoje ir .tęs ateinančio traukinio.. Busas 
pastaruosius liko nuneštas apie 75 pėdas.

9 mėnesius. Pas juos rasta pa-1 Kaip elektrtkinę liniją, taip ir 
vogti 45 automobiliai. ' busus operuoja Insull interesai.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

i To preso Lietuvos žmonės r
1 taip pataria Lietuvos bankai
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Lieiuviii Rateliuose.
iš Chicagos komunistiško 

tvarto
Vilnis” sustosianti ėjusi

“Vilnies” vardas esąs negeras, 
pertat Chicagos lietuviai ne
mėgstą “Vilnį” skaityti. Žemai
čiai tankiai “Vilnies“ vardą su
maišą su jiems įprastu žodžiu 
“velnias", užtat didžiuma Chi
cagos lietuvių ir bijo “Vilnies” 
tarsi kokio velnio. Ir nesi)- vil
ties, kad bent kada Chicagos 
lietuviai pamėgtų “Vilnį” skai
tyti, — visi žiną,'kad “Vilnis” 
yra komunistų “galiota”. Taip 
tai dejuoja patys Chicagos ko-j 
numintai, todėl “Vilnis” esanti 
“no good no more".

Pruseika atvyksiąs į Chicagą

“Darbo žinių” pirmuoju re
daktorių nori likti abu And
rulis ir Strazdas. Didžiuma šė- 
rininkų pritaria daugiau Andru
liui, negu Strazdui, nes Straz
das kaipo naujokas komunistiš
kame darbe, neišmokęs dar ge
rai komunizmo ABC iš atmin
tie*, kuomet Andrulis komunis
tų ABC ir miegodamas atkalba. 
Tečiuus eiliniai nariai nenorė
dami užgauti StrazdoGenių Dė- 
dės’Valionio didžios ambicijos, 
pasiūlė kompromisą, kad Straz
das vestų vietos žinias, Andru
lis telegramas, o Pruseika kac 
butų pirmuoju redaktoriumi. 
Su tuo noroms nenorams abu, 
Andrulis ir Strazdas, sutikę, ši
toks strategiškas žingsnis eili
nių narių busiąs sveikatai pa
čiam Chicagos komunistų dar
bui, nes “baisi revoliucija” tarp 
Strazdo ir Andrulio bus išveng
ta.

PRANEŠIMAIgreit 36 kuopos jie neteks, ne- ' 
beturės nei vienos didesnės or-j 
ganizacijos, kurioms jie galėtų u . . .? A . . 'S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin-
kanianduoti. rertat, jų many- kimas įvyks Seredoj, Rugpiučio 1 die
niai, kad dienraštis juos nuo 7:80 vai. vakare, Chicagos Lic- 

, .. ... . j- ' .. tuvhi Auditorijoj. Visi nariai būtinaigalutino fiasko galės išgelbėt i dalyvaukite, nes yra daug svarbių
Chicagoje, yra dar viena jų1*”'........ .—
klaida, kurią greitu laiku pa
tys patirs ant savo mizerno kai
lio. GaHma drąsiai sakyti, kad 
savo jokiomis naujomis “gazie- 
tomis” Chicagos protaujančių 
lietuvių neįstengsite suklaidinti, 
nes perdaug ilgos ausys, kad 
jos nebūtų matomos Chicagos 
lietuviams. Kokį vardą savo 
“gazietai” jie neduotų, visi 
bus žinoma kaipo Maskvos kl 
cinkų organas. —J. Rangas.

dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti prie S. L. A. 
86 kp.-

A. Marcijonaitė, Sekr.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesinį .susirinkimą IreČiadic- 
nv, rugsėjo 1 <!., Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted si. Susirinki
mas prasidės kaip 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku, nes randasi daug reiaklų dol 
apsvarstymo. —1). Gulbinas, rašt.

Naujas komunistų laikraštis — 
“Darbo Žinios”

Kadangi veik visi Chicagos 
skaitantys laikraščius lietuviai 
žino, kad “Vilnis” yra komu
nistų “gazieta”, pertat “Vilnies” 
gyvavimui nesą pasisekimo lie
tuviuose, užtat į “Vilnies” vie
ta nutarta leisti “Darbo Žinios”. 
Pradžioje “Darbo Žinios” eisian
čios kasdie, t) vėliau, jeigu ne
gausią iš Maskvos įvaliai pini
ginės paramos, o iš Chicagos 
lietuvių priejautos, lai turė
siančios likti savaitiniu laikraš
čiu.

BOHMMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

PuriTan 
Malt

♦ . Piniginis stovis
“Darbo Žinios”, kaipo dien

raštis, vietoje du syk Į savaitę 
įėjusios “Vilnies”, turėjo pradė
ti eiti nuo rugsėjo 1 dienos, lė
čiau šitam reikalui užstojo ke
lią dvi kliūtys: nesukėlimas pi
niginės kvotos savo drauguose 

I ir negavimas pelno užtikrinimo 
iš komunistų partijos viršylų, 
geriau pasakius, Rusijos įgalio
tinių, kad gaus piniginę para
mų, o be piniginės paramos iš 
Maskvos nėra drąsos šitokio 
darbo imtis. Pastaroji kliūtis, 
tai yra Maskvos “OK”, esu gau
tas paskutinėmis dienomis, tas 
paaiškėjo praeitos subatos, rug
pjūčio 28 d. susirinkime. Bet 
komunistų partijos nariams pa
skirtoji kvota 
vieną t 
pradžių 
padengti 
dateklių.

pasiekia tiktai 
perint iš pat 

Maskvos* iždinė turės 
supirkimo mašinų ne-

*>

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiia

“Darho žinios” bus Maskvos 
“gazieta”

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama ižnežioti 

nuo 3-čios .valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ji “Naujienah” galima mokėti sykį 
savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 

ranti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis’' 
uoj praneškite šiuo adresu: /t 
įnygynas, 3210 So. Halsted St. 
Boulevard 9663)

Chicagos Komiteto Lietuvos 
aiČiąnis šelpti susirinkimas

(TeJ

Naš- 
įvyk* 

panędėly, rugp. 30 d.. 8 v. v., Ray- 
mond Chapcl, 816 W. 31 St. Kvie
čiame visus lietuvius prijaučian
čius Lietuvos našlaičiams, atsilan 
kyli į šį susirinkimą, kuriame ga
lėsime aptarti šio sezono veikimi] 

kitus svarbius reikalus.
K. Katkevičienė, pirm.

ir

REIKIA DARBININKŲ
MOTERYS

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

REIKIA 15 moterų, darbas nakti
nis, prie naujo namo, 5 vai. darbo. 
$15 j savaitę. Ateikit pasirengusios 
darban. Graham Employment Agen- 
cy, 833 Mihvaukee Avė., kamp. Elston

REIKALINGA moterų indų plo
vėjų. Nedėldleniais nėra darbo. 4169 
S. Halsted si. Tel Yards 0346.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
GROJIKUS pianas, 88 notų, 

gerame stovyje, kaip naujas, 
atiduosiu už $100, 70 rolių ir 
benčius, $25 jmokėti ir po $10 
į mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1% 
floor.

DIDELIS BARGENAS

NlAUJAS 2 fintų namas, 5—5 kam
barių, augštai Halus išrenduotas, 
viskas moderniška, randasi netoli 
Western Electric Co., kaina tiktai 
$12,500, cash $1,500, kitus kaip ren- 
ną.

4

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

669 W. 14th Street

FRANK B. SLAYS 
3213 S. 54 Avė.

CICERO, ILL.

BARGENAS
Parsiduoda 6 kambarių medinis 

cottage. Elektra, vanduo.
5817 So. Kildare Avė.

KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE ŽINO TAI 

(Kai kurie tėvai nežino)

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

susilauks •naujo 
‘‘Darbo Žinių”.

Šį rugsėjo mėnesį, kelias die
nas ankščiau ar vėliau, Chica
gos lietuviai 
dienraščio -
Eis lietuvių kalba, bet jo veda
moji dvasia-pakraipa bus komu
nistiška. Tarnaus ne lietuvių 
darbininkų reikalams, ne lietu
vių tautos reikalams, bet vien 
Maskvos kruviniesiems dikta
toriams garbinti. Jie savo “ga- 
zietoje” niekins Lietuvos val
džia, niekins kiekvienos šalies 
valdžią, apart Rusijos valdžios, 
nes Maskvos diktatorių valdžia 
juos tiktai tam ,ir lakina, kad 
jie nuolatos lotų. Komunistų 
tikslas yra — griauti darbinin
kiškas organizacijas, jeigu jų 
negali užkariauti; griauti kul
tūrines organizacijas, jeigu jų 
negali užkariauti; niekinti vi
suomenės veikėjus, jeigu tie vei
kėjai netarnauja jų begėdiš
kiems tikslams. Busiantis nau- 

. jas komunistų dienraštis Chica- 
• • goję tiktai tam ir steigiamas, 

kad niekinimų, plūdimų^ ardy
mų ir chuliganiškumo darbą

ką nors varius dar sėkmingiau, negu 
tas buvo varoma iki šiol.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių aavišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
Ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į Šią 
draugijų, 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 i Chicagos Lietuviu Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. S. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai Ektumėt šios 
draugijc*' nariais.

K--------------------------------------------------

’ ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Kazimiero Jociaus, pa- 
einančio iš Radviliškio miestelio, 
Šiaulių ap. Girdėjau, kad gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kiti jį pažįstanti praneškite 
man Šiuo adresu:

KONSTANTAS JOCIUS,
e 7000 S. Campbell Avė., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
BEI KALINGAS patyręs bučeris, 

• vartojus gerai anglų ir lietuvių kal- 
*» bas. Turi būti jaunas ir nevarto-
■ jąs svaigalų. Atsišaukite tarp 6:30
■ ir 8 vai. vakaro antradienyje,
e 630 W. 20 St.

3 fl. frontas.

: SIŪLYMAI KAMBARIŲ 
t -------------------------------------------- £----

RENDAI
Ruimas rendai, vienam arba dviem 

vaikinam ar merginom* Atsiliepkit 
i vakarais nuo 6 iki 9. Kambarys su 
i visais parankamais.

3319 So, Ix>we Avė.
2 lubos frontas

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 7 ruimų f lutas, su vi-' 

sais įtaisymais. Gera vieta gyveni
mui, Brighton Park.

4104 So. Campbell Avė.

: ĮVAIRUS SKELBIMAI
Te). Yards 7282 

Res. Tel. Hemlock 5244 
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laidom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.1 J. S. RAMANČIONIS, I^ez.

r—-------  i i "■ i" ' i į
Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI I

i
4155 Archer Avė. 1

CfilČAGO

STOGDE?JGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dąnne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Pbone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ $50 VACUUM Cicancr, kaip nau
jas, $20. šauk Vincennes 2324,

VYRŲ
DABAR YRA LABAI GERŲ 

DARBŲ
Pasiuntinėjimui vyrų, 60c. j vai. 

Mašinistų, 75c į vai. Inžinierių $35 
j sav. Prie elevatorių, $27.50 į sav. 
brill press operatorių 50c j vai. Prie 
bačkų, 75c j vai. House man, $100 j 
mėnesį. Darbininkų, 50c į vai. Prie 
svarstyklių, $30 į savaitę. Virėjų, 
$35 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT agency 
4191 So. Halsted St. 
Kampas 42nd St., 2 fl

PARSIDUODA 26 metus išlaiky
tas biznis. Didelis knygynas ir 
spaustuvė, Lietuviška Aptieks, Agen- 
tura lietuviškų laikraščių ir rašo
mų įrankių. Norint galit dadėti par
davimo tabako ir minkštų gėrimų.

Parsiduos už pamestinus pinigus. 
Norėdamas 
įdėk paštus 
atsakymo.

M.
1028

PHILADELPHIA,

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

Kreipkitės:
8532 Vincenes avė.

(langiaus ką sužinoti, 
nevartotą ženklelį

A. IGNOTAS 
So. 2nd Street

dcl

PARDUODU arba mainysiu 2 fla- 
tų mūrinį namą po 6 kambariui. Par
duosiu su mažu įmokėsimu arba pa
imsiu j mainus bučemę, grosernę ar 
lotus, ar kitą kokį biznį. Kas ką tu
ri. Savininkas ant

£714 So. Emerald Avė. 
1-mos lubos

Jaunimas nori 
veikti.

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

Chicagos lietuviai ir 
komunistei

Per pastaruosius penkis me- 
Kuomet jie groja ant jo, tus lietuviai komunistai Chica- 

jie gauna malonumo ir sma-|ff<>je veikia su didžiausiu įnirti- 
gumo rankomis groti. Su niu, kad užkariavus įtekminges- 
juo labai gerai akompanuo- nes Chicagos lietuvių organiza- 
ti dėl dainų. Yra tikra mu- ypač jie daugiausia tenai 

skverbiasi, kur randasi ižde pi- 
kad n’RU» tečiau jų |x*nkių metų 

nenuoalsus darbas jiems davė 
tiktai apsivilimą. Chicagos lie- 

. tuviai, apskritai jmant, yra kin
kas aukščiau pakilę, negu kitų 
kolonijų lietuviai, pertat juos 
suklaidinti yra kur kas sunkiau, 
negu kai kiliuos mainerius ir 
mažų miestelių gyventojus. Ir 
tose organizacijose, kuriose jie 
pirma buvo įsigalėję, šiandie 
yra nustoję įtekmės.

I Tiktai vienoje įtekmingesnė- 
je organizacijoje — SLA 36 
kuopoje — dar komunistai šiaip 
taip laikosi, bet ne po ilgam 
ateis jiems ir čia galas viešpa
tavimo — murmėjimas nariuo
se jau yra prasidėjęs. Vargiai

zika dėl šokių.
Jūsų vaikai suras, 

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

JOS. F. BUDRIK 
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.60?

Ataakym**: $100.00 ant syk i* 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami ęen- 

tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
Urbti dėl kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Roaeland. — SLA 139 kuopos jau
nuolių tėvų ir globėjų susirinkimą 
įvyks seredoj, rugsėjo 1 d., 7;30 v 
vakare, Aušros kambariuose. Susi 
rinkimas yra šaukiamas tuo tikslu 
kad sutvėrus SLA jaunuolių kuopą

Valdyba.
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Garsinkitės Naujienose

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

specialumas Geras patar
navimas. Žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

FKANK’S BARBĖK SHOP 
Frank A. Druktainis savin.

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis susirinkimas atsi
bus seredoj, sugsėjo 1 d.. 8 vai. va
karo pas p. Smalelį, 2047 Oakley. 
avė. Visi delegatai malonėkit pr-:1 
būti laiku. —Valdyba.

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

BEINER COAL CO.
1804 W. 59th St.

g.v-

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

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

PARDAVIMUI 2 4 kamba
rių namas ir lotas, lietuvių apy
linkėj. Atiduosiu už teisingą 
pasiūlymą, rendos $40 į mėnesį. 
A. W. Niedzielski, 2338 W. 
23 Place.

REIKALINGAS bučeris, nevedęs, 
okantis darbą. 634 W. 35th St.

PARDAVIMUI Storas cigarų, ta
bako ir taip visokių daiktų, pigi. 
Rendon 4 ruimai. 163 E. 107th St. 
Tel. Pullman 9028.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas arba mainysiu ant 
biznio, namas geras, po 8 kam
barius, savininkas 2 fl,, 1731 E. 
92nd Pi.

REIKALINGAS gerai patyręs bu- 
>ris. 2209 W. (Lake St., Melrosė Park

REIKALINGAS jaunas gabus bar- 
>erys, gali uždirbti nuo $30 iki $50 

savaitę. 514 Moen Avė., Rockdale, 
11. Tei. Joliet 2864. šaukite Mr. 
juksa.

NAUDOKITE elaime. Par
siduoda ice cream parlor, laikoma 
mokyklos reikmenis ir kitokius da
lykus, tarp dviejų mokvklų. 4 kam
bariai pragyvenimui. Pardavimo prie
žastis liga šeimynoje.

3329 Sę. Aubum Avė.
Phone Yards 2296

REIKALINGAS pavienis bučeris, 
patyręs buČerio darbą. Valgis, kam
barys; alga pagal sutarties, 
ja vieta; prašome atsilankyti pasi- 
larimui. *

A. SI RATA VIGU,
2553 W. 69 st., Chicago, III.

' Tel. Pro.spect 9415

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Nau-

PARDAVIMUI gera vieta, aplin
kui geležinkeliai. Grosernė, cigarų, 
tabako, kendžių. sandvičių, karšta 
kava, užkandžiai ir visoki minkšti gė
rimai. 1261 So. State St.

PARDAVIMUI delikatessen Sto
ras geroj vietoj. Nupirksit pigiai. At- 
sišaukit tuojaus. 3721 So. Halsted 
St. Tel. Boulevard 1285.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 
balti krėslai, moderniška; gera pro
ga geram žmogui; pigi renda, ilgas 
Ivsas. 514 Moen Avė., Rockdale, 
III.

Studebaker išleido naujus karus 
Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
inėrija, bet body yra visai naujos 
nados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- 
iote pirkti ar mainyti i seną atva- 
iuokite ar pašaukite Tel. Boulevard

PARSIDUODA saldainiu, cigarų, 
cigaretu ir kitu mažų daiktų krau
tuvė. Vieta išdirbta 
tų, renda nebrangi, 
dėl pagyvenimo.

Kreipkitės:
1437 S. 49th Ct.,

per daug me- 
4 kambariai

Cicero, III.

MILDA AUTO SALUS 
3121 So. Halsted St. NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA pigini Cadilac už
darytas, 1918 m., geram stovyje 
Atsišauk tarp ,5 arba 7 vai. vaka
re. 1911 Cannlport avė.

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

3 aukštas

PARDAVIMUI VELIE tauring, 
vėliausio modelio, išrodo ir bėga 
kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $35(1.

4401 So. Rockwell Street 
Tel. Lafayette 6310

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

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų maži ra

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

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

EMMET KENEDY
30 N. La Šalie St.

Franklin 2065

cash.

AR NORI BŪT TURITINGAS?
PARSIDUODA namas su res- 

tauranto bizniu. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Parsiduoda 
labai pigiai; įmokėti $1,500. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo, farmos; priims lotus už 
pirmą įmokėjimą.

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

Boulevard 9641

SERAI—BONAI
REĮIUA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

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

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MŪRGIC1AI
3- TI MORCIGIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716NAUJAS moderniškas mūrinis na
mas, geriausios konstrukcijos, tinka
mas dcl biznio namų, 1 krautuvė ir 
5 kambarių fintas augštai, 2 ofisai 
ir palaukimui kambarys, karštu 
vandeniu šildomas, 22y70 pėdų. 1 
krautuvė su flatu augštai, užpaka
lyj ofisai ir palaukimui kamba
rys, karštu vandeniu šildomas.

2 FLATŲ mūrinis namas, su 
skiepu, 4—4* kambarių ir 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas.

GRAŽUS mūrinis bungalovv ir 
cottages, gerose apylinkėse, 
visai

PARDAVIMUI rakandai, 2 
pečiai gasinis ir šildomas. Taip
gi kiti visi reikalingi daiktai. 
Taipgi 3 ruimai rendai. Parduo
siu pigiai, nes aš važiuoju į ki
tą miestą. 4630 So. Paulina St.

MOKYKLOS
ŽINOVAS BARBERYS,

Spacialistas plaukų kirpime i 
patrumpinime į visas madas vy
rams, moterims, merginoms ir vai
kams. Sykį pamėginsi ir visados 
sugrįši. 2354 W. 68th Street, prie 
So. VVestern avė. Chicago, III. šiaur- * - • 1 111-vtlnes kertes. . |, PARSIDUODA ęroaernę ir .lelika-

\ ______ 1 tesu krautuve, 3 ^ambonai pagyve-
-—'■--------- ; nimui ir vana. Turiu parduoti greit

ir todėl leisiu pigiai. 
7008. Paulina St.JIESKO DARBO

.irl

PARDAVIMUI kainos
nebrangios.

H. KOPLEWSKI
3992 Archer avė.

Lafayette 9305 and Republic 8915

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

PAIEŠKAU darbą į stubą prie ma
žos šeimynos. AŠ turiu patyrimą 
prie namų darbo. Aš esu našlė su 
viena 6 metų mergaite. Sutinku dir
bti'ir ant larmų,

A. MITC.
6228 S. Sacramento avė., Chicago

REIKIA DARRININKŲ
MOTERŲ

DIDELIS FIRE SALE
' Bridgepoi’t Studio

Atsišaukite savo paveikslus 
atsiimti ąnt 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

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
biznis gerai išdirbtas, yra 4 kamba
riai gyveniAiui, rendos $30. Lysas 
2 metam. Pardavimo priežastis — į 
pabėgo moteris. 1707 W. 45th St. I 
Atsišaukit pas CHESNA. 4501 So. 
Paulina St.

Indų plovėjų, $17 į savaitę. Prie' . . . , . x. ,
apvalymo, trumpos valančios, $57 j vietoj. Bus pranešta to- 

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų' mėnesį. Prie laundrės $18 į savaitę, liau. J. J, STANKUS 
Bridgeporte, laikys mėnesinį susirin- Prie namu darbo, $15 į savaitę. Vi-; oĄ.prąc | pardavimiii hnrd- kima Antradieny, Rugpiučio 81 die- rėjų, $25 į savaitę. Į dirbtuves $18 įJ AnliLP A. a mu Iiarct
ną, šių metų, 8tą vah vak., Lietuvių savaitę. Pardavinėtoj^, $20 j savaitę. Ware ir paint štoras. Senas ii 
Auditorium svet., 8133 So. Halsted t’rie virtuvės pagelbininkų, $17.50 j išdirbtas biznis. Kaina nebran-

| nėkite būtinai laiku 
tos kuopos nariai ilgai dar kęs yr» svarbus.
komunistišką diktatūrą. Kaip

St. Todėl atstovai ir valdybos malo- sav. Veiterkų, $18 į savaitę.
susirinkti, nes SOUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY
4191 So. Halsted St.

Kampas 42nd St., 2nd fl.
P. K., Rašt. | 

941 W< 84th St.

gi. Kreipkitės tuojaus.
3149 S. Halsted st. 

Tel. Yards 7282

BARGENAS
NAUJAS 4 flatų mūrinis namas 

prie 6321—23 S. Whipple St. Visas 
aržuolo užbaigimas, įnlaukų $300 j • 
mėnesį. Parduosiu labai pigiai.

Tel. Republic 4732

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

X

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Reaf Estate biznio ir t. t. "Musų mo- 

kreditai priimami Illinois

Universal Preperatory & 
Comm erei ai School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 83 gatvės, 2 lubos)

Gera proga pasinaudokit
PARSIDUODA namas su bizniu kyklos 

arba be biznio, draupanų krautuvė, State Universitete, 
vyrų, moterų ir vaikų. Geroj vie
toj biznis išdirbtas nėr ilgus laikus.1 
Priežastį pardavimo patirsit ant I 
vielos. Turi būt parduotas greitu j 
laiku už žemiausią kainą. 3356 So. 
Halsted st* Tel. Boulevard 2781 •
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