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Jungt. Valstijos tai ne 
visa Amerika, sako 
Kanados atstovas

Sovietų unijų vadas kolioja 
Britus

Ispanijos karalius žadąs priver 
sti diktatorių trauktis

J. V. piliečiai pritaria 
Jauty Sąjungai

Sovietą unijy vadas kolio 
ja Britų vadus

Kanados atstovas pareiškia, 
kad Jungt. Valstijos tai dar 
ne visa Amerika

Tomskiw, neįsileistas Anglijon, 
atsiuntė unijų kongresui pik* 
tą telegramą
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3000 myliy ėjo pėsčias 
nevidonui užmušti

Prancūzai sumušę maisti 
ninkus Sirijoj

BOU R N EMOUTI I, 'A ng Ifla, 
rūgs. 9. — Tarp laikomo čia 
Britų Darbo Unijų kongreso 
suvažiavimo delegatų šiandie 
buvo skleidžiamos kopijos ilgos 
telegramos, sovietų Rusijos 
centrai i nes raudonųjų profesi-

Priversiąs Ispanijos dikta 
toriy trauktis

Amerikos milionierius 
paliko po piilioną dole

rių Francijai ir 
Belgijai

Karalius Alfonsas tokį priža
dėjimą davęs artilerijos kor
puso oficierams

PORTLAND, Maine, rūgs. 9. 
— Sąskaitininkas Benjamin 
Turner, amerikietis, 3,000 my
lių pėsčias keliavo iš Meksikos 
Miesto užmušti žmogų, kurs 
buvo jį nuskaudęs.

1921 m. jis nušovė Meksi
kos Mieste vieną brokerį, Ra
moną Argiellesą, už prigavys- 
tę, ir pateko teisman. Jį ginti 
į si piršo advokatas /James D. 
Hallen, irgi amerikietis, kurs, 
kaip pasirodė, buvo be sąžinės 
suktas žmogus ir šuleris. Išga
vęs iš Turnerio 1,200 dolerių, 
o tai buvo visa, ką Turneris 
buvo per visą savo gyvenimu 
susitaupęs, Hallenas, nė nesto
jęs teisme savo kliento ginti, 
išdūmė į Jungtines Valstijas. 
Turneris buvo laikomas kalė
jime, bet pagaliau 1923 metais 
tapo išteisintas ir paleistas. I 
Jis nusitarė prigaviką advoka
tą surasti ir jam “atsiteisti.” 
Pagaliau jam pavyko. Susekęs, 
kad Hallenas gyvena Falmouth 

. į Fireside,-Turneris vakar atėjoKantoniečiai nutaiė oi gani-.. į() namus jr suvarė jam pen_ 
zuot komitetų kovai su pieš- kjag kulipkas Tatai padal.ęs 
tuoju Britų imperializmu pats pasidavf po|icijai.

BEIRUTAS, Sirija, rūgs. 9. 
— Prancūzai skelbiasi sumušę 
netoli nuo 
kilometrų į 
sko, stiprų 
maištininkų 
sužalota.

Maarabos, . dešimt 
žiemius nuo Dama- 
arabų būrį. Daug 
buvę nukauta ir

Europa gerai gyvenan
ti, sako Mellon

Smerkia Srity smurto 
žygius Kinuose

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Pasikalbėjime su Evening 
Standard atstovu, Andrevv 
Mellon, Jungtinių Valstijų iž
do sekretoriuius, pareiškė, kad 
savo kelionei po Europą jis 
nematęs nė menkiausios žy
mės, kad žmonės blogai gyven
tų, ar kad Europa tarpių.

Ateinantį Šeštadienį Melio
nas laivu Berengaria grįš at
gal į Jungtines Valstijas.

Gary plieno fabrikai 
bus dvigubai pra

plėsti

moju Britų imperializmu

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
9. — šiandie, kalbėdamas Tau
tų Sąjungos susirinkime, Ka
nados atstovas Sir George Fos- 
ter pasakė, kad milionai Jung
tinių Valstijų piliečių visa šir- 
džia simpatizuoją didžiam Są
jungos darbui, nežiūrint, kad’nią sąjungų tarybos vardu pa 
Jungtinių Valstijų valdžia ir sirašytos Tomskio, maskviškio 
nepriklausanti Tautų Sąjungai, ifraternalio delegato, kuriam

Pabrėžas, kad* Kanada šir-jte^*au Britų ^aidžia neleido 
džia ir siela atsidavus Tautų i Angliją.
Sąjungai, Fosteris kritikavo 
tuos, kurie įsivaizduoją, kad 
Jungtinės Valstijos reprezen-

Toj telegramoj piktai ata 
kilojama Britų valdžia, kuri 
“mielai įsileidžia delegatus iš

tuojanČios visą Amerikos kon- Amsterdamo [socialistinių pro- 
Amerikos kontinen-|^es*n’^ s?jungų internaciona 

te yra tadtų, kurios neturi lai-U° ’r Amerikos Darbo Federa- 
mes gyventi po Jungtinių Vai- CU°* ~~ organizacijų, kurio.* 
stijų vėliava,” sakė k«i.
atstovas, ir į žiemius nuo Mek- gėdiškai kalba
sikos Golfo esą • 130 milionų 
žmonių, kurie tiki Tautų Są
jungos tikslams.

tinenta. internaciona

stijų vėliava,” sakė

Pašalinta iš vietos rin
kimuose sumušė buvusi 

savo “bosą”

MADISON. Wis., rūgs. 9. — 
Dane kauntėš klerkas Austin 
Johnsonas nesenai atstatė iš 
vietos savo padėjėją, p-lę Sei
mą Fjelstadt, motivuodamas 
tuo, kad ji esanti /nesumanin
ga. “Išfaieriuota” p-lė Fjel
stadt dabar “praimerių” rinki
muose statė savo kandidatūra 
i kauntės klerkė vietą prieš 
Johnsoną, ir laimėjo 2,500 bal
sų daugiau už Johnsoną. Jei' 
Johnsonas nebūtų “išfaieria- 
vęs” savo padėjėjos, jis be a- 
bejo butų buvęs vėl išrinktas, 
dabar gi p-lė Fjelstadt duos 
jam pačiam saktį.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško b ar genų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti., n pirkėjų atra
si! greičiausia. ,

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas ___ --
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų ui colį 
į dieną. * *
. Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. ‘

Kanados ar^a streiklaužiauja, arba be- 
i apie paskolas 

su nuošimčiais,” bet neįsilei- 
Įdžianti atstovų sovietų darbi
ninkų, kuri? “davė paskuti
nius savo skatikus padėti savo 
klasės broliams jų didžiojoj ko
voj”.

Tomskis savo telegramoj 
taipjau kolioja Britų geležiu 
keliečių unijos generalinį sek
retorių J. H. Thomasą ir “ki
tus į jį panašius darbo unijų 
vadus”, kurie esą ištikimi ka
pitalistų tarnai. Thomas, gir
di, buvęs tas asmuo, kurs dau
giausiai prisidėjęs prie visdoti* 
no streiko pralaimėjimo.

Britų darbo unijų kongrese 
generalinė taryba savo pareis 
kime dėl maskviškių telegra
mos sako, kad prieš tokį ap
gailėtiną, visas laukiamo iš 
fraternalinių delegatų papras 
to padorumo ribas pei einant' 
elgesį ji matanti reikalo ko. 
stipriausiai užprotestuoti.

“Generalinė taryba”, *sako- 
tma pareiškime, “visu griežtu- 

4,mu pareiškia, kad ji negali 
• įleisti, idant fraternalinio dele

gato pozicija butų degraduota 
į tiradą prieš Britų darbininkų 
judėjimo atstovus ir f ra te ma
linius kitų kraštų delegatus; 
ji taipjau negali. leisti tokio 
nepakenčiamo maišymos į Bri
tų darbo unijų dalykus”.

Taryba pagaliau sako, kad ji 
esanti įsitikinus, jogei darbo 
unijų kongresas jos šitokį nu
sistatymą pilnai parems.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Feng Juhsianas grjžta 
j Kiniją į ' 
________ \ 

MAŠKVA, rūgs. 9. — Mask
vos laikraščiai sako, kad' Kinų 
maršalas Feng Juhsianas, 
kurs atvyko į Maskvą neužilgo 
po to, kai kuominčunai (nacio
nalinė liaudies armija) buvo
priešingų armijų nuveikti, da- čiuojama. siekia apie 6 milio- 
bar išvykęs atgal į Kiniją. nūs dolerių.

KANTONAS, K,inai, rūgs. 7. 
praneša, 

preky-

IlENDAYEi Franci jos-Ispa- 
nijos siena, rūgs. 9. — Prane
šimai iš ištikimų šaltinių Madų 
ride sako, kad pastarasis Ispa* 
nijos artilerijos korpuso suki
limas buvęs paliautas dėl to, 
kad karalius Alfonsas davęs 
oficierams žodį, jbgei jis pasi
stengsiąs priversti diktatorių 
Primo de Riverą rezignuoti.

De Riveros <hkVtu‘ Q daranti 
gėdos Ispanijai, sako Ibanez

PARYŽIUS, rūgs. 9. <— Pa
sikalbėjime su laikraštininkais 
garsus ispanų rašytojas, Vin
cento Ibanez, pareiškė, kad jis 
karštai pritariąs ; ( .
nuversti diktatoriaus Primo de federalinė kariuomenė sumu-konferencija Kantone, 
Riveros valdžią, kuri daranti šus revoliucininkų jėgas mušyj^an(^ie Pr‘ėmė rezoliuciją *or-1 

’ganizuoti nacionalinį komitetą, 
kurs pavartotų ekonomių ap
sigynimo ginklą prieš plėšrųjį 
Britų imperializmą. t

Kamenevas atsisakė 
ambasadoriaus 

vietos

MASKVA, rūgs. 9. — Sovie-

----------- ,
MERCER, Pa., rūgs. 9. — 

F. II. Buhl; Sharono milionie- 
rius plieno fabrikininkas, kurs 
mirė 1918 metais, savo testa
mente užrašė po $1,000,(100Spaudos biuras 
Francijai ir Belgijai, trustisais kad keturios Kantono 
paskirdamas savo žmoną, Julią bos kameros aštriai smęrkian- 
Buhl, ir savo draugą F. VV. čios Britų žygius Kantone. 
Koehlerį. Trustisų advokatai į Mat pųąeitą šeštadienį Britų
dabar kreipėsi į teismą prašy- laivyno jėgos smurtu užėmė tų valdžia buvo paskyrus I.ro
dami leisti veliontes testamen- ’ dokus, kainos ilgą laiką na Kamenevą, pašalintą sovie
tą vykinti. Vakar teismas au- streikinink.^ vartojo kaipo tų prekybos komisarą, ambasa
torizavo išmokėti vieną milio- centrą. Bįrtų laivyno vyr&u- dorium Japonijai, bet Kamene- i
ną dolerių Francijai ir antrą gybė grūmoja , • • . • j

miloną Belgija'. ‘ ’ ^šu mSs^baasmidnis
ninkama, kurie trukdysią Bri- Kopp, kurs buvo sovietų vai-Į

GARY, Ind., rūgs. 9. —El- 
bert II. Gary, United States 
Steel korporacijos pirmininkas, 
paskelbė, kad American Sheet 
and Tin Plate fabrikai busią 
kita tiek padidinti, taip kad ir 
naujų darbininkų reikėsią dai
nuo 1,500 iki 2,000. Fabrikų 
praplėtimas, kurs pareisiąs 
apie 9 milionus dolerių, busiąs 
pabaigtas per 15 mėnesių.

areštavimu ir vas atsisakė. Nutarta todėl pa- »tok«8
.sueiki- likti poste Vikio... atvejo IfOBRkrHy-tą

| KOPENHAGA. Danija, rug- 
sėjo 9. — I>el sunkios finansi
nės padėties sovietų Rusijos 
karo taryba nutarė naujų ka
reivių ėmimą, kurs turėjo įvy
kti spalių mėnesį, atidėti į 
gruodžio mėnesį.

,Juiiirvaiuc>, n,ui re nunujD*<^ ~ .

NikaragUOS revoliuci- i tų laivų judėjimui ir bandysią džios paršauktas iš Tokio. 
Rinkai sumušti 'dalyti žrW Britų nuosavy- ------

._____ _ i bėms. ) . <
ne, MAKAGI’A, Nikaragua,! Bendra kiniečių darbininkų, Karo teismas 150 Ispa-
pastangoms rūgs. 9. — Valdžios pranešimu .valstiečių, pirklių ir studentų1 nijos karininką 

v f i t • * i • u pnuiniYii fni'anni in Ifotifnnn
________ v___  -- _________ ______ _ _ ____________ ’ MVAIJAAI 'J w

kuri daranti šus revoliucininkų jėgas mūšyj^ian(Iie priėmė

MAKAGVA

j ties Esteli, septynias dešimt 
Ispanija mylių į žiemius nuo Managuos. 

gyveno be parlamento,be susi- Revoliucininkų trisdešimt kri- 
be jokių dagijtę negyvų ir daugiau kaip 

kurio-i tiek buvę sužeista. Federalinės 
žmonės kariuomenės buvę du karinin- 

civilizuotuose kraštuo-!khi nukauti ir penki sužeisti.

“Per trejus metus

rinkimų laisvės, 
paprasčiausių laisvių, 
mis šiandie naudojasi 
visuose
se”, sakė Ibanez. “Ispanijos 
laikraščiai skelbia tik tokias 
žinias, kurias valdžia jiems lei
džia skelbti.

“Nė vienos Europos nė Ame-: 
rikos valstybės žmonės negy
vena šiandie tokios negarbin
goj padėties, kaip kad Ispani
jos. šiandykštis Ispanijos re
žimas galima palyginti nebent 
tik su senosios carinės Rusijos 
režimu.”

Del Ku-kluxų parado 
policininkai neturės 

šventės

4 užmušti traukiniui 
užgavus autą

DETBOIT, Mich., 
Keturi asmens buvo 
du turbut mirtinai 
Michigan Central 
užgavus 
važiavo. 

. buvo iš

rugą. 9.— 
užmušti, 
sužaloti 

traukiniui
automobilį, kuriuo jie 

Visi nukentėjusieji 
Wyandotte.

ISPANIJOS KARALIŲNAS 
VOS GALO NEGAVO

PARYŽIUS, rūgs. 9.
San Sebastiąn, Ispanijos, pra
neša, kad Ispanijos karaliumi!.

B. & O. darbininkai 
gaus daugiau algos

BALTIMORE, Md., rūgs. 9. 
— 5,000 Baltimore and Ohio 
geležinkelio šapų darbininkų 
laimėjo nuo 1 iki 2 centų prie*

BAYONNE, Francija, rūgs. 
9. — Gautais iš Madrido pra
nešimais iš 2,400 Ispanijos ar
tilerijos oficierų, tarp jų šlšių 
generolų, kaltinamų dėl nesu- 
botdinacijos, 150 bus karo tei
smo teisiami. į 
lelijos mokyklos
busią aštriausiai nubausti.

Du mirė, 8 serga nuo 
negerą grybą

Banko banlkrotavimas

WISC()NSIN RAPIDS, Wis., 
gs. 9. Pavalgę nuodingų 

profesoriai ffr<vbų du vietos piliečio Ber- 
tholdo Page šeimos nariai mi
rė, o astuoni pavojingai susir
go.

OVVATONNA, Minn rųgs. PERUGIA, Italija, rūgs. 9.
do valandai. Algos padidinimas 9. — Vietos National Farmers ( Karalius Viktoras Emanue- 
galioja nuo šio mėnesio pirmos Bankas vakar uždarė savo du- lis atvyko į Peiugią žiūrėti ka- 
dionos. ’ ris-

TRAUKINIŲ SUSIKULIMAS ' ±
i riuomenės manevrų.

SWAN RIVER, Minn., rūgs. 
p. — Great Northern trauki
niui No. 421 susidūrus su kitu 
prekių traukiniu, vienas kdn- 

Iduktorjus buvo užmuštas, o ke- 
Jšjli kiti asmens pavojingai su-

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

WASIIINGTONAS, rūgs. 9.1
— Columbijos Distrikto komi- Asturijos princui, važiuojant 
sąrąs pareiškė, kad Ku-Klux- Bilbao keliu, ______ 1_
Klano paradas, kurį jie rengia |susimušė su dideliu motoriniu 
Washingtone ateinantį pirma- vežimu. Jo autas buvo sudau- 
dienį, sudarąs tokią netikrą žytas, bet karaliunas išliko ne
padėti, kad policininkų atosto
gos diena suspenduojama kaip 
parado dieną, taip ir dieną 
prieš tai, tai yra sekmadienį.

jo automobilis

žaloti.

VETERANŲ KONGRESAS

LIETAUS IR PERKŪNIJŲ 
AUDRA NEW YORKE

NEW YORKAS, rūgs. 9. — 
Užpraeitą naktį New Yorką 
ir apielinkę atlankė smarki lie
taus ir perkūnijų audra, pada
riusi daug žalos. Del audros 
žuvo ir keturi asmens, o apie 
trisdešimt Žmonių buvo sužalo
ta. Materialiniai audros pa
daryti nuostoliai, kaip apskai-

sužeistas.
SS

^ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; šiltėjavidu
tinis, daugiausiai žiemių vaka
rų vėjas. v

Vakar temperatūra vidutini-, 
škai siekė 68° F. (

VARŠUVA,• Lenkija, rūgs. 9. 
čia prasidėjo septintas In- 

terallied Veterans’ federacijos 
kongresas, Anglijos pulkinin
kui Crossfieldui pirmininkau
jant.

Lenkijos premjeras Bartel 
iškėlė ' veteranų delegatams 
bankietą.

GERIAU GALAS, NE KAD 
EITI MOKYKLON

ROCKFDRD, III., rūgs. 9. — 
Kazei Tayloriutė, 14 m. mer
gaitė, nusinuodijo. Jos brolis 
rado ją nebegyvą. z Paliktame 
raštely ji sako,' kad nusitarus

šiandie saule teka 6:24, lei- geriau galą pasidaryti, ne kad 
džiasi 7:10 valandą. toliau lankyti mokyklą.

J

' Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuyon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjipią.

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. k

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per pa^tą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

* BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.
TUĘUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 

, TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

1739 So. Halsted St. Chicago, III

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Penktadienis, Rūgs. 10, ’26

KŪDIKIU
EROVėsskYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

aentkartčs 
nudikiii liko 
pasekmingai 

išaugintossu 
šiuo puikiu 
hiMiu maistu

*

Kas Dedas Lietuvoj
— ■ -------T ‘ 1 --------- - ’-------------- 1

Metai po kūdikystės yra begale 
svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo paamtai. Galima ta
da pagelbėti vaikui Įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo.

Menkumas ypatingai akstiną blo
gas penėjimas. Netinkamas maistas 
ne visados paeina iš jo stokos, nes ir 
turtingi*nuo to kenčia. Gali kūdikis 
gimti su aukso šaukštu, bet jei ne
gaus duonos ir pieno, orančių sunkos, 
žalių vaisių, šviežio oro, saulės, mie
go ir mankštinimų, tai bloga sveikata 
ir menkas išsivystymas bus jo gyve
nimo draugai. Inžinui reikia tam tik
rų anglių, kad jis gerai dirbtų, taip 
pat ir žmogaus mekanizmas reikalau- 
1 tuja tinkamo kuro, kad geriausiai 
tarnautų

Nekurio maistai yra būtinai augi
mui, o svarbiausias iš jų yra pienas; 
jo stoka dažniausia padaro nedape- 
nėjimas, ilU; jame randasi visi ele
mentai akstinanti augimą. Vienok 
ir po kudykystei pieną nedali kiti at
stoti, tik jam prigelbsti. Normali 
kūdikį reikia įpratinti visus paprastus 
valgius, ne keptus; nereikia patai
kauti jo norams. “Smaguriavimas” 
yra skylutė pro kurią atlenda neda- 
penėjimas. Vaikas reikalauja kitko, 
negu suaugęs, kuris tik palaiko savo 
jau išvystytas savybes.

Neda penėjimas paliečia dantis, na
gus, kaulus, o mineralai, kaip spina- 
čo geležis, pieno kalkis ir fosforas, 
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikas 
reikalauja penkis sykius daugiau kal
kių, negu suaugęs. Minkštų dantų 
pavojus gi daug pavyzdžiui, likučiai 
renkasi pudami dantų tarpais. Tie 
nuodingi pūliai įeina vėliaus į krau
ju ir padaro vieškelį įvairioms bakte-| 
rijoms.

Borden’s Eagle Pienas pasirodė 
esąs brangus veikėjas nukovojantis 
nedapenėjimą, nes užlaiko savy vyta- 
minus ir mineralus pradinėje didy
bėje.

Idant ir Lietuvė motina žinotų kaip 
vaitoti Borden’s Eagle Pieną, Borde- 
no Kompanija išleido Lietuvių kalboje 
pamokinimų kaip paruošti Borden’s 
Eagle Pienas visokių amžių kūdi
kiams. Jei nori kopijos tų i netruk 
cijų, iškirp kuponą h* laikas nuo lai
ko telpančių pagarsinimų ir prisiųsk 
jiems, o Jie su mielu noru visai dykai 
jums prisiys •jas.

DARBĖNAI. -- Sekmadie
nį, rugpiučio 8 d. Darbėnų “pa

vasarininkų” kuopa vadovau
jant darbėniškiams kunigams 
surengė gegužinę su negyvais 
paveikslais.
' IŠ kelių pajrH.Hu padare prar- 
des. Tose gardyse paguldė 
nuplyšusius batus, apdengė ir 
nešiojo po gegužinę. Tai esąs 

j kažin koks numirėlis. Paskiau 
padarė iš keliolikos žmonių ke
letą čiučelų, kurias apjuosė 
raudonomis juostomis ir ap- 

‘ maustė bjauriomis kepurėmis, 
tai 'girdi, esą bolševikai. O vi
sos tos procesijos prieky, liepė 
eiti vienam pavasarininkui su 
raudonai ištepta murza. Višų 

‘ svarbiausia, kad niekas nesu
prato ką tie “dzyvai” reiškia. 
Gudresni žmonės sako, kad 
Darbėnų kunigužiai tokiu budu 
laidoję savo valdžią. —šnypšt.

ŠVĖKŠNA. Tauragės ap. — 
Kugpiučio 6 d. staiga mirė G. 
J. iŠ Jučaičių k. išgyvenęs 57 
metus ir vedęs padorų ir gražų 
gyvenimą.

Velionies žmona susiderėjo 
su Švėkšnos kun. Nęvadziels- 
kiu, kad atlaikytų už velionies 
vėlę mišias, atgiedotų ekzėkvi- 
jas ir kūnų palydėtų | kapus. 
Moteriškė už visa susiderėjusi 
pinigus sumokėjo iš kalno.

Tačiau, sekmadienį, * po pa
maldų kunigėlis atsisakė eiti į 
kapus ir išvažiavo į gegužinę, 
o už tuos pinigus pažadėjo ki
tą dieną pasimelsti; Kunu! pa
maldos, girdi 
(Vėlė,

nereikalingos' 
turbut, gali palaukti?!).' 

—Pasipiktinęs.,

Ardo koperaciją

lšNewYorko tiesiai į Klaipėdą
‘ • TREČIA

Didėlė Chicagos Ekskursija
I LIETUVĄ

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

x ant to pąties laivo
iš uosto | uostą * '

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

6062

0700

0145

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

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

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis j:
PAUL BALTUTIS & CO.

961 W. 33rd St., Phone Blvd. 2426
CENTRAL MANUFACTURING 
D1STRICT BANK

1112 W. 35th SU Boulevard 6310 
J. P. EVVALD & CO.

840 W. 33rd SU Tel. Vardu 2790
B. L. FABIONAS

809 W. 35th St, Td. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St, Tel. Canal 1955

ALYTUS. Kai Alytaus 
vartotojų bendrovė atidarė A- 
lytuje I savo krautuvę, tai 
kun. Paulevičius sumanė paki
šti koją ir steigia katalikišką 
koperatyvą “Viltis”. 'Mat Aly
taus vartotojų bendrovėj kle
bonai neturi galidfc šeiminin
kauti, tai ir nusistatė įvairiais 
bucais jai kenkti. Diktatoriš
kos “natūros” tie klebonai: 
kur ne jie Šeimininkai, tenai 

didžiausi priešai.
— Dzūkų Nykštukas.

Privilegija.

MAH1AMPOLR. — 1 
polės apskrities žeipės 
mos komisija posėdy ši m. 
rugpiučio 3 d. paskyrė 
sklypą buv. Rusų valdžios žan
darų šnipui Jonui Dabrilai, 
dabar turinčiam Mariaiųpolės 
mieste savo namą, piečių i* 
ginklų bei laikrodžių krautuvę. 
Kuo remiantis komisija pasky
rė — nežinia. Kaip teko pa
tirti — už tai, kad lietuvių 
spaudos draudimo laikais Dab- 
rila buvęs knygnešiu. Bet atsi
vertus knygnešių sarašą, ku- 

Garshikitės Naujienose :g- vc!“ -i 
skaitoma, o vienos įstaigos ar- 
chive Mariampolėj yra tarp 
kitų dokumentų knyga, kurio- 

!je tarp daugelio rusų šnipų 
įrašytas Jonas Dabrila gaunąs 
net algą, žmonė? kalba, kad 
per krik-dem. viešpatavimą 
Diabrila žemės rueprašęsi mat, 
gėda buvo apgauti j savuosius, 
o dabar komisija susidedanti iš 
krikdemų arba jų pakalikų bai
gdama savas dieųas jam pa
skyrė sklypą, kai šimtai varg
šų beturčių jokiu budu nepajė
gia išprašyti sau sklypelio, 
visiems žinomas 
knygnešys Verbyla gavo pel
kių sklypą.

Lauksime kaip p. žemes 
ūkio ministeris į tai reaguos?

Seimo ir vyriausybės darbams 
žmonės pritaria

6

KACUI BRAND
CONDŽN6ED MILK

UA Al 
kuponą 
uaita 

dykai lletu- 
viAkal pamoka 

kaip priiiurOti 
ir penotl savo Ir 

jūsų ,ku<iik|. lAkirp- 
ktto i r prliiyskito 

Šiandie hu jūsų vardu 
ir adresu.

THE BOHDBN COMPANY 
Borden Bldg. New York

Mariam-
i refor-

žemes

jie

500 LITŲ UŽ ŪKĮ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500 

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

V. M. STULPINAS
3311 So. Halsted St., Tel. Yards

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted S t., Boulevard 

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

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

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

TURTINGI AUSTAS
STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Skaityk aituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk atičiai.

SIERINES VANOS

O
užsitarnavęs

bohemian 
APYN1Ų- 
SKONIS

PuriTan 
Malt

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

t
i

Elektros prietaisai mank- 
štinimui kūno 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai 4 7 R 
nakvinai ........................ I . I U

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

Tel. Boulevard 4552

2736. — Labai tinkanti vasarai 
margu šilku baigta suknelė.* Ją leng
vai pasisiūdinti ir ji gerai dėvėsi.s. 
Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 80, 
88, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 2% yardų 50 colių mate
rijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virš

DUSETOS. — 8. IX. Duse- 
tose buvo dideli “Snieginės” 
atlaidai, į kuriuos suvažiavo 
daugybė žmonių ir iš aplinki
nių parapijų.

Pirmą kart čia atvirame ore 
L. Vai. Liaud. s-gps kuopa su
ruošė mitingą, kuriame prane
šimą apie Seimo ir vyriausy
bės davbus padarė J. Kardelis.

Pranešimo klausėsi tūkstan
tinis žmonių susirinkimas, ku
ris net ir lietui užėjus neišsi
skirstė.

Triukšmingaiis aplodismen>. 
tais žmonės pritarė Seimo ir 
vyriaušybės darbams.

Buvo daug nusiskundimų 
dėl buv. vyriausybės, ypač 
min. kun. Krupavičiaus, netei
sėtų darbų.

— Sartų valtelė.
nurodyk pavyzdžių, prašome iškirpti •
paduotų, blank u tę arba priduoti pa-\ ellįSklt Naujienas
vyzdžio numeri, pažymėti m i erą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu au už- 
lakyrpu. x Laišku s reikia adresuoti*

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Lietuvon — tai bus 
Kranui dovana.

SIUSKIT.gER
NAUJIENAS

PINIGUS LIETUVON

NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 16 centų ir prašau at-

ilųsti n.a n pavyzd} No...-----

Mitros ...............~........... per krutinę

Ib prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

(Adresas)

(MlesUM ir valiL)

ROKIŠKIS..— Kugpiučio 18 
d. patino apygardos teismas 
nagrinėjo Čepuko ir Rušėno 
bylą. 1924 m. Kamajų miške, 
kur buvo eiguliu Rusenąs, bu
vo padaryta revizija čepukas, 
revizuodamas uoliai ieškojo ne- 
kleimuotų kelmų. Tatai nepati
ko Rušėnui. Taigi šis, susitikęs 
Čepuką Kamajuose lazdele iš
dūrė akį, kad revizuodamas 
mažiau matytų. Teismas Kušė- 
ną rado kaltą ir priteisė čepu
ko naudai 5000; litų, bylos už
vedimui 400 litų ir 2 ir pusę 
metų sunkaus kalėjimo.

— I’. Kriukelis.

GEGUžINfe

SALANTAI. —, nu
15 d. vietos šaulių buvo 
štą gegužinė Pėsčių 
Jaunimo iš apylinkės 
apsilankė gan daug, 
ir salantiškių, kurių skaičiuje 
buvo ir garsusis Plungės nuo
vados policijos viršininkas p. 
Gritėnas. Pabaigus gegužinę, 
jaunimas ramiai skirstėsi na
mo. Važiuodamas iš geguži
nės girtas Plungės nuovados 
viršininkas su dviem savo bi
čiuliais, užkabinėjo praeivius, 
o ties N. Salantais užkliuvo už 
Salantų pašto viršininko. Ne
žinia kuo šio girto pono “man- 
drumas” butų pasibaigęs, jei 
Salantų nuovados viršininkas 
nebūtų jo sudraudęs.

— Marsas.

KĖDULIŲ dvaras

192.5 - 
nomai sudarė su valdžia sutar
tį, kurioje buvo mažiau paro
dyta žemės ant 150 ha. žmo
nės įdomaujasi, ar valdžiai bu
vo sumokėta* 
150 ha žemės, 
mai valdė be atlyginimo nuo 
1§22 metų. — Žinąs.

■M

(Vardas ir pavardė) £

BERRY & SO. 5th

aiai ii laboratorijos.

“Antra Valanda Ryte ..
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori—* 

Batnbino.
Tie ęiažj diegianti m^šlun-f, 

giai tuojaus pranyks.' i
Batnbino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus palengvina 
vidurių užkietSjim.j.

Kūdikiai mėgsta jj! Net 
prašo daugiau I

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

ant pareikalavimo.Pasiunčiame pavyzdi

F. AD RICHTER & CO.
STS. BROOKLYN, N. Y.

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Subatoj, Rugsėjo 11,1926
\

nuoma už tuos 
kurią agrono-

Rugpiučio 
i suruo- 

dvare. 
kaimų 

Netruko

1922 
išnomavo 

ėdulių dvarą, 
jo, kad agro-

i

BUEHLER BROTHERS, Ine., atidarys naują retail bučernę sykiu 
' su jų skerdyklomis.

Čia rasite šviežią ir rūkytą mėsą, dešras ir kitus produktus par
duodamus žemiausiomis kainomis. Sutaupykit pinigų visuomet 
pirkdami čionai.

BUEHLERBROFHERSUc

\ SPECIALAI ATIDARYMO DIENOJE
Buehler Brand Lašiniai ......
Lenkiškos Dešros...............
Su Česnakais Dešros...........
Piknikams Kumpis .............
Frankforts ..........................
Wieners............................ ....

(Mes parduodam tiktai valdžios peržiuretą mėsą)

27c Pork Chops ............... ........ 28c
14c Pot Roast *............................  12c
15c Pork Loin Roast........ ........20c
18ė
16c Round Steak........................ 25c
20c Taukai ......... ................ ........15c

BUEHLER BRAND Mėsa ir Kcnukuose Produktai 
yra labai gardus

BUEHLER BROTHERS,
1400 W. 46th St.
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Garsinkities “NAUJIENOSE”

/ *

pajrH.Hu


Penktadienis, Rūgs. 10, ’26 Niurnos; CMcagd.'ifl,
---------- -------------------- --T — ■ ------------

Jei jums yrą nusibodę 
paprasti.. .

KORESPONOENCIJOS:

Racine, Wis.

NT AUJA meilė užsilaiko tūlam laikui.
Bet jei gerumas nėra tikras, ji greitai 

praranda skonį.

Pamėgimas turi būti tikras, bet ne papras
tas'.

s
Helmarų rūkytojams niekuomet nenusibosta 
Helmarai. Meilė prie Helmary visuomet 
pasilieka, nes jie yra tikri.

Susipažinkit Su

H ELMAR
. Karaliene Žymiausiu Cigaretų.

Atidaroma lietuvių kalbos 
vaikų mokyklėlė

A. L. I'. Sandaros 35 kuopa 
atidai o lietuvių kalbos vaikų 
nojcyklčlę. Visi Barine gyve
nantieji lietuviai, kurie turit 
Acirnynoj vaikų ir norit, kad 
'jis vaikai gerbtų ir butų gerai 

ui k !ė jam i, mokėtų musų pri- 
'jinitą lietuvių kalba, rašybų 
bei Lietuvos istoriją, prašom 
dcl jūsų pačių ir vaikų gero
vės, ateiti tėvams ir motinoms 
Ir atsivesti vaikelius.* Rugsėjo 
13 d., 7:30 vai. vakare Lietu
vių Svetainėj, 1528 12th St., 
•vyks pirmas vakaras atida
rymas vaikų mokyk Įėjės. > Te-, 
vams bus patiekti mokyklėlės 
vedimo ir mokinimo programai 
ir jei kas taisytina — pataisy
sime, kas naucįnga užgirsi- 
te ir žinosite kaip ir kokioje 
tvarkoje ir ko jūsų mylimi vai
keliai bus. mokinami. Tad visi 
iUgsėjo 13 d. vakare susieikite 
kuliuos apeina šis svarbus rei
kalas.

SLA 100 kuopos gan rimtas 
susirinkimas įvyko rugsėjo 5 
dieną, 2 v. p. p., Lietuvių Sve
tainėj. Galutinai nutarta ruoš
ti pamokos ir šokiai draugo su 
10-tu apskričiu spalio 3 d., 3 
vai. p. p. bus pamokos, o va
kare — šokiai, j pamokas įžan
ga dykaH.'j šokius bus imama.

lietuviai neinteresūojasi po
litika, kas yra peiktina, todėl 
neskaitlingai ir atsilankė.

Darbininkų šventėj, rugsėjo 
B d., miesto valdžia Zoo Parke 
suruošė gražų programą. Prog
ramas susidėjo iš sporto, pra
kalbų ir koncerto. Publikos da
lyvavo šimtais. —M. Kasparaitis

SANI-FLUSH
IŠVALO 
KLOSETO 
BOWLS
llani - Flush pra- 
alina visą darbą 
tuo valymo klose- 
o bovvl. Sanl- 

<’lush prašalina 
jurvus ir nemalo

nų kvapą.
Pirkit Sani-Flush savo groserni j, I 
aptiekei į ai bu hardvvare krautuvėj, 
arba atsiųskit 25c. dėl pilnos mie- 
ros keno.

The Hygienic Products Company, 
130 N. Wclh St., Franklin 4676 

t ------ 4

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confiąement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo lf) 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutarti).

1120 Šo. Richmond Street

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Ol Anali Kaushillas
( t 5r MIDWIFE

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
yanijos ligon- 
hučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
y vui. vikare.

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjuslas vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinis Maudy
nes, Maistini 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

Jig||. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Te|. Yards 4951

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

■ — -ii—— i . —————  . —r~ 

_ V

Lietuviai Advokatai

MR. HERZMAN «'
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St,, netoli Morgan St.

VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: ) 

j Drexel 0950 
I Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Tel. Dearborn 9057

A. A.SLAKIS
, \ • ' ' f

Adyokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. VVashington St.
Cor. Washington & Clark 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisus
127 N. Dearborn St., Room 1111-

Telefonas Centrą! 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 

Gyvenimo Vieta* 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
“A

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

’ DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Of i Rds
4729 S’o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois ;
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrfškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

b! HM I .........................L.llZ

A. L. T. Sandaros 35 kuopos 
buvo sušauktas politinis susi
rinkimas rugsėjo 3 d., 8 v. va
kare, Lietuvių Svetainėj, dėl 
pasitarimo už kokius kandida
tus balsuoti. Kalbėjo advokatai 
p. Foly ir (i. C. Levin, taipjau 
p. Bouman. Pasitaikė netikęs 
oras lijo, o antra priežastis 

•------- ----------- —

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. . Chicago, III.L *

[jOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Kandolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600V---------------- .---------------------

J. P. VP AITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 Sd. Michigan Avė.
Tel. Ppllman 5950 

Specialistą? Abstraktų 
Vedėjas •yisų teisių

V. n - -- 1 ■ ---------------*

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

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

Vak. 3223 S', Halsted St., Chicago 
T^l Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legaliŠkas popieras.
v..................... ii ■ ■ ..■■i i ■ ■

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

. NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

a..................m <■ i —.......................   /

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800
ii. ——i ■ i—

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Walla<^ Street

k.... .... i i ......... ■

šatenu

Musų Gėry Kostumeriy Labai Atsiprašome
|>ad delei pasididinusio 
musų biznio namų apšil
dymo reikmenų P®r pas- 
kutinės dvi savaites, kai 
kurie iš jūsų negavo dar 
apskai t liav iiną dėl namų 
apšildymo reikmenų, bet 
mes užtikriname, kad jus 
gausit juos j porą arba 
trejetą dienų.
Mes dabar esame padvi
gubinę darbininkų skai
čių. Todėl galime atlikti 
namų apšildymo reikme
nų darbą greit. Mes gali
me suteikti apskaitliavi- 
mą sekamai: 
Tiktai už 
Materiolą 
in‘ą.
Naują ir 
teriolą. 
Atsigaukit 
pas jumis 
eina šaltyn ir dabar yra klausymas; 
kad butų patogu žiemos'laike?” Pagalvokit apie tai.
Prie namų apš Idymo reikmenų, mes užlaikome plumbingą, kuris tu
rėtų būti pas jus. (lai jūsų plumbirgas nėra taip geras, kaip* reikė
tų. Įsigykit atsakant) materiolą nuo musų.

ATSIŠAUK1T PAS MUS
Mums bus malonu vesti su jumis biznio reikalus ir todėl suteiksim 

. jums atsakant* as prekes

materiolą.
ir pilną įvedi-

garantuotą ma-

arha parašykit, musų pardavinėtojas maloniai atsilankys 
ir paaiškins dar daugiau apie pinigų sutaupymą. Jau oras 

Ar turėsit užtektinai šilumos,

Sol Ellis & Sons, Ino.
PLUMBING AND HEĄTING SUPPLIES 

4600 W. 22nd St 
, CICERO, ILL.

Phone: Cicero 130

2118-22 So. State St
CHICAGO, ILL.

Phone: Victory 2454

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Kd.
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro. Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesi:

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

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

Sykip užsisakykite 4r Kaune užrekorduotus rekordus Kip-. 
ro Petrausko “Dūdelė* (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių,’ 
75c). _

Už persiuntimą rekordų imame 75o ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. . . Brooklyn, N. Y.

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo
* didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalįus, 
tuomet Jųą esate tikiųs, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin- 
tėlis išdirbėjas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoplea

—Bt. i rfR norit (,

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Garsinkitės Naujienose.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 SL

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

A. L. Davidonis, M. D.
4916 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz i j i nuo 9 ikt II vai. ryto) 
K alanaos I ouo į jįj g vaL vakare

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. )>-^

A. A. OLIS
ADVOKATAS

I ‘
11 S. La Šalie St., Room 2001

Te. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6
„ Vakarais 

3241 S. Halsted SL Tel. Yards 0062

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

DR. K. DRANGELIS
, DENT1STAS
, 4193 Archer Avenue 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820- 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792 4

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
V

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ipvisų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353>

■ ■ ■■■—>

DR. MARGERIs"
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

. TeL Boulevar 1 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais 10—2■ 1

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930'. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.
i ■ .'fr......V n,... ti MI...I ........... ......  ...

1 ' I

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Auhland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

P ....... " 11' ......... ’
Gydytojų Kabinetas 

... DR. S. LENECKI,..
D. C. D. O.

DR. W.
YUSZKITWICZ, 

. D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na- 

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

•Tel. Humboldt 3878
"Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fL 
k.,,. , L- ..... ............ . ...........
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Apie Įvjuriuš Dalykus. |
Juck Londonas

$7.00 
8.50 
1.75 

, 1.95 
. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00

minesiams

Naujienos eina kasdien, iiskinant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1730 S. Haisted St.. Chicago, 
Iii. —-"Telefonas: Roosevelt 8500.

r—
Apžvalga

' ' .„—J
KOMUNISTŲ RIETENOS

ITALIJOJE

Nežiūrint to, kad komunistai 
sakosi esą “vieninteliai tikri 
darbininkų reikalų gynėjai”, 
liet tarp jų. nuolatos eina peš
tynės*. Visų otuliu komunistų 
partijose — pradedant sovietų 
Rusijos ir baigiant 'Lietuvos — 
nuolatos darosi priešingos vie
na kitai frakcijos, kurių vadai 
ir vadukai piaujasi tarpe savęs, 
kaip katinai morčiuje.

Susipiovė komunistai net ir 
Italijoje, kur jų skaičius ir įta
ka šiandie yra visai maži. Rugp. 
nien. antroje pusėje susirinko 
Italijos komunistų partijos pil
domoji taryba ir nutarė pavar
toti disciplinos prieipopęs prieš 
įvairius kraštutinius kairiuosius 
elementus partijoje. Komuhistų 
organe “Unitą” paskelbta pil
domojo komiteto pareiškimas, 
kuriame sakoma, kad nariai 
Bepossi, Fortichiari ir Damen, 
kurie yra atstovai parlamente, 
yra pašalinami nuo partijos 
darbo vieniems metams. Kitas, 
taip pat atsakomingas partijos 
veikėjas, Perrone, irgi yra su
spenduojamas vieniems me
tams, o Della Lucia — šešiems 
mėnesiams.

Bet tikrasis opozicijos vadas 
Italijos komunistų partijoje, in
žinierius Bordinga, tuo tarpu 
dar pasilieka nenubaustas. Par
tijos lyderiai tur būt dar tiki
si, kad jis “atsipeikės”, maty
damas, koks likimas jam grasi- 

• na.

KREIVI KUNIGŲ ORGANO 
AIŠKINIMAI*

Marijonų laikraštis rašo, kad 
Grigaitis “bent į pabaigų susi
prato ir nuosavybės atėmimo 
klausimų.... išsprendė tinka
mai.” Bet jisai giriasi, kad Gri
gaitis tai padaręs tik broliukų 
organo “pamok/tas”.

Pradžioje, girdi, “Naujienų’’ 
ledaktorius mėginęs skaityto
jus klaidinti, rašydamas, kad 
Lietuvos St. Seimas nutaręs ba
jorijos nuosavybę konfiskuoti. 
Tik kai Marijonai parodę, kad 
ir bajorams Lietuvoje duoda
ma atlyginimas už nusavina
mas žemes, tai “Naujienų’’ re
daktorius pasitaisęs ir parašęs 
tiesų.

Bet tai yra kunigiškas prasi
manymas. “Naujienoms” visai 
nereikėjo keisti savo pinnesnį 
pasakymų apie dvarų nusavini
mų Lietuvoje, kadtęngi tas pa
sakymas buvo teisingas.

“Naujienų” straipsnyje rug
pjūčio 28 d. buvo nurodyta, 
kad praeityje Lietuvos bajori
ja, kaipo privilegijuotas valdan
tysis luomas, buvo prisiplėšusi 
daug žemių; bet daba r-Lietuvo
je yra toks įstatymas, kuris 
pripažįsta, kad tie bajorijos 
turtai turi būt konfiskuoti ir 
pervesti bežemiams ir mažaže
miams. Vėliaus, kai kunigų Ma- 
rijopų laikraštis mėgino tuos 
“N.” žodžius užginčyti, tai bu
vo n įrodyta' ir įstaty/noį teks
tas, kur kalbama apie tokį ba
jorijos turtų konfiskavimų.

Vadinasi, “N.” pasakymas 
buvo ne pakeistas, o tiktai pa
pildytas.

Visas kunigų organo argu-

mentayimas prieš “Naujienas” 
remiasi tuo, kad1' yra taip put 
bajorų žemių, už kurias savi
ninkams duodama atlyginimas. 
Tai tiesa. Bet juk ne visi bajo
rai yra įgiję savo-dvarus ačių 
savo bajoriškai kilmei, atba sa
vo privilegijuotai padėčiai val
stybėje. Langelį s, jų galėjo tas 
nuosavybes nusipirkti aidai įsi
gyti kuriuo kitu budii, kaip ir 
paprasti žmonės. 'Jeigu jų dva
rai butų atimami be atlygini
mo, tai reikėtų tuomet atimti 
be atlyginimo ir turtingųjų 
ūkininkų ukius. To Lietuvos 
seimas, susidedąs daugumoje iš 
ūkininkų atstovų, žinoma, ne
galėjo nuspręsti. Jisai nutarė 
konfiskuoti tiktai hios dvarus, 
sulig tfiiFlaifr yra aišku, kad jie 
buvo įgyti “bajoriškos teisės” 
(t. y. plėšimo, carų dovanoji
mo ir t. t.) keliu.

Bet net 'ir po šito y^aujie- 
nų” paaiškinimo kunigų laik
raštis dar vis nori tęVi savo 
melavimų. Jisai sako, kad tik
tai tų bajorų dvarai, kurie

“neteisėtai valdė Lietuvos že
mes, arba kurie nusikalto 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, įstatymo ir teisino ke
liu iš jų atimama žemė.”
Tai yra netiesa. Žemės Ra- 

Jonuos Įvedamasai Įstatymas 
nustato Ve kų:

“Majoratai ir lėnų teisė
mis valdomieji dvarai, taip 
pat Rusijos caro aę jo val
džios atskiriems asmenims ar 
įstaigoms Lietuvoje dovano
tieji dvarai, žemės ir kitas 
nejudomas turtas, lygiai in
strukciniai ir rusų valdžios 
palengvintomis sąlygomis įgy
tieji dvarai su visu jiems 
priklausomu turtu ir inven
toriumi, skelbiami Lietuvos 
Respublikos nuosavybe ir Bu
vusieji jų valdytojai jokio at
lyginimo negauna.”

Čia mes matome, kad tarpe 
konfiskuojamų dvarų randasi 
ir tokie, kurių savininkai nėra 
nusidėję prieš Lietuvos nepri
klausomybę ir kurie jokit) ne
teisėtų priemonių tų dvarų įsi
gijimui nevartojo. Pavyzdžiui, 
majoratai ir lėnai: tuos dvarus 
įgijo tam tikri ponai dėl tor 
kad jie aukštai stovėjo bajori
jos luome. Tais laikais tai bu
vo visai teisėtas kelias gauti 
dvarų. Paskui tos nuosavybės 
perėjo kitiems savininkams pa- 
veld&iimo leoliu, kas y*'»

pilnai teisėtas būdas įgyti nuo
savybę.

O betgi už šitai! nuosavybes 
St. Seimas nutarė neduoti jų 
savininkams jokio atlyginimo!

Ir jų nusavinimui visai ne
reikia, kad butų, kaip Marijo
nų organas tvirtina, užvesta 
byla prieš jų savininkus ir kad 
butų padarytas teismo nuo
sprendis. Juos paima tam tikra 
komisija, be jokio teismo spren
dimo, vien pasiremdama įstaty
mu.

Tad kam gi broliukų organas 
bliofuoja ir tuščius niekus pa
sakoja savo skaitytojams?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 
,Wi*-w** f
žmonių. Belmontu'*1--- kaipo žy
miausius toreadoras — buvo 
stačiog garbinamas minios. Po 
karaliaus jis buvo pirmas žmo
gus Ispanijoj. Minia jį ant ran
kų nešiojo, o moterys jį labiau 
garbiną, negu amerikietės Va
lentino. Ir tas neįveikiamas, vi
sų ispanų mylimas žmogus tra- 
gingai žūna arenoj, įsiutusio 
bulio ragais subadytas. Ispanai, 
reikia manyti, ramiau pasitik
tų žinią' apie karo paskelbimų, 
negu pranešimų apie jų garbi
namo toreadoro žuvimą.

Nepraėjo nei pusvalandžio, 
kaip desetkai tūkstančių laikraš
čio egzempliorų tapo Madrido 
gatvėse išparduota. Bet kiti 
laikraščiai per tų laikų ppėjo 
susinešti su Sivilija, — ir pa
sirodė, kad paskelbtoji žinia bu
vo gryniausias išmislas. Poli
cijai reikėjo padėti nemažai pa
stangų, kad apginti nuo- jduku- 
sios minios redakciją, kuri pa-

Laikraštinės antys
Pramanyta žinia apie čekoslą- 

vakų ministerio nužudymą.—- 
“Karas”. — Madrido laikraš
čio šposas. — Karo koresport- 
dentų prahešimai. —••Pran
cūzų spauda.

<

[Vertė Tindi-Rindi]

(Tęsinys)

Ar jųs . žinote, kad' i t y

Keletas metų atgal iš 100 lietuvių 
automobilių savininkų, 75 iš jų turė
jo Fordus. Dabar iš to paties skai
čiaus, tiktai 15 yra Ford savininkai. 
Ar jus žinote, kad Helmarai yra tos 
pačios rųšies šiandien, taip kaip jią 
buvo iš pat pradžių padaryti. Tie pa
tys 100% Turkiško tabako.

Kaip rašo N. Tasin, prieš kiek 
laiko Austrijos Uostinėj, Vien- 
noj, laikraščių pardavinėtojai 
visose gatvėse ėmS šaukti:

—Ekstra laida. Pasikėsinimas 
ant Beneso Viennoj. Benes sun
kiai sužeistas.

“Ekstra laidų” tiesiog iš ran
kų griebė, žmonės bėgo iš krau
tuvių, ofisų ir kavinių: aust
rams tas pranešimas buvo tuo 
labiau sensacingas, nes monač- 
chistai gan atvirai grasino Dr. 
Benesų nugalabyti, jeigu 
sumanytų į Vieunų atvažiuoti.

Mažas lapelis laikraščio, ku
ris sudarė “ekstrų laidų”,’ turė
jo tokį pranešimų:

“Šiandien 12:30 vai. po pie
tų čekoslovakų ministėrią, Dr. 
Benes, tapo sunkiai 'sužeistas 
Franciškaus-Juozapo gelžkelio 
stotyj. Kulka perėjo per vidu
rius. Elegantiškai apsirengęs 
jaunas žudeika spėjo pasislėpti. 
Dr. Benes tapo nugabentas į 
profesoriaus Levo klinikų. Jo 
padėtis sunki.”

Lapelis parsidavinėjo po ke
liolika kartų brangiau, negu 
šiaip laikraščiai. Tuo tarpu jo
kio pasikėsinimo ant Dr. Be
neso nebuvo. Daugiau to: čęko- 
slovakų ministeris visai neBu- 
vo nei į Vicnnų atvykęs. Ta 
sensacija buvo niekas daugiau, 
kaip tik laikraštinė antis, pa
leistų tikslu pasipelnyti. Keli 
laikraščių pardavinėtojai tapo 
areštuoti. Bet pats gešeftmache- 
ris, kuris išleido tų lapelį spė
jo pasprukti. \

Tas atsitikimas ‘primena ir 
kitas laikraštines antis, kurios 
savo laiku nemažąja triukšmo su
kėlė. J

1911 m., kai/Atgeri jos kon
fliktas pasiekė Aukščiausio laip
snio. ir diena iš dienos buvo 
laukiama kruvino susirėmimo, 
vienų popietį Paryžiaus gatvėse 
šimtai laikraščių pardavinėto
jų ėmė šaukti:

—Įtarus! Karas! /
Žmonių sujudimus buvo ne

paprastas. Žmonės akių plotu 
iš visur bėgo, kad nusipirkus 
laikraštį. Iš ryto laikraščiai dar 
rašė, jog užsienio reikalų mi- 
aisteris pareiškė parlamente, 
kad santykiai su Vokietija ei
na geryn; o čia — karas!

Franci jos ir, Europos laimei, 
tai pasirodė ttk laikraštinė an
tis, kurių paleido vienas priga
vikas, norėdamas pasipinigau
ti. Momentas buvo patogus, nes 
kruvinas konfliktas tarp fran- 
euzų ir vokiečių tąsyk buvo 
diena iš dienos laukiamas. Iš
galvoti karų, kurio niekas ne\ 
paskelbė, prigavikas nedrįso. 
Tai butų buvęs perdaug sun
kus prasižengimas. Išleistame 
lapely j nieko/ir nebuvo kalina

mu apie karą. Visa kas buvo 
padaryta, tai duota laikraščiui 
(kurio tepasirodė tik vienas nu
meris) vardas “Karas!’. l^dak- 
toriniamr'straipsnyj buvo aiš
kinama, jog naujas laikraštis 
ves karų prieš reakcijų, milita- 
ri^mų, klerikalizmų ir t.t. Ant 
laikraščio vardo ir buvo parem
ta visa *afera.

Įtūžusi publika gerokai ap
kūlė kelis laikraščių pardavinė
tojus. Bet vyriausias kaltinin
kas; — laikraščio leidėjas pa
spruko iš Paryžiaus. Iš kitos 
pusės, teismo jam nebuvo ko 
bijotis: toks prasikaltimas įsta
tymais nebaudžiama.

1918 m. Madride vienas va
karinis laikraštukas paleido 
sensacinį gandų apie žuvimų 
arenoj paskjlbusio toreadoro 
Belmonte. Kaip žinia, 
toreadoro su bubu ispanų gy
venime yra neįmanomai svar
bus įvykis. Imtynių pažiūrėti 
susirenka desėtkai tūkstančių

Jaikraštųkas paleido

kova

i

Kartų,
no už juos pagalvoti, o seržan
tas jam tarė.* Kriušo, tu — 
kvailys! Ir juo greičiau tu tai 
suprasi, juo geriau tau. Tii ne
privalai g&lvBtį; tu turi tiktai 
klausyti, o galvdt palik savo vy
resnybei. Ir susigūžė jis šiuos 
žodžius atsimiręs. Be to, jis 
grįžęs Papitin sulaikys bausmę, 
kuriai jau daromi Atimaono 
prirengimai, • o jeigu jis dar 
neteisingas pasirodys, jam teks gulėjo 
nuo seržanto, laukiančio arcš- A—čo žvalgėsi smalsiomis aki- 
tanto. Taip dar priedu jis mis. Su mažo tradktuvo p&gal- 
gaus P^pity barti. (ba vokietis iki viršutinės sta

tinio s,kerpės pakėlė peilj. Pas
kui truktelėjęs storą vjrvę at- 
liuosavo peilį ir jis krito sau
lėje blykstelėjęs visiškai per
plaudamas banano stiebų.

t—-Na, kaip veikia? — pasi
lipęs ant grindinio paklausė 
seržantas.

—Puikiausiai, — pasitenkin
damas atsake Šemmeras. — 
Leiskite jiems pademonstruoti.

Jis vėl atgręžė suktuvų, pa

labai senai, jis mėgi-

Mes galime sakytis atlikę duo
tus paliepimus dėl įteiktojo 
kiniečio. Galutinai, aš nebega
lių antru kart visus tuos kuli 
atitraukti iš darbo.

Jie kalbėjosi prancūziškai, 
bet nesuprantųs nė žodžio 
A—Čo žinojo sprendždant jo 
likimų. Jis taipat žinojo spren
dimų svarbiausia priklausart 
nuo seržanto, ir nuo jo lupų 
neatitraukė akių.

—Gerai, — apreiškė seržan-
Atįmaono, o ne Papitis. Ge
riausia bausti vieta, tikino
šemmeras, kur buvo padaryta tas. — Voliokite. Juk jis tiktai 
nusižengimas, kas ir be to kinietis!
puikia? paveiks į pustukstantį • —Aš dar kartų šių štukų i.š- 
kiniečių dirbančių plantacijoj, mėginsiu, kad nusiraminti.
šemmeras taipat pasisiūlė pa- Į Ir šemmeras pastūmėjo po 
būti budeliu ir dėl tos parei- peiliu banano stiebą, kurį pa-

Jis supliekė botagu mulus ir 
nuvažiavo toliųu. Jis pažvelgė 
laikrodi^.1 Ir taip jąu , jis pus
valandžiu pavėlavo ir tikriausia 

.v,o se^žantab labai pyks. Jis grei-
leido tų laikraštinę antį. Re-į tai riščia pavarė mulus. Juo 
daktorius kryžiavojosi, jog tų daugiau spyrėsi A—čo aiškinti 
Lviciijyi unvoiiiKj ,^11011(111^1'------ tr

korespondentas iš Sivilijos. Jis1 Kriušo. 
priverstas buvo slapstytis visų 
mėnesį.

Karo metu Ispanija (ypač 
Madridas ir Barcelona) nepap
rastai daug laikraštinių ančių 
paleido, čia sėdėjo kariaujan
čių šaŲų agentai ir prisilaiky
dami direktyvų iš Paryžiaus, 
Londono, Romos, Bcrlino, Vien- 
nos ir Konstantinopolio leido 
laikraštines antis visais būriais.! Kas liečia A—Čo, po to, kai 
Tie agentai įsiskverbdavo į ži- žandai’as sudrožė jo galyon b©t- 
nių agentūras, patepdavo žur- kočiu ir liepė užsikimšti siiiVb- 
nalistų plunksnas arba teikda- lę> jam nebuvo i nieko f 
vo vienam ar kitam laikraščiui 
žinių iš kard lauko. Antantos1 Kga kelionė tęsėsi tylint, 
agentai skelbė apie didelį skai- A—Čo nuolat mųstė apie sve
čių vokiečių submarinų, kurie 
Lile dienų rengėsi užpulti Ispa
niją. Visa tai buvo* remiama iš 
vokiečių atimtais dokumentais 
ir radio pranešimais. Vokiečių 
agentai, iš ąąvo puses, skelbė,.
jog anglai ir franeuzai slaptai kius nekaltus žmones, o paąkui 
gabena rifkalnlams ginklų, kad jie žmogui, kurį net jie, įųjų 
pastarieji galėtų nuo ispanų pa- aklume, palaikė užsitarnaujan- 
siliuosuoti. Visa tai buvo daro- ėiu tiktai dvidešimts metų ka
rna tuo tikslu, kad patraukus‘torgos, nukerta galvų. Ir nieko 
ispanų simpatijas s*avo pusėn, jis negali paveikti, jis ramiai 
Laike karo ispanų spauda laimi sčdės ir priims tai, ką paskii's 
praturtėjo iš leidimo laikrašti- šie .gyvenimo galiūnai. Vienam 
nių ančių. akymirksniųi jį sugriebė pani-

Taip dalykai dėjosi ne vien ka ir jo kūnas šaltu prakaitu 
tik Ispanijoj. Karo koresponden- aprasojo; bet jis perveikė.save, 
tai, sako Tasin, nuo fronto bu- Prisimindąmas ir pakartodamas 
davo gan tolokai. Jie sėdėdavo keletą posakių iš “Jing-či-Ven” 
su štabo karininkais ir lošda- (“Tylaus Kelio Išmintis”) jis 
vo kortomis. Gardžius pietus bandė nusilenkti likimui; bet 
bevalgydami, tie ponai korės-.v^°j j° galvos neišėjo 
pondentai, tankiai karininkams svajonių sodo, atilsio sodo ir 
padedant, aprašydavo mušius, apmąstymų vaizdas. Iš karto jį 
kurių jie patys nematė, 
pramanyti aprašymai 
darė nepalyginamai 
įtakos, negu sausi 
pranešimai.

Buvo, žinoma, ir 
korespondentų. Bet jiems prie 
kiekvienos progos 1

klaidingų pranešimų .prisiuntė [klaidą, juo--atkaklesnis darėsi 
.< O nusimanymas, kad 

Jis veža- ne tų, nepagerino jo 
nusiteikimo. O supratimas, kad 
tai paeina ne dėl jo kaltes tik* 
tai stiprino 'jo tikėjimų, jog 
šis neteisingumas kurį jis atli
ko, buvo teisingas. Ir greičiau 
ne kad užsitraukti sau seržan
to nepasitenkinimų, jis noroms 
paskatintų bausti visų' tuzinų 
nekaltų kiniečių.

lę, jam nebuvo '.nieko veikti, 
kaip, pritilti. -

timšalių velnių keistumų. Nie
kados jų nesuvaikysi ir neišai
škinsi. Ką jie rengei daryti 
buvo į tai panašu, kų jie ap
skritai imant darė. Pirmiausia 
jie apskelbę, u buitininkais pen-

kėle prie viršutinės skersės.
A—čo stengėsi iš “Tylaus 

Kelio Išminties” prisiminti į- 
vairius posakius. “Gyvenk san
takoj”, — buvo pirmas, kas 
galvon atėjo: bet dabartiniu 
laiku mažai bebuvo tinkama. 
O juk jis jau nebegyvens. JiS 
greitai mirs. *Ne,xtas netinka. 
“Atleisk tau trokštantiems blo
go”; taip, bet čia nebuvo pikto, 
stingančio atleidimo, šemme
ras ir visi likusieji tai darė be 
mažiausio blogo jausmo. Jiems 
tai buvo stačiai 
reikia atlikti, lygiai 
padažus darbas buvo 
džiunglių, 
mųi kasti griovius, 
sėja įr tt. šemmęras truktelė- 

kėlė peilį, truktelėjo virvę irjšljo virvutę, A—čo pamiršo “T^/- 
naujo traškėdamas peilis; įsi-*lauš Kelio Išmint)”. Klaikiai 
kirto į minkštų medį. Bet šį traškėdamas krito peilis ir viei- 
kartą jo neįierpiovęs įsmigo į skai nupiovė apvalių stiebo nuo
du trečdalius stiebo. Servantas 
susiraukė. f1

—Tas .peti*nka, — tarė jis. 
’ . 'šemmeras nusivalė nuo lupų 
ppąkhitų.

—Čia reikalingas dar sunku
mas, — pranešė jis. Ir prieida
mas grindinio kraštų įsakė kal
viui paduoti dvidešimts svarinį 
geležies šmotų. Kol jis lenkėsi 
ir prisijo prie plataus\ ašmenų

gos jis dabar buvo ant grindi
nio tikrindamas pastatytų j į in
strumentų (įrankį). Banano 
stiebas žmogaus kaklo storumo 

po giljotinos peiliu.

vandens

darbas, kurį 
kaip kad 

valymas 
nutekėji- 

medvilnės

jeigu jų dar 
sutriuškinsiu

Tje supurtė kol neatsidavė vaidui: 
publikai Rs sėdėjo sodė klausydamas 
didesnės medžių šakose vėjo skambučių 

oficiališki tfarsų. Taip ir čia sėdžiant, sap- 
,ne, jis galėjo prisiminti ir pa- 

sažiningų kartoti posakius iš “Tylaus Ke-
■ . lio Išminties”.

bandydavol Taip jaukiai praėjo laikas iki 
kojų pakišti. Apie tai, kas de-’juodu pasiekė Atimaono ir 
josi karo fronte, gan įdomiai Pr*e pakojos kų tik padaryto 
rašo Sir Philip Gibbs savo kny- grindimo sustojo mulai,, kurio 
goj “Now it can be told”. ’ (pavėsy stovėjo kantrybės nu- 

Luikruštiiiiy įinčių skaičiumi stojęs seržantas. A-----<5o grei-
[pavėsy stovėjo kantrybės nu

stojęs seržantas. A--- <5o grei-

jr nesąžiningumu, nėra abejo- ta* laiptais užvedė ant ešafoto.

žurnalistai. Net popularingiau-| ylsus plantacijos -----
šieji franeuzų laikraščiai labai (sprendęs Šemmeras, kad baus- 
mažai apgarsinimų teturi. Tuo bus jiems vaizdi pamoka, 
•atveju jie neišlaiko mažausio įsakė juos iš laukų sušaukti ir 
palyginimo su anglų laikraš- privertė dalyvauti. Pamatę 
čiais, kurių svarbiausias jplau-’A—čo jie visi savytarpy puš
ku šaltinis yra apgarsinimai, balsiu šnibždėjosi. Jie pamatė 
Tos priežasties delei franeuzų[klaidą, bet tarėsi užtylėti, šie 
spauda ieško kitoniško įplau-|nesuprantaini baltieji velniai, 
kų šaltinio. Ji verčiasi sensaci- matomai, kitaip sumanė. Vie- 
jomis, tankiai politiniu šanta- ton atimti vienam nekaltam gy- 
žu ir laikraštinėmis antimis. vastį, jie nutarė kitų numa-

Prieš kiek laiko pasirodė la- rinti. Ar nex visvien ar A—čou 
bąi 'įdomi knyga vardu “Fran- arba A—čo? Jie niekados ue- 
cuziį spaudos užkulisinė politi-■ galėjo perprasti baltųjų velnių, 
ka”. Knygoj paduodama daug lygiai kaip baltieji velniai nega- 
faktų, kurie ryškiai nešviečia ėjo jų suprasti. Nukirs A -čo 
fraiįčuzų visuomeninės opinijos (galvą, o jie pųsibaigus porai 
j^brikus.Į Nupieštas:/,paveikSkįs mejų Tarnystės, grįš į Kiniją, 
daro nejaukaus jspudžio. Neiie 
reikalo tad vienas franeuzų ra
šytojas yra pasakęs: “Nelaimei, tinos nematė

rekordų sumuša franeuzų savim, žemai, jis pamatė

seržantų ir matė atėjus patogų 
momentą.

—Gerbiamasis teisėjas sakė, 
kad A—Čou nukirs galvų, — 
jis pradėjo. * •

Seržantas nekantriai linktelė
jo galvų. Jis mąstė apie tai, 
kad šiandien jam priseina j 
salos vakarą krantą nujoti pen- 
kiolikų mylių, ir apie gerutčlę 
metistę Bertą, žemčiūgų pirk
lio Lafjero dukterį, kuri ten jo 
lauks. į

—Na, tai aš ne A—čou. Aš 
A—čo. Gerbiamasis , kalėjimo 
viršininkas paklydo. A—čo — 
augšto ūgio, o aš — mažo.

^Greitai į jį seržantas pažvel
gi ir pamatė klaidą.

šemmąrai! - suriko įsakyto-"J” pūte’v&us Vėjelis 
mas. — Ateik čia!

Vokietis kažką kvarksėjo, 
bet neištiesė nugaros kol nebu
vo taip 
žmotas,

-Ką, 
tas? —

—Pažiūrėkite
atsakyta, — ar tai šis kinietis? iįu *atv6r« akis.

Šemmeras nusistebėjo. Kele-; 
tą sekundų jis neleistinais žo
džiais išmetinėjo ir gailestingai ‘k”"’as "uždįta fr pastebėjo 
pažvelgė j mašiną, kuri buvo jo kajp atsimezgė vienas šemme- 
paties rankomis padalyta ir ro maZgų -Paskui jis išgirdo 
kurię norėjo creiėiau matyti žiaurų įsakantį seržanto balsą, 
dirbant. t^—greįtaį užmerkė akis.

Paklausykite, — ant galo_jįs nenorėj0 matyti kaip peil s 
jis tarė, — nebegalima sios is- į - - - -..................
•torijos atidėti. Aš jau nustojau to‘‘vienu ^akymirksnhi/ 
iš šių penkių šimtų kiniečių j|s prisjmine Kriušo ir tai, k a 
trijų valandų darbų. Kol atves kalbėjo Kriušo.
tikrąjį nuteistąjį aš nebegaliu-klydo Peilis nekutino.
tiek pąt nustoti. Duokite, da- įįek gaigj0 įausti, kol visiš- 
bar pradėsime vaidinimą. Juk kfti nustojo jaugti 
tai galų gale tiktai kinietis. • [1926-VI-I1Į

pagrųsino su-

laužų.
—Puiku! — suriko seržąn- 

tas užsirūkydamas papirosą.— 
Puiku, mano drauge.

šemmeras labai buvo pagy
rus.

i—Eikš čia, A—Čou, — jis 
taitiškai tarė.

—Bet aš —ne A-^-čou, — 
lįpradėjo A—Čo.

—Uždaryk aiurblę! — buvo 
atsakyta. — Ir 
kartą atidarysi, 
tau galvų.

Vedėjas jam
gniaužta kumštim ir jis nutib. 
Ir taip kapi pzpte^tuoti? šie. 
svetimžemiai velniai visuomet 
viskų savotiškai darė. Ir jis 

■ paklusniai atsidavė pririšamas 
} !ant vertikalės lentos sulig jo 

kūno ilgiu, šemmeras stipriai 
ištempė sagtis, taip stipriai, 
kad josios įsmigo kunan ir 
padarė skausmų. Bet jis nesi
skundė. Visvien neilgai . tęsis 
skausmas. Jis juto kaip oi*e 
rangėsi lenta ir linko prie že
mės; ir jis užmerkė akis. Tuo 
akimirksniu jis' paskutinį kar
tų pkmatė atilsio ir svajonių 
sodą. Jam rodėsi, kad jis sė-

pritvirtintas geležies 
kaip jam norėjosi.
jūsų kinietis paruoš- 

paklausė.
į' jį — buvo!

ir tyliai medžiuose skambėjo 
skambučiai. Mieguistai čiiš- 
kėjo paukščiai, dėl aukštos sie
nos aidėjo pritilęs 
gyveninio triukšmas.

Paskui jis pajuto 
lentų, iš raumenų 
suprato ant nugaros

kaimiško

sustojus 
įtempimo 

begulįs.
Tiesiai prieš

jį kabojo blizgėdamas saulėje 
peilis. Jis matė kaip buvo sun- 

i ir pastebėjo

krinta. Bet šį kritimų jis paju-
. Ir čia

Bet Kritu o
Dt r

Seržantas prisiminė laukian
čių kelionę, žemčiūgų 
dukterį ir* pradėjo 
svarstyti.

—Jeigu bendrai 
byla, kaltę primes 
įsikalbinėjo vokietis, 
ža panašumo, kad ji atsideng
tų. A—čou kiekvienu atveju 
musų neišduos. »

—Jokiais atvejais kaltės ne-, 
_____ _ .-.v-, suveiki Kriušo, — tarė seržan- 

tinų. Ir nors jis niekados giljo-|tas. ’— Tur būt kalėjimo vir-
. - . .. . sugebėjo pastą-Į įninkąs paklydo..

visi Prancūzai yra pakankamai'tyti, prancūzų valdininkai pa-’ —Tai^duokite, pradėsime. Jie

vastį, jie nutarė kitų numa-

šemmeras pats pastatė giljo-

pirklio 
apie save

(Pabaiga)

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir grei'ą

ti, parduoti arba mainyti, namus, 1 >- 
tus, ir biznius. Taipgi siunčia j ii i- 
gus ir parduoda laivakortes, atve a 
gimines iŠ Liietuvos labai greitai.

Daro doviernasti.s ir kitokius d >- 
kumentus. Delei teisingo patarna\ i- 
mo visados kreipkitės pas

V. ,M. STULPINAS & CO. .
Notary I’dblic

3311 So. Haisted Street ?
TeJ. Yards 6062 

Chicago, III.

atsidengtų patarnavimą tiems, kurie nori pir: 
Kriušo, —
— O ma-

mokyti, kad galėjus skaityti'aiškino ka daryti. Ir jo noru mus r^*7”)nti negali. Kas gali 
laikraščius.” _ K. A. įsake, kad baudos vieta butų vienų kinietį nuo kito atskirai? Garsinkite Naujienose



Published Semi-Monthly By The Lithuanian Studentą’ Association Of America

Volume IV Number 16September 10, 1926

A Word to the Wise is Sufflcient

Sadowskas received
By Wm. Mack Jr,

Joan Sirutis

Dolly out

lašt person that

from

Club

European

con
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you

the eye

kūną

ALL-BRANLithuanian

ean quite 
military

old lover
He was

NEWS AND 
NONSENSE

Compulsory Military 
Training iii Colleges

s hands 
horrible

būti,

turned
(U. S.

others, nor lošt by tobbery, nor 
exha4sted by liberality.

See you at ’Kinley Park Sun* 
day. Bring your boxing gloves 
būt leave your glasses home.

most of
up at 1 

. I knotv 
game.

iCourage is in all things 
meAns of success.

world to 
place had 
him.

who it

a way

Material Wanted for 
“News and Nonsense” 

Send ’em in!

called the 
breaking the 
his roadster 
towards his 

rodė all that

right my dear
Arnold’s soft

first audible ex- 
pain. He look- 
who was.com- 
+- he looked

MEMBER WINS U. of C 
SCHOLARSHIP

“Jurgy” spent 
vacation getting 
M. to play golf. 
never learn the

the boys 
nourisfftnent

on his way to bid 
Dolly Fey, his lady

Pegenas -spent 
at Dayton, Ohio. 
what the attrac- 
Dayton. By the 

who’s Ralph ?

to the Falls 
not exactly 
damp. Don’t 
— Canada.

had its “hike” 
car and did we

! A. K. DID go 
afld came back 
wet4 būt a little 
blame the Falls

Katherine 
'her vacation 
We wonder 
tion was at 
way, “Peggy

They are fools who kiss and tell” —
Wisely has the poet sung.

• \
Man may hold all sorts of pasts

If he’ll only hold his tongue.
—- Rudyard Kipling

At Dix he took a train Ip the 
town “which”, he told himself 
ruefully, “he shoulds never have

Since w the curfew law has 
gone irito effect-we’ve seen A. 
D. sneaking home through the 
alleys after 10:00 P. M. Can 
anyone loan him a mustache?

Have you heard the latest? 
Helen Tumavich had her'hair 
bobbed! She was the lašt in the 
gang to do it. She hcld out 
pretty long at that, don’t you 
think so? ' .

Crcek. Michigan

room mate! He’s 
sax alųng.

Meni bers are Reąuested 
to be Present at Meeting

Sunday

Arriving, he immediately 
vvent to Dolly’s house and looked 
in through the window. There 

l was Dolly. older, more mature, 
būt his Dolly, nevertheless. Būt 
the strange thing was that she 
was ih the arms of another 
man. He could not hear a word, 
būt fvhat he saw told him all. 
There was the town paper withi 
the glaring headline:
'millionaire turns 

MURDERER

not make one’s

MILLIONAIRE’S PAST A 
DISGRACE TO ARISTO- 

CKACY

Members feel much elated 
over the news that Frances H. 
Sadowskas received a scholar- 
ship at the University of Chi- 
cago for the Junior year. Some 
time ago we mentioned that she 
was awarded Honorable Men- 
tion at the 141st U. of C. Con- 
vocation for excellence in the 
work of the first two y.ears in 
college.

“Our Frances” has not been 
a member for one year and has* 
already become one of the best 
liked and most popular member' 
of the club.

x As New York feels proud of 
“Trudie“, we feel proud of ““Our 
Franles”. Congratulations!

more reliable

nian eampelui)
_‘_ju Kellogg'o 
sykiu hu He- 
informacijomis

Thomas Jetland was miser- 
able all night. He hadn’t slėpt 
a bit just because that new 
butcher’s son had dared to men- 
tion the fact that he (Thomas) 
was born in a barn. Of course 
he apologized to Tom after the 
fight būt the harm inflicted re-l 
mained.

We hear that members are 
plannhig for another Big Dance. 
Practice up on ,the Valencia 
struti

does not amount to much, com-
from a. low class parentuge, 

80 low that the child was born 

in a barn. I will go and nothillg 
shall stop me.

She pleaded, entreated, beg- 
ged and even threatened būt he 
remainėd firm, though more 
than once he showed signs ofl “Who told you?’’ Fred kept 
weakening. At parting he re- his temper in check with dif- 
fused to promise to write to herĮficulty and asked the *question 
on the plea that her letters

and licked
mentioned Į Dolly. It is because I love you 

| that 1 want to make myself
I could never

the much bear to * hear people say that

commg
— a corpse — and 

from the house.

the concern. Society heard of 
him and invited him tp come 
in. He did. He learned to bet 
enormous sums at t\e race 
track and had very good luck. 
He rarely lošt. His uncanny luck 
was a byword among the gam- 
blers. Almost all of Fred Land’s 
fortune was made ,at the race 
track.

.........................-  — ■ ' * ~ ■

He’s leaving for the U. of 
I. in a few days, and heaven 
help his 
taking his

^Frances
a scholarship at the U. of C. 
We knew she’d do it. It takes 
“Our Frances’’ to do big things, 
and she’ll do it. Watch her 
step!

place does 
character“.

“Būt that has often been 
proved” she protested, and in a 
lower voice. “Christ himself has 
proven it“.

“1’11 prove it again!“
“Būt why should you Tom? 

Was it your fault that you were 
born in a barn? Was it your 
fault that your home burned to i 

Į the ground? Was it your fault 
that your family had to live in 
a barn for a while, and was it 

Įyour fault that you happened to 
(be born at that time3 Tom, if 
it was, I wouldn’t blame you. 
Please don’t go on my account, 
Tom. PU take you as you are. 
I donyt' care wherė ’ you were| 
born. It won’t be long now be- 
fore we are of age and then — 
and then if you are štili sen- 
sitive aboub your birth, we 
could 'go somewhere where no 
one knows you. You love me, 
Tom. You have often told me 
so. Now, I ask you, out of your 
love for me, to stay. Won’t you 
Tom? Please, for my sake’’.

_ . « s'p** hvJLTom closed his eyes in evident 
pain and slowly shook his head.

“Fm not good enough for you

Vacation < sweethearts are 
forgotten — maybe. One good- 
looking member wants to 
marry the giri būt he’s afraid 
to ask his mother if she’ll let 
him. ♦ *

Pasiuskit man 
pakefj dykai jus 
ALL-BRAN 
tuvUkom|«

Apie ALL-BRAN
KELMJGG COMPANY 

Battle
V unlas
Adresas

casuaiiy.
Not detecting the supressed 

anger in his voice, she said:
“Mr. Arnold, to whom I am 

eagaged. He will be hėre pre- 
•sently and so‘ I mušt bid you 
good day 
“I could 
who was 

man 
boy, so now helNever!“

“You 
Clara“ said Mr. 
vpice from the threshold.x 

Fred faced him.
“So, it was you, was it? It 

was you who revealed my birth- 
place!“ He could say'no more 
— just glared at his victorious 
rival.

“Indeed it was I who in- 
formed misled society of your 
real worth“.

His insinuating and sneering 
imanner infuriated Fred. In his 
madness he rushed at his hated 
enemy and lockcd 
about his neck. W 
determiniįition he pressed tight- 
er and tighter ,'till the eyes of 
His riVal f»were wj4e operi and 
glazed and his tongue was hang- 
ing out. The servantą lushed 
to the room, attracted by Miss 
Dell’s screams. Fred seeing the 
servants coming, dropped the 
limp body — 
ran in terror

Looks likę he’ll have to join 
the L.'L. L. Club. (Loved, 
Lošt, and Left). '

It is not military training to 
which I oppose so much as it is 
to the fact that it is compulsory, 
and At that in our colleges. A 
more ingenious plan for the in 
novation of 
militaristic System in. our 
country could not be devised. 
Truly the youth not in pursuit 
of higher learning are not em- 
braced in militaristic claws, būt 
it is this very fact which makes. 
the obnoxious compulsory el- 
ement of the system so partial 
that it has aroused the resent-' 
ment of many of our collegiatei 
youth. Indeed, this highly dis-1 
criminating measure should 
arouse the intense indignationi 
of all fair minded Americans.

On the way home Thomas 
Jetland was more miserable 
than ever. He saw again, the 
tend^r tėarful face of * Dolly 
Fey be^ore him. He heard her 
sweet entreating voice and felt 
the slim white hand -stro^ing 
his hair. As he had battled with | A 
the butcher’s 
battled with himself, and also, 
as before, was victorious. Byt 
this second victory was greater 
than the first because the battle 
was harder.

After filling F. J. and S. 
L. with marshmallows the 
gang wound up at Madame 
President’s, and did those boys 
!eat? Enough food was con- 
sumed betwcen the two of 
them to feed half the starving 
Armeniahs.

Frank Skammer. ju§t re 
Unionville, Mich

The 
in Johnny’s 
have fun? Nuff sėd! A barrel 
of monkeys would have felt 
likę a funeral.

Neither“ 
quired any 
the next three days. If 
don’t believę it say good 

zto your friends and offer them 
a hot dbg.

I don’t remember 
was būt someone found 

|to prevent grape fruit from 
squirting you in 
Eat bananas.

rican educational 
Our colleges and 
were not designed 
tie purposes and 
should not be used 
purposes. On the < 
they were established primarily 
for the perpetuation, diffusion, 
and acquisition of k<iowledge 
in the fields of Science, art, re- 
ligion etc., and equally for the 
fostering of good-will, under- 
standing, and reciprocity among 
nations and between individuals. 
Many of these aims and ideals 
common to our schools have 
been made obseure and to a 
degree become nullified because 
of the adoption of military 
training. In addition, it arouses 
in our college yyuth an attitude 
of hostility and distrust toward 
other peoples and races. The 
youth is thus made highly con- 
cious of a potential danger 
against which he is being pre- 
pared, and which in reality does 
not exist ((uite so near as to 
uecessitate an infringement [ 
upon much of the valuable 
acedemic time which is sub- 
verted from educational train- 
ing to military training. 1

anyone 
because
— as though it
- būt, 1’11 show 

show ’em! That 
son was the lašt

Vacations *are over and 
everybody is home again,( fqll 
of pep, ambition, and mosquito 
bites.

užkietėjusiais viduriais 
‘ • 1 J . 

priveisei labai pavojingų 
leisite tiems nuodams kūne 
pavojingesni jie pasidarys.

tuojau paJiuosuoti jūsų

The first fall meeting of 
the Lithuanian Students 
Association of * America 
will be held at the McKin- 
ley PArk Hali, 39th and 

Western Avenue, Sun<|ay, 
Sept. 12th at 2:00 P. M. 
Members mušt not fail to 
attend. Important decisiops 
to be made. Our winter 
activities to be discussed. 
For members only.

Knowledge is the most pre- 
cious treasure of all things, be
cause it can never be given 
away, nor stolen, nor con- 
surued.

ne ir žaliuose pa 
trai žiūrėkit, knd butų Kellogg'o 
visuose viešbučiuose ir renta u

He was
Įfarewell to
love. Dolly met him at the door 
with unconcealed pleasure būt

fthe pleasure faded into pity as 
she saw his blackened eye.

“Now, Tommy, who did you 
fight with this time and why?”

Tom clinched his fists andi 
ithrust out his chin and be- 
tween his teeth told the porch 
pi’lar that he “fought with that | 
new butcher’s son 
him too /cause he 
my birthplace’’.

Dolly drew him in and seat-lWOrthy of you 
ed him beside her on
used sofa which faced the com-1 Dolly Fey married a man whoThat our institutions of high

er leiirning were chosen for the 
introduetion and perpetuation 

of Frederick the First’s System 
IS indeed a refleetion upon the 
high ideals and aspirations nur- 
tured and maintained by Ame* 

institutions. 
institutions 

for militaris- 
conscųuently 

I for such 
other hand

Ar j’ųs žinote, kad už
kietėjimas vidurių gali 
būti priežastis virš ke

turias dešimtis ligų.
Kerltikuokite 
sunki liga atsiunčia nuodus | jūsų kūną 
kurie gali 
Juo ilgiau 
tuo labiau 

Pradėkite 
nuo Jų.

VAgy^it Kellogg'o ALL-BRAN 
gysit Juob reguliariai, yra garantuo^ma, 
kad praAalIns, kad ir labai chronišką vidu
rių užkietėjimą. Jei ne, jūsų grouerninkaH 
grąžins atgal jums pipigun. Yra pačios 
gamtos sutvarkyta, kad eitumėt lauk natū
raliai ir reguliariai - Kellogg'o ALL-HRAN 
veikia taip kaip pati gamta reikalauja. Jis 
sutaisys vidurius taip, kad niekuomet ne
reikės vartoti gyduolių ir pilių dėl praval- 
ninlrąu vidurių.

Kellogg'o ALL-BRAN sukeikia, pasekmės ir 
tuomet, kuomet niekas kitas jiepagelbsti. 
kkal kotkį Kellogg'o ALL-HRAN gydytojai 
vidur * eoBika, 
100% veiklus 
ALL-BRAN.

Valgykit ji mažiausiai du stalavus žaukžtus 
kasdleh, o chroniikuose atsitikimuose prie 
kiekvieno valgio. Jums pjtiki jin kaipo 
rieiutinls bkohis. Valgykit Kellogg’o ALL- 
HRAN au pienu arba sni»h> ii, a* n sumai- 
šykit su kitu virtu arbų hevlr'.ilf.v ifg'u Yra 
visokių engimų itdrukuo.ų ant kiekvie
no pakelio. ,

Visose gio, <mėse raudonuo 
keliuose. ' --------- ‘
Duodamas 
raniiou

When the excitęd servais had 
revived Clara and 
police, Fred was 
speed laws with 
and was headed 
home town. He 
uay and far into the night. A 
few miles from t)ix his car 

|crashėd into a trec. His face 
and head were badly eut and' 
bruised.v Vsing the water from 
a near by well he vfashed off 
the traces of blood as (well ąs 
he could, bandaged his head 
with his handkerChief and then 
walked to Dix. , z

, And after the pause, 
never marry a man 
born in a — a barn. 
with no pedigree.

Compulsory military training 
in our colleges is būt one of the 
many evil after-effects of the 
recent Grcat War Conflict. This 
situation is the result of in- 
fluences arising out of the emo- 
tional stress and abnormal con-! 
ditions of the immediate post- 
war period.

The establishment of com
pulsory military training in our 
colleges was brought about onl 
the insufficient grounds of pre-Į 
paredness, patriotism, self dis-1 
cipline, health and other ridicu-| 
lous arguments. Through these Į 
reasons the proponents of Į 
military training have to ai 
great exteift succeeded in con-Į 
cealing the real purpose ofl 
scholastic burden. However, I 
after little refleetion and pene-| 
trating thought, one 
readily percieve that 
training, regardless 
means or agencies

newspapers are 
getting news” he 

looked at Dolly 
his eyes on the 
that he 

his arms 
how

The constant man loses not 
his virtue in misfortune. A 
torch may point towards the 
ground, būt the flame will štili 
point upwards.

could 
again.

was it 
it be- 

long (lrawn out sobs.

Ultin)ateiy, the * cont^ol į of 
much of the acedemic life by 
the War Department not only 
defeats the purpose of higher 
education and civilization, būt 
it forms an obstaele to peace 
betvveen the United States and 
other nations.

• A. A. Dubiske

“These 
quick ai 
muttered. He 
— he feasted 
pretty figure 
never hold in 
She was crying 
that he hadn’t noticed 
fore

s Somehow he knew the cause 
i of’ her grief. IJij sighed. It 

was 
pression of his 
ed at4he,.mar 
forting Dolty 
again and stAred inereduluos 
ly. He looked long and doubt* 
fully būt n the< end was 
vinced that it was 
butcher’s son.

He turned staggering from 
the window. His face was likę 
the face of a dead man. He 
went to'the drug store and 
made a. purchase. Next Jie 
walked to the old. barn wbere 

fte had been born. It was de- 
caying and full of holes. He 
stood by the door a moment 
drinking in the autumnal! 
beauty about him and tasting 
the pure crisp air. He lurched 
inside the drug store purchase 
clutched tightly in his hand. 
The hand went to'his lips.

Thomas Jetland .alias Fred 
Land, millionaire and murder- 
er died where he had been 
born.

“That’ 
mentions my birthplace in this 
town!“ he vow.ed. i

Ali* night long he made plans 
departure, into the 
prove that his birth^ 

nothing to do with

About a week ^ater, a ęertain 
company in New York had a 
new employee. Hc called him
self Fred Land and that was 
all that the ręst of the em- 
ployees knew about him. At 
first a few attęmpts were made 
to find out more about him būt 
these became rare and he was 
left entirėly alone except wĮien 
some new employee got eurious.

Fred Land was industrious. 
He did his very best to rise 
and., his employters,. notieing. it, 
pronioted him. Frorę his first 
promotion he rose r&pjdly. His 
exceptionally rapid rise was to 
him a proof of the righteous- 
ness of his purpose. His finai 
promotion ‘ established him on 
the šame level as the owners of

through 
which it is accomplished is for 
no other purpose than to win 
battles.

J Inevitably, the society lead- 
er’s daughter, Miss Dell, was at
tracted by his vašt fortune and

I fhrew over her old lover and 
used all her womanly wiles and 
lures to trap Fred Land. She 
danced with him and favored 
him of all her admirers. In a 
frenzy he seized her and 
covered her face with kisses. 
She had achieved her purpose. 
Fred seęing only that side of 
her character that she showed 
him, grew desperately in love| 
with her and thrust 
of his thoughts.

Būt Clara Dell’s 
would not stay down 
not going to stand by and let 
another man tal^ his sweet- 
heart. Noticing that Land was 
unusually silent about his past 
life, he decided to look it up. 
With the aid of deteetives he 
succeeded.

Fred Land was very much 
surprised, therefore, when he 
piekęd up his paper one morn- 
ing and read the headline:

With terrible calmness he 
bought more copies. All were 
the šame. The reporters had 
made a mess of it’ all. Theories 
were put in as facts and the 
whole thing was' painted as 
black as possible.

He did not eat his breakfast 
būt, looking rather pale, went 
to Clara Dell. She greeted him 
with cold politeness.

I . “You too, Clara? Do you care 
' so muoh about my birth- 
place ?“

i “Miss Dell, if you please” she 
answere<l.

“Do you believe what the 
papers say?“

“I have the Information and 
more from 
source”.

“Who told you? 
his temper in

fortable f irę place. From force 
I Of habit he leanecl on her 

Shoulder. She gentiy stroked 
his hair, which caress made him 

I wish to forego his decision of 
the night. Būt he kept to it, 
holding it with all his strength.

“I do wish you wouldn’t take 
it so hard and get yourself all 
bruised up account of it, Tom
my. Why should you care what 
they say? They don’t know no 

I better“.
Tom lifted his head and. 

gazed at the fire.
“I wish I could restrain my

self, Dolly. I wish I could keep 
from smashing anyone wh,o 
sneers at me because I was 
born in a barn 
were my fault 
’em!' 1’11 
butcher’s 
straw!“

He stood up and faced her.
“I’ve decided to show them 

that a man’s birthplace has 
nothing to do with his life“.

Dolly sat amazed. This did 
Inot sound likę Tom at all, nei- 
ther did it look likę him. The 
straight brown eyebrows were 
drawn together in a furious 
frown. A strange light gleamed 
from his dark eyes. His lippi 
were sėt in a straight line. His 
hands were tightly clinched. In 
spite of his black eye he looked 
stately.

“Tom“ Dolly gasped, “you 
wouldn’t let a few fools drive 
you to such draįtic measuyes, 
Tom, would you?” s

Her pleading partly relaxed 
his angry scoWl būt his de- 
termination did not waver.

“I will not marry you until 
I can prove, to everyones 
satisfaction, that one’s birth-

Members should not miss the 
meeting Sunday (for members 
only). A hot time is expected. 
Might have chili-con carne, pa
prika, and hot tamafles, We 
assure you of plenty of HOT 
AIR. t

Daktarai vadina ALL- 
BRAN ffumull maiBto, 
todėl, kad virikiniaM 
nepermalno jo formos 
kuomet jin eina per žmo 
Kaus statemą. Tas mais
to tumulis fina kiaurai 
per visas žarnas ir li
etumis lauk ii žarnų vi
sas bereikalingas atma
tas, tuo budu suteikia 
žarnoms natūrali veiki
mą. Tiktai ALL-BRAN 
gali tai padaryti. Dalis 
bran produktų yra tik
tai dalis veikimo. Todėl 
pirkite tiktai Kellogg’o 
ALL-BRAN. '

niekas kitas rtepagelbsti

Ūktai ALL-BRAN yra 
rekomenduoja Kellogg’o
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Kaip Lietuvos žvalgyba 
gaudė kontrabandą

K
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXTTy

KAUNAS, rugp. 15. —• Grei
tu laiku Kauno apygardos teisi
me bus nagrinėjama labai įdo
mi byla, kurioje iškils aikštėn 
žygiai kai kurių buv. politinės 
policijos ir finansų^ ministeri- 
jds valdininkų pasižymėjusių 
“kovoje” su kontrabanda.

šių metų, sausio mėn. pabai
goj viena kauno manufaktū
ros firma paliuosavo Jos tar
nautoją Gutceitą, kuris per sa
vo draugą pareikalavo kom
pensacijos nedaugiau ir nema
žiau kaip 20,000 litų, grasinda
mas, jam negavus tos sumos, 
apkaltinti firmą kontrabandos 
p ra vedimu. Firma į 
mus nekreipė domės 
nigų nedavė.

Kelioms dienoms 
į firmą atėjo politinės policijoj 
valdininkai, turėję
Račio parašu orderį, ir 2 valdi
ninkai iš prekybos 
mento. Jie pareiškė, turį žinių, 
kad firma yra peršmugeliavu- 
si per sieną už 370 tūkstančių 
litų manufaktūros 
dos keliu, ir jie 
padaryti reviziją.

Laike revizijos 
’mijo, kad kaikurie svarbus do
kumentai jam dingo. Revizo
riai užantspaudavo manufak
tūrą ir surašė protokolą. Tą 
pačią xdieną į krautuvę atėjo 
nepažįstamas, kuris pareiškė 
esąs Kauno apygardos teismo 
“valstybės gynėjas”, atėjęs iš
tirti dalyką .vietoje. “Valsty
bės gynėjas” vėliau patarė p. 
K. — jei jis nori, kad iŠ to ne
išeitų nieko blogo ir kad jis 
nebūtų traukiamas teisman, 
kad duotų revizoriams 20,000 
litų. Tuomet tik firma pradė
jo įtarti, ^ad čia yra kokia tai 
afera ir perdavė tą bylą vyres
niems tardymo organams.

Po tyrinėjimo paaiškėjo la
bai įdomus dalykas. Visa ta 
krata buvo minėtų valdininkų 
inseenuota t— kad išgavus iš 
tos. firmos pinigų.

Visa byla dabar jau yra per
duota apygardos teismui! Šioje 
byloje figūruoja: buv. polit’. 
j>olicijos viršininkas Račys, 
kuris išdavė orderį kratą dary
ti, buv. policijos tardymo sek
cijos vedėjas, buv. jau paleis
tieji prekybos departamento 
valdininkai: vienas “valstybės 
gynėjas” ir vienas pasireiškus 
esąs prekybos departamento 
“revizorius”, buv. firmos tar
nautojas Gutceitas ir jo 
gas F. x

jo grasini- 
ir Jam pi-

praslinkus

viršininko

departa-

kontraban- 
dabar atėję

p. K. patė-

drau-
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Augina lapes
KAŠTAUNALIAI .(UaukM 

vos valsČ.). — Kaštąunalių 
kaime pil. P-čius kasmet su
gauna iš lapės urvų po keletą 
lapukų/ ir juos augina namuo
se: narvelyje, arba riša ant 
grandinio, kaip šunis. Lapu
kai, sako, greit 
ėdesį, bet geriau 
są, nors ir nuo 
kaip, pav., pieno,
purtą Užauginęs' parduoda 
pirkliams gyvus. Lapukai au
ginti geriau apsimoka, 
kas kita.

įprantą ėsti 
mėgstą mė- 

kitų dalykų 
duonos nesi-

negu

H

4

Mišios už 100 litų!

ALYTUS. — Liepos 
prigėrė I nuovados* 
viršininko padėjėjas 
Račys. Nors velionis 
buvo atvykęs Alytun, 
skubo įsigyti visų 
Laidotuvėms bend
daugelis vietos gyventojų su
dėjo po kelis litus. Kun. Bal
trušaitis už mišias paėmė 100 
litų. Bu^o 
pinigų ‘ " 
statyti 
nesant

men. čia 
policijos

Juozas 
nesenai 
bet su-

simpatiją. 
iarfflai ir

►<

► norėta iš atlikusių 
ant velionies kapo pa- 
paminklėilį, bet pinigų 
sumanymas atpuolė.

— Dz. Nykštukas.

M

Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas 
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS'NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI 

Aktyvam protui reikia maisto — knyga Sotina protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iŠ knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. » .

Ir tai yra šventa tiesa, kad taj namas atrodo daug jaukesnis, daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos netiktai gražiną 1>ei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, 
gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai skaitanti žmonės yra kultrnešiui, yra tikrieji civilizacijos sūnus, P ‘ ‘ * 
f............................    ” ’ ‘‘ ‘ ‘ - - • • - - ■ - -
parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į^.ietuvą.

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviam.^. T 
daro kaipo įvadą į naujų biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkt! iš šio knygų' sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. 
“NAUJIENOMS” prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias 
“NAUJIENV” pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir 11). 
Čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno . 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos * sky
riaus žodis priklauso, Šitąs žodynas 
yra gedausiąs ir vienintelis pas lietu-v 
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir Čiagimiarųs įlietu- - 

.viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai. '
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU- 
. VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. I^lis. 

(Dalis II). čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais. * 
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

LITHUANIAN SELF INSTRUCTION. 
Sutaisė J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok-, 
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c. 

TIKBJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof.
Chantepie de la Saųseye’o. Labai dide- 

. lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
'čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dy. A. 
Bacevičius/ Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimirilą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandropii 

♦. Makedomškojo imperijos, 146 metų pu < 
Kristui. Šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Pnoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš/ 
pati jų, kurių vardai čia nepažymėti. 
Kiiyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ. 
Šioje knygoje yra pilna,Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Fa^ičus 
Pictures,, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški, 
lio formato, 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis 4r Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaifs litografijų ir senų pie
šinių. Daugybė varsuoty paveikslų ir 
du žemlapiai. Šitas Vilniaus, Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formdto, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.59; iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 

' mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą., Dvi. dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

• FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 • *
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Paštininkai organizuojami

KYBARTAI. — š. m. rug^ 
piuČio 15 d. vietos pašto t. ir t. 
įstaigos tarnautojai įsisteigė 
profesinės sąjungos skyrių.

K

Aktyvam protui įeikia maisto — knyga Sotina protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iŠ knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. • .

Ir tai yra šventa tiesa, kad tąjį namas atrodo daug jaukesnis, daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos netiktai gražiną 1)ei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, 
... .... _ r ., Tiktai skaitanti žmonės yra kultrnešiui, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų ketelę išpuošti gerų knygynėlių ir

turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, kuris yra nėr šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo 1ų tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų 
nurinkus siusti suvn dmumims. savo (riminėms i .Lietuva. ' '

Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
' . Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 

>ygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygų>nupiginimas tęsis tiktai iki ŠPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

ARITMfcTIKA. Sutaisė A. iBusIlo.
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 

«gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 177. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY- 
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1,00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖ
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. Ba
sanavičius. šioje knygoje telpa keli 
šimtai gražių jjąsakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spattb 31 d. tiktai $1.50 

LITHUANIA — THE AWAKENING 
OF NATION. Šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma | 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį.

‘ Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50 

LIETUVIŲ KALBUS ŽODYNAS.
Sudarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

• VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusk 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES . SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henry ko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31d. tiktai $1.50 

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

RUSIJOS MOTERŲ ‘‘MIRTIES BA- 
TALIJONO “VEDeJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
288, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.

, Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktAl $1.25 
PAVASARIO BALSAI. Mairionio.

Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai* 50c.

< Šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris t’sis iki SPALIO-OCtOBER 31 DIENAI yta daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. • Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite jsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašhu nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, » toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų Šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

1739 So. iHalstel St
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— Fa^ičus

Knyga dide-
Pusl. 35Q, tekstas anglų

GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. Žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI * SVIETE, 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c. 
z RAISTAS — THE JUNGLE. Para- 
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktą; $1.50 

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, (lydžio 61/2x91/2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė^prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai-$00

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
randasi visi Lietuvos miestai, mies

teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kuriu vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo'draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $L25

MAGIŠKOS KAZYROS su pilnu lie
tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori sav^*ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00!

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė
H. Sienkievičius. Įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriaū 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c. 

’ KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. t 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minia žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. liktai 90c. 

w ............... ............ GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI-
Didelė knyga. P^isl. 1031, • MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. Šliupas.

Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa?
rašė Trojanovskis. žingeidi mokslino 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c. 

‘ ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V. 
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 884, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166. '
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 1

LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
. Parašė kun- Vienožinskis. 33 dainos 

Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY- 
I TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso

nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00.

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti.

-Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, ikPRpalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kunus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, Apdaryta.

f Kftina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75
ŽINYNAS. Svarbi l^iyga visokių žinių 

iš mitolpgijos, istorijos,etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusk 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba ■ 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 

- ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 

LIETUVIŠKAS, SAPNININKAS —.
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe 0 paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 

’ sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi.'’yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu-i 
mažintą kainą).. Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislė^ arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

Lietuvos Didžiųjų kunigaik
ščių PAVEIKSLAI: Algirdo. Gedimi- 
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant’ visus 4 
paveikslus syjciu atiduosime už $1.25, ‘ 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais 6ei_yisa šalies 
tvarka, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik- > 
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybes. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie , 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
p'aveiksteis. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 805, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
GŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje Knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta. .
Kaina $1,25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJI
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime

NAUJIENOS Chicago, III

Parašė Vincas
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apiplėšė deimantų 
pardavėjus trau

kiny - '
Plėšikai betgi tapo suimti 

----------------- i

Trys plėšikai apiplėšė tris 
deimantų pardavėjus Uliniais 
Central traukiny, einančiam iš 
Chicagos j New Orleans, atim
dami de’imantų vertės gal 
$500,000. Pardavėjai turėjo 
traukiny savo kupė if joj lošė 
kortomis, kuomet i kupę įėjo 
trys plėšikai, atėmė ii, parda
vėjų deimantus, surišo juos ir 
privažiavę pirmą didesnę stotį 
išlipo iš traukinio. Plėšimas at
sitiko <netoli Chicagos. Plėši
kai gi išlipo Champaign, 111./ 
kur jie paėmė laksikabų ir nu
vyko į Urbana, o ten pasisam
dė didelį ir greitų automobilių 
vežti juos į Chicago. 'Pečiaus 
vienas surištųjų pardavėjų įs
tengė pasiliuosuoti ir pasišaukti 
traukinio porterį, kuris tuo- 
jaus pašaukė policijų ir paliuo- 
savo pardavėjus. Policija šoko 
plėšikus vytis, o taipjau visiems 
apielinkės miesteliams tapo 
pranešta apie plėšimų, su įsa
kymu daboti kelius ir sulaiky
ti plėšikus. Tuoj, visi keliai ta
po uždaryti ir visur pastatyta 
sargybas. Plėšikams važiuojant 
per Paxton, III., juos apšaudė 
policija, bet jų suimti nepasise
kė. Tečiaus peršauti užpakali
niai tairai ir dar kiek pavada
vę turėjo pamesti automobilių 
ir bandyti eiti pėsti per laukus. 
Plėšikų pabėgimui kliudė ir 
tai, kad visos upės buvo patvi- 
nusios, keliai gi dėl didelių lie
tų pasidarę neišvažiuojami, be 
to ant visų kelių ir tiltų buvo 
sargybos, o laukai buvų neiš
brendami. Plėšikai pametę Lo-* 
dą, 111., miestely automobilių 
betgi dasigavo i Buckley,
miestelį, 90 mylių $ pietus nuo 
Chicagos. čia jie naktį bandė1 
pasivogti kitų automobilių, te- 
čiitus juos patemijo panaktinis, 
kuris sukėlė triukšmų ir nusi
vijo juos į komų laukų, kur jie 
tapo apsupti. Jiems betgi pasi
sekė įsigauti Į daržinę, kur ir 
tapo suimti. Du plėšikų yra chi- 
cagieČiai, o trečias iš Montana. 
Pas juos rasta ir veik visus pa
vogtuosius deimantus.

X *

Seniai “elopino”
Du seniai, teisingiau, senis 

ir senė, “elopino” -«• pabėgo 
iš senių prieglaudos, kad apsi
vesti. Tais seniais yra Herma n 
Horn, 82 m. ir Maria Lėps, 77 
metų, kurie jau nuo kelių me
tų gyveno vokiečių senių prieg
laudoj, Eorest Park. Jiedu pa
bėgo ir apsivedė. Kadangi jie 
neturi ištekliaus- p ragy vertimui, 
tad buvo manoma, kad jie tuo- 
jaus sugryš ir maldaus juos at
gal'j prieglaudų priimti (o 
prieglaudoj vedybos yra griež
tai uždraustos), tečiaus jie iki 
šiol dar nesugryžo. Dar pridg- 
lauda nėra nusisprenduei ar ji 
juos priimtų, jei jie sugryžtų, 
nes jie pasielgė prieš prieglau
dos taisykles, bet iš kitos pu
sės, jie yra užsimokėję visas 
duokles ir turi teisę prieg-laudoj 
gyventi.

Trys žmonės užmušti 
automobilių

J ' • Lb ■

Vakar trys žmonės liko už
mušti automobilių. Vienas dai
nė identifikuotas senyvas žmo
gus, apie 65r m. amžiaus, liko 
užmuštas einant skersai gatvę 
prie 71 ir Baeine gatvių, o Gla- 
dys Kenney užmušta ties 4236 
Langley z\ve. Abejose paskuti
nėse' užmušėjistese automobilis
tai pabėgo ir jų nepasisekė su
imti.

SUDAUŽĖ AUTOMOBILIUS

Du žmonės atėję į Olifton 
garažių, 4616 Clifton Avė. su
rišo naktinį sargų Albert 
nėr ir 
lūs
automobilių, padarydami 
stolių už kelis tūkstančius do
lerių.

i Pttskiaiteiame Iniprovement 
Kliubo susirinkime iš komisijų, 
pranešimų pasirodė, kad Kliu
bas plačiai veikia vietos rei
kaluose. Kliubo pastangomis 
yra verčiami daryti pagerini
mus net ir tie, kurie nepaiso 
švarumo ir teršia visų apielin- 
kę. Tik visa bėda tame, kad 
tarp vietos gyventojų yra ma
žai vienybės, ' o galėtų daug 
kų gero padaryti. Bet apie tai 
jau daug kartų buvo rašyta, 
tad neapsimoka kartoti, o ir 
šiaip turbut visi žino, kad no
rint kų pasiekti, tai nereikia 
snausti, tik nedaugelis tai pil- 

jdo. Taip buvo ir bus, — veik
li pravažiuojančio automo- dėsni užima vietas, o tinginiai 

bilio tapo mesta bomba į Ed-'ir bailiai lieka paminti.
wardo Shane biliardinę, 5125 S. Į Improvement kliubas yra 
Wentworth Avė. Bomba prida- ' 
rė didelių nuostoliu dviem na
mam; butų padariusi ir daugiau 
nuostolių, bet metikas buvo pra
stas ir pataikė bombų tik į šaly- 
gatvio pakraštį.

išdaužę visus 
ažc stovėjusių

Grei-
stik-

nuo-

n,’dų.

Nusižudė ant savo 
pačios kapo

VVilliam T. Holmes, 2122 
Ballou St., pasaulinio karo ve
teranas, nuvyko į Cavalry ka
pines Ir ten nusišovė ant savo 
pičios kapo. Paliktame raštely
je sako: “Eleonora manęs lau
kia ir man laikas eiti.”

DARBININKAS UŽMUŠTAI

\Lūžūs lentai, ant kurios jie 
stovėjo taisydami virvę virš 
elevatoriaus Stevens hotely, 
trys darbininkai nukrito 60 pė-

Vienas darbininkų, Fred
Spragile, 25 metų, liko užmuš
tas, o kiti du sunkiai sužeisti.

MOKYTOJĄ SUVAŽINĖJO

PRANEŠIMAI
LMSA SEIMAS

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH
OPTOMETgISTAS

Albert Schmanske, 4203 po. 
Campbell Avė., ant. Waugegan 
kelio bandė pralenkti kitų auto
mobilių, bet paslydo *tr įvažiavo 
į 6. pėdų gilumo griovį. Nelai
mėj liko užmušta jo duktė Eve- 
lyn, 6 metų amžiaus. Ant ryto
jaus ir Schmanske mirė nuo 
susižeidimo. 

- ■1

IJetuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje seimas jvyks rugsėjo 11 
ir 12 d., 1926, Raymond Chapel Inst., 
816 W. 31st St., Chicago, III.

LMSA seimas prasidės šeštadieni, 
Rugsėjo-Sentember 11 dieną, kaip 7 
valandą vakaro.

Nuoširdžiai yra kviečiami. atsilan
kyti j š) seimą visi LMSA nariai Ir 
studentai, kurie žingeidauja apie 
studentų reikalus.

senas žaizdas, iigps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Molto
VIRIUI ASHLANl) STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Taip-gi nuoširdžiai užprašomi atsi- Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 13. Nedė* 
lankyti j musų seimą visi profesijoj Hoj nUo 2:80 iki 4:30 po pietų 
nalai, inteligentai bei visuomenės vei-’ s__ • _ ____
kjjat REZIDENCIJA:

Visuose LMSA seimo posėdžiuose 
svečiams bus suteikiamas patarimo 
balsas.

• Centro Valdyba

2226 Manball Blvd, 
TELEFONAS CRAWF0RD 1480 

TELEFONAS CANAL 6464

dETUViS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina aklų jtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaiglmo, ąkių aptemimo, nervuotu- 

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

taiso trumparegystę ir toliregvstę.
rirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

romas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Speciali atyda at- 
creipitnra j mokyklos vaikus. »Val.: 10 
iki 8 vai. NedėHoj 10 Iki 1 vai. p. .p.

1545 West 47th Street
Phoae Bouievard 7581

lietuvi)) Rateliuose
-------- u—

Kas Girdėt Naujiony Lai
vakorčių Skyriuje

Vincentas Bulauskas, kuris 
buvo išvažiavęs su pavasario 
ekskursija į Lietuvų šiomis 
dienomis sugryš j Chicagų.

Pradžioj šio mėnesio Viena 
lietuvių šeimyna Chicagoj pa
didėjo, nes viena jauna lietu
vaitė atvažiavo iš Lietuvos. 
Tai Kazimiera Buževiča^ė.

__________ i_

Sugryžo iš Lietuvos

itliubas yra 
nutaręs rengti vakarų su pro
gramų gal apie pabaigų spalio 
mėn. Vakaras bus naujoj mies
telio svetainėj, f “CommunTty 
House”, prie 51 Avė. ir 19 St. 
Tai bus ten dar pirmas lietu
vių parengimas. Vieta švari ir 
patogi vakarams, bet lietu
viams dar nežinoma. Bet lietu
viai turbut j uja perdaug 
nesinaudos, nes jie 
vietos dvi dideles 
po savo stogu vis 
to juk ir obalsis 
pas savų.

Lietuviai namų 
veikime bendrai, o busime ga
lingi. — Tas Pats.

ir 
turi ant 

svetaines. O 
smagiau. Be 
yra: savas

savininkai,

Draugystės Lietuvos Vėliavos Ame
rikoje No. 1 svarbus susirinkimas 
įvyks Nedėlioję, Rugsėjo-September 
12. Pradžia 1 valandą po' pietų, Da- 
vls Sųuare svetaihėje, 45-tos ir Pau
lina SJt. Šiame .susi ‘ 
spręstas klausimas prisidėjimo prie 
kitos dideles Įtekmingos draugijos 
Chicagoje. Pertat, visi ftios Draugi
jos nariai būtinai pribukite į šitą su
sirinkimą galutinam išrišimui Šio 
svarbaus klausimo. •

Vaidyba:
K. Devis, pirmininkas 

• L Dubulskis, raštininkas
A. česna, kasierius.

vvn 11 a au » 
įtinkime . bus iš-1 
įprisidejimb prie

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas jvyks 12 die
ną Rugsėjo^ 1-mą valandą po pietų, 
Chicajp Lithuanian Auditorium, 3183 
So. Halsted Street.

F. Bacevičius, Pirm.
A. Margevičiuft, Rašt.

Draugystė Meilės Lietuvių Ameri
koj laikys mėnesini susirinkimą šeš
tadieny, Rugsėjo/ 11 dieną, 1926 m., 
kaip 7:30 vai.* vakare prie 1900 So. 
Union Avė. Draugai esate kviečiami 
ant susirinkimo.

— J. Yusčius

Mrs. Elizabeth Davey, 62 
m., iš Wipnetka, per 40 metų 
mokytoja Chicagos viešosiose 
mokyklose, liko užmušta Chi
cago and North Western pa- 
sažierinio traukinio Hubbard 
\Voods miestelyj.

Artinanties rudeniui gryžta 
iš Lietuvos daug chicagiečių, 
kurie buvo išvažiavę pavasary 
ir vasarų viešėti savo tėviškėj 
Lietuvoj.

šiomis dienomis sugryžo iš 
Lietuvos ir naujieniatis p. Vin
cas Rušinskaš.'Jte be Lietuvos 
dar aplankė Vokietiją ir Fran
ci jų.

Kiek pirmeliau sugryžo 
Lietuvos cicerietis 
čiunas, 
tojas.

Pereitų sekmadienį prasidė
jo šv. Antano parapijos baza-! 
ras. Automobilių savininkai 
buvo kviečiami sudaryti paro-t 
dų gatvėse, bet viską sutruk
dė lietus ir paroda %uvo visai 
maža. , ’ .

Šiemet bazaro vieta paran
kesnė, yra daugiųii vietos, nes 
svetaine paversta senoji baž
nyčia. Kaip tai keista tas at
rodo. Dar visai nesenai buvo 
šventa vieta, dieynamis, o 
šiandie — toj pačioj “šventoj” 
vietoj jomarkų • keliama. To 
Lietuvoj nebūna.1’Bet toj Ame
rikoj tai viskas'galima ir vis
ką daroma, — tikra bedievių 
šalis. — Grinorius. >.,■

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
d Amerikoj, rengia draugišką išvažia-Į 
1; vimą, kuris jvyks Rugsėjo 12 dieną/ 

s Palos miškuose. Trokas stovės ryte 
nuo 8 iki 9 vai., po numeriu 3317 S.

’ Auburn Avė. Kviečia visus 
l — K. Laucius, Pirm.

15 ugniagesiu apdegė 
eksplozijoj Alsiimkil (aiškus iŠ Pašto

iš
M. Krikš- 

uolus socialistų darbuo-
Pranešimai

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt*, 
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
dys, jnėnesinj^ri.susirinkimą šeštadie
ny, Rugsėjo Hz d.-, 8 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorium svetainėje, 3133 S. 
Halsted St. Geliamieji draugai ma
lonėkite visi laiku pribūti, nes turi
me daugelj reikalų dėl aptarimo.

— K. J. Demereckis, Rašt.

JONAS SIAUCIULIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

po sunkios ligos, rugsėjo 8 die
ną, 10:26 valandą ryto, 1926 m., 
sulaukęs 36 metų amžiaus; gi
męs Kauno rėdybos, Utenos 
apskričio, Debeikių parapijos, 
PiHkalnio z vienkiemio, paliko 
dideliame nuliudime Lietuvoj 
tėvą Joną, motiną Oną, 2 sese
ris Uršulę Bružienę, Oną Kisi- 
lienę, brolj Alfonsą, sesęrę 
Anielėj Amerikoj ciocę Domi
cėlę Šimkienę, dėdą Juozapą 
Šimkų, 8 pusbrolius, Antaną, 
Juozapą if Povilą. Ciocę Mari
joną Monikienę ir dėdę Juozapą 
Moniką ir ciocę Rozaliją Giri- 
jotienę ir dėdę Vincą Girijotą 
ir visus gimines. Kūnas pašar

votas, randasi 4236 So. Talman 
Avęnue. - 7

Lafdotūvės jvyks šeštadieny, 
rugsėjo 11 dieną/8:30 valandą 
ryto iŠ namų j Tautišką para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėli
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Tautiškas kapines. 
p. Visi A. A. Jono ŠiauČlulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, t
Ciocės, Dėdės, i Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grąboriua Chkagojė

Harvey, III.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, A. 
C. W. of A. mėnetsįnię susirinkimas 
jvyks Pėtnyčioj, Rugsėjo 10, 1926, 
7:30 vai. vak., 1664 N. Robey St. 
Daug yra svarbaus dėl šio skyriaus 
labo. Taipgi visi nariai turite daly
vauti.

A. M. Kadsel, Rašt.

————— 1 m —ą
Tel. Brunswick 9398

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taikau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1856 W. North Artu, Chicago, III.

.........................z

..........■■■!■■■■■!
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis,' lietuviams visados 

patafnąuju kuogeriausiai.

IML ATuškcI, 
3228 W. 88th Street, Chicago, I1L 
i .i .  ■ /

Henry!
America’s

Candy

IMK PAVYZDI 1$ - R AULO 
"NAUJIENŲ” DRAUGO

New SųLscrėbei*

/.ii /n

Hksptodavus trims celuloido 
filmų dėžėms gaisre A. B. Diek 
& Co. raštinėj, 728 W. Jackson 
St., 15 ugniagesių liko skau
džiai apdeginti. Degantis skis- 
timas apipurkštė ugniagesius 
ir pdsieke net kitą galą namo. 
Visus apdegusius ugniagesius 
nuvežta ligoninėn, bet tikimą 
si, kar visi jie pasveiks.

UŽSIMUŠĖ DARBININKAS

J. Vanek, 6125 Major Avė., 
karpenteris, dirbęs prie buda- 
vojimo Roanoke Tower namo, 
125 W. Madison St., nukrito 
nuo' 23 aukšto ir užsimušė ant 
vietos.

Šie laiškai yra atėję iš Eu* 
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
žadėta iškaba “Advertised Win 
iow’’ lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ; kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus p Aš tas laiki 
tik keturiolikų dienų nuo pa
skelbimo.

903 Baniulis Janas
911 Caruntins Šėmis
924 Jakartis Charles 
927 Jogmininio Julia
933 Kuzminską Anna
934 Laurinastis Jonas 
948 Hisha Jozapas 
958 W^losevich J K

Rūgs. 5 d. automobiliams 
tapo sužeista K. G. Rutkaus- 
kių, 15327 Martty Avė., 4 me
tų amžiaus dukrelė. Ji kokiu 
tai budu pateko po* automobiliu 
ir tapo 
ninkas 
vilties,

sunkiai sužeista. Kalti- 
sulaikytas. Yra betgi 
kad mergaitė pasveiks.

— Reporteris.

Sugryžo iš atostogų 
konsulas Žadeikis

Rugsėjo 7 d. grįžo iš tolimos 
kelionės .konsulas -žadeikis. A- 
tostogų laiku p. žadeikis ap
lankė pasaulinę parodų Phila- 
delphijoj. Buvo taipgi užsukęs 
į Washingtonų ir New Yorkų.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

TllLi.Y;SįįUNČLE
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Garfield Park L. V. ir M. Pašelpi- 
nis Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą, Nedėlioj, Rugsėjo 12, 1926, 
John Engel’s svetainėję, 3720 West 
Harrison St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Malonėsite visi neatbūtinai atsilan
kyti. — Kaltininkas

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi
bus Nedėlioj, Rugsėjo 12 d., North 
West Masonic Temple svetainėje, 
1547 N. Leavitt St. ir North Avė., 
kaip\2 vai. po pietų. Draugai susi
rinkite laiku, taipgi nepamirškite pri
duoti savo antrašus, kurie persikėlė- 
te j kitas vietas. »

— X. Saikus, Rašt. 
1521 Irving Avė.

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
lloyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
ininėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų1- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų”1 išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887. ,

- - ....... --------------- — - —--------

..  ........ .. .. ■ *■ *'< 
Pirmu Syk Seredos vakare

Sept. 15, 8:15 
WARNER BROS.

Pagal sutartį su 
Vitaphone Corp., Western Electric 
Co. ir Bell Telephone Laboratori
jomis. '

PARODYS

VITAPHONE
DALYVAUS

Marion Talley, Mischa Elman, 
Giovanni Martinelli, Anna Case, 
Metropolitan Opera Co. Choras, 
New York Philharmonic Orkestrą 
iš 107 Koncertiniu Muzikantų, 
Henry Hadley, Konduktorius

JOHN /

BARRYMORE
In “Don Juan”

McVICKERS 
I-HEflTRE

Du syk j dieną po atidarymo 
TIKIETAI PARDAVIMUI 

SEKAMĄ PANEDELĮ 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

ginu negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gifebų iidirby- 
•tis.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St

Tel. Boiilevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame 'itikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė
Chicago, III.

Phone Bpulevard
Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St

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 Rauto pėdoms, nešti 
“Naujienoms” naujus skaityto
jus gausite tokį skstiči^kuponų 
kaip kad gauna “Naujienų” 
draugas Raulas:

-r—
Chicago, III.

Už metinį skaitytoją .... 400 kujamų 
Už pusmetinį skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų

I Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

yra naudingos. A

iiiiiTTfii .•ir.igŽM>

UVUCM OKlt 
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Šitoksai apštvts skaičius kupo
nų dayimas tęšis tiktai iki Spa
lio 81 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytoj ų-prenumerato- 
rių <‘Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuošęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visų 
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 W«tch, 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: /

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Iii.



NAUJIENOS, Chlcago, 111. , Penktadienis, Rūgs. 10, '26
■ i m, » ii.n ■ ■« n—, i ............ i .u i-—.

SIULYMALKAMBARiyL
RENDAI kambarin vaikinui prie 

>TinžoR Šeimynos. 291 P. So. Emerald 
Avė., 2 lubos priekis.

t REIKIA DARBININKŲ Į PARDAVIMUIt NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME - NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

RENDA I pigiai kambarys 
dėl vaikino, merginų ar vedu
sios poros. Gali ir virtuvę var
toti. Garadžius dėl automobi
lių. 827 W. 34th PI., 1-mas 
užpakalis.

MOTERŲ
lU’UKIA merginų prie mug- 

Itų, 4(/į dienos darbo j savaitę, 
$15. Tai$fi merginų į dirbtuves.

South Side Industrial
5905 S. Halsted St.

PARDUOSIU augštns rųšies 88 
notij grojiklj pianą su 68 rdlelių, 
klibinėtas, bendins ir pastatomi? 
lempa už *110. Pastatysim 
Mrs. Anna Schneider, 2332 
Madison si.

LOTAI, LOTAI Meilinis Namas BRIGHTON PARK
dykai.

VVest

kitur,

ISRENDAVOJIMUI
REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ T*

PIRM kol jus pirksite kur 
tai atsišaukit ir pamatykit mano 
$800 vertės groiikl} pianą, parduo
siu už $100 cash. Man reikia pini- 
gų tuojau ir dastatysiu piana su 
benčiumi. Pasknatykit su Tony 
Dilino, 3968 Mihvaukce avė.

ANT rendos 5 kambariai karštu 
vandeniu šildomi; rendos $50.

3247 Emerald Avė.

RENDON 4 kambariai, 31C1 
So. llalsted St., tinka dėl ofi
sų arba gyvenimui, 
tiems žmonėms renda nebran
gi. Kreipkitės i Real Estate 
cfisą. Tel. Stevvart 4691.

AMBITIOUS MEN WANTED
Lithuanian speuking for sales work. 

No experience necessary. COMMI- 
\SSION AND SALARY TO THOSE 
WH0 ŲUAL1FY. ’

An opportunity for permanent po- 
sitions and rapid advancement with

Atsakau- largest firm of its kind in Chicago.
I Kuli co-operation .and training. Mušt 
be neat appearing. Apply,

A. CARSELLO 
Room 510,

69 West VVashington St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
.. Bridgeport Painting ..

& Hardware Co. z
Malevojam ir popieruojam. 

‘ laikam malevą, popie.ą, 
stiklus ir t. t.

3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

STOGDENGYSTfi
Jbsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DU N NE ROOFING CO.. 3411-13

PARSIDUODA grosernė ir dell- 
katesen krautuvė, senas išdirbtas 
biznis. 551 \V. 291h st. Tel. Viclory 
3313.

PARS1 DUODA grosernė ir bučer- 
nė, sena išdirbta vieta, nes turiu du 
bizniu; negaliu apsidirbti. 8139 Vin- 
cennes Avė. Tel. Vlncennes 1148.

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen ir sandvičių štoras, arba mainy
siu j automobilių. Parduosiu pigiai. 
Tel. Fairfax 0035.

PARSIDUODA grosernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, geras biznis.

2034 So. Halsted St.
Dabar turime daug 

gerų .darbų
Vyrų prie bačkų dirbinio, 75c. į 

vai. Peėkurių, $32 į savaitę. Maši
nistų, 75c. j vai. Automobilių plo-

• vėjų. $30 į savaitę, šoferių, $37.50
•į savaitę. Darbininkų, 50c. į vai.j
Bell bo.vs, $65 į mėnesį. Raidžių ma-, 
šinų oppratoriy, 60c. į vai. Pasiun-

' tinėjimui vyrų, 55c, į vai. Radial 
drill operatorių, 65c. į vai. House-
Misnjrankių ir malevų dirbėjų, 85c. lietuvių. Biznis išdirbtas gerai. Par- 
į vai. Automobilių mechanikų,J)0c. siduoda pigiai. Adresas: F. A. V.,

PARDUOSIU savo beveik naują 
grojiklj pianą, su 40 roleiių ir ben
čiumi už $160, arba atiduosiu išmo
kėjimais dėl geių žmonių. Pasimaty- 
kit su

MR. DROBONITZ 
6186 So. Halsted St. 

Ist floor

u ia.w*. « ................. - VIENINTELE Studio Fotografijų,
.MoT'mėnesj kambarys ir vai- IŠdirbystė tarpe 12,000 tūkstančių

t • • ... i..............lietuviu lu/lirktna crortii Pnr.

• i vai.* Drill-press operatorių, $30 i 303 Gwynn Avė., Baltimore, Md.
• . .La___ f-- AO/I ! ..ntiolln ____ . _ ___________________ ________________ ___ ______ *___savaitę. Porterių, $20 į savaitę, 

kambarys ir valgis.
South Park Employmcnt Agency 

1191 So. Halsted St., 
kampas 42 St. 2nd floor.

‘ REIKALINGAS barberis i 
tis darbą. Vieta nuolatinė. Naujienų

- - ‘ ~ Box

Į PARDAVIMUI grosernė. labai pi
giai, katras pirmas, tas laimės; par
davimo priežastis, esu viena moteris, 
negaliu apdirbti. Pageidauju, kad 

. atsišauktų vaikinas pusininkas, 
mokau- j 624 W. 14th Street

Ogden Ave. Phone Lawdale 0114. Skyrius, 3210 So. Halsted St 
' 1 .70.

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam-

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer A ve.
CHICAGO

REIKALINGAS darbininkas į pa ir 90 roleiių, kaina $100. 
pool room dirbti. Turi būti pa-, 
tyręs ir geras prie šio biznio,' 
darbas pastovus, geras mokes
nis. Kreipkitės tik vakarais. J,1 
S. VENCLOVAS, 3508 So. Ha!-* 
sted St.

WALKER 
3323 Lincoln Avė. 

1 fl.

PARDAVIMUI krautuvė ice cream, 
kendžių, soft drink.

712 W. 14th Place

_ | REIKALINGAS patyręs bučeris,
. - ' ———-------------- - ——■ -----  vartojus pilnai anglų kalbą, Atsišauk
PRANEŠIMAS MOTERIMS T. Grybas, 219 E. 115th St.. Telefo- 

Parsiduoda vilnonios gijos jvai- nas Pullman 4306.
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat-1 
kos 31*/fec, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios j 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams' 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau; negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVlčltJS
504 W. 33rd StM prie Normai Avė.

PARDAVIMUI burbernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Jlonore St.

urantas, gerasPARDAVIMUI r
biznis, dirbtuvių dtotiikte, netoli mo- 

Hrježajitto parda
vimo liga. 2700 W.

iREJIKALINGAS t kriaučius kyklų, pigį. renda. 
prie senų drapanų taisymo ir 
prosinimo; geram darbininkui 
pastovus darbas.

6912 So. Western Avė.

KRAUTUVIŲ HKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

SoHtheims, 1912 So. State St. 
k ........................— ■

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus.

Adolfas J. Oborskis
2144 N. Lockwood avė.

Tel. Spaulding 9556

PASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel- 
Boulevard 1035.

TAISOME ir perdirbame fur kau
tus ir siuvame naujus. John Kovalik, 
907 W. Cullerton St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

! PARS&DUOD bučernė ir 
grosernė. Bizni eina labai ge
rai. Galėsime ‘leisti pastovėti 
ir pažiūrėsite kaip eina biznis. 

(Ia?bą ^uri^mokėtr^yrukavotT^šai- Parduosime už teisingą pasiu- 
nas. Kreipkitės tuojau.

3657 So* Halsted St.

REIKALINGAS bučeris mokantis

MAŠINISTŲ it darbininkų 
berniukų j —
15 metų ir vyresnių.

South Side Industrial 
5905 S. Halsted St.

lymą arba mainysime.
2435 So. Leavitt St.

i i* n vici i ui m 11 iv
ofisus ir dirbtuves,! PARDAVIMUI grosemS ir 

bučernė geroj vietoj, 4 ruimai 
gyvenimui. Renda pigi, ^ysas 
3 metams. Kreipkitės

3423 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 0668AUTOMOBILIAI

TIKRA NAUJIENA
BRIGHTON PARK 

' Pardavimui restaurantas

Atidarome naują subdivlsllą prie 
Kedzie ave ir 71-mos, prieš pat 
Marųuette Parko; visi lotai yrft 30 
f)ėdų pločio ir užrubežiuoti dėl 
namų statymo, šalygatviai (side- 
vvalks), rynpa (sewers) ir gasns 
įdėta ir apmokėta. Parsiduoila su 
$300 jinokėjimu, likusias dalis ma
žais mėnesiniais mokesčiais.

('has. J. Bagdziunas' Co.
736 \Vęst 35th Street,

Į rytus nuo Halsted st. Ofisas 
atidarąs kasdįen iki 9 vai. vakare. 1 
Nedėliomis iki 3 po pietų.
------ --------- U.----- ---- - . -r ( 
Nauji ir daug nenąujų namų į 

ant pardavimo

Ir

BRIDGEPORTE 
BRIGHTON PARKE 
MAHQUETTE PARKE 

visoj pietinėj dalyje (’hieagos.

6 kambariu ir 2 lotai; hkstra bargenas. Pardavimui bard- 
_ i j y ’ivvare krautuvė su namu prie Archer gražus sodnas ir daržas, ga* Avė., krautuvė apačioj, 6 kambariai 

įima laikyti vištų ir karvių.1 virfiuj®, «klepas, karštu vandeniu šit- 
Randasi prie pat Western tik Uri turM
bulvaro ir 74 gatvės, kaina 
tiktai $5,000, įmokėti $1,500 
likusią paskolą kaip ren
dą.

(loma, kąiną tik $21,000, turi turėti 
cash $12,50?).

Pardavimui arba mainymui 2 auk
štų mūrinis namus, 4-4 kambarių, 
skiepas ir viškai, lotas 34x125, nau
jas namas.

M, J. Kiras
3335 So. Halsted St

NIEKO NEJMOKfiK 
TURftK SAVO NAM4

n vi.-iuj piriinvj ua.jji .-n—. M nūnas
Kreipkitės pas mus ir mes parody- M ,p „„ 
sime gerus bargenus ir gausite tel- 
singa ir užganėdinanti patarnavimą.

Cnas. J. Bagdziunas & Co.
736 West -85th Street

BARGENAS
Bizniavai lotas 69th St. arti West- 

em Avė, 25x125. Kaina $2650.00, 
$1650 cash, likusius ant,lengvų 
mokėjimų.

Atsišaukite pas
A. MASULIS 

6641 So. Western Avė., 
Tel. Republic 5550

ig-

Pastatysim ant jūsų loto DABAR! 
i “Mokėk kaip rendą“, 

suteikia progą pasistatyti namą 
TUOJAU. Nelauk ilgiau. Jus tik mo
kėsit taip, kaip mokat dabar rendą, 
kuomet namas bus gatavas jus ga
lėsit ten gyventi. Architekto planas 
ir blue prints pYKAI. įleiskit jums 
darodyti kaip mes jau pastatėm tūk
stančius namų. Nėra atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis liudy- 
mas. .

THrfRSCH and COMPANY 
10 N. Clark Street 
Phone State 8825

Už $35,000 cash, kitus išmokėji
mais, nupirksite 2 augštų mūrinį na
mą, 4-4 kambarių, yra skiepas ir viš
kai, naujas namas, kuiną $10,500.

Naujas 2 augštų mūrinis namuti, 
5-5 kambariu, yra skiepas ir viškai, 
kaina $12,500,

Už $1,000 , cash, kitus išmokėji
mais nupirksite 2 augštų medinį ar
ba cementuotą ir 3 kambarių cott
age iš užpakalio loto, kaina $7,300.

$1,000 nupirksite 7 kambarių cott- 
age su garažu, kaina $4,000.

$1,000 jmokėjus nupirksite 7 kam
barių cottage, 3 kambariai apačioj 
ir 4 viršuj ir garažas, kaina $5,500.

BridguĮjorto Didelis 
Bergenas

3346 So. Wallace St.
Su $3,000 nupirksi 3 aug

štų muro namų, 6 pagyve
nimų, 3 po 6 kambarius ir 3 
po 4 kambarius. Maudynės, 
elektra, .augštas skiepas, ir 
visi kiti geri patogumai; 
rendų per mėnesį neša $180, 
kaina labai žema; namas 
turi būt greit parduotas.

M. J. Kiras t
3335 So. Halsted St.

GERA PROGA BIZNIERIAMS
2 GARAŽAI ant pardavimo arba 

mainymo su bizniais arba be biz
nio. Taipgi gabiau pirkti vienus 
biznius. 1 garažas dėl 150 automo
bilių, kitas dėl 45 automobilių. Sa
vininkai priųiib f mainus namus ar
ba kitokia* nuosavybes.

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

Boulevard 9641

PARSIDUODA 2 aukštų muro 
kampinis narnąs, 2 karų garažas, 
šiltu vandeniu šildomas, 6 kambarių 
flatas ir 2 Storai, o taipgi ir bizniai 
(Ice' citeam ir Restoranas) pigiai, 
$15,500 su mažu įnešimu.

M. A. GOBERIS 
savininkas, 

1300 So. Cicero Avė.

SAVININKAS turi parduoti 
2 flatų. mūrinį namą, naujas ir 
naujos mados, tikras bargenas. 
Savininkas namuose subatoj 
nedėlioj.

5014 So. Keelar Avė.
Phone Kedzie 9379

Tiktai keli lotai liko prie Archer 
Avė., tarpe California ir Montgome- 
ry. Jei jums reikia 4otų, dabar 
gera

ir

proga nusipirkti.

FRANK WOZNIAK 
2703 W. 47th St.

Tel. Lafayette 4607

yra
PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 

kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, dekoruo
tas, 2 karų garažas, šaukit Cicero 
2438-R, arba matyk savininką 1811 — 
51st Avė., Cicero.

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, 3 karų 
mūrinis garažas, apkainuotas $6500.

St.,
NEGIRDĖTAS BARMENAS

Parsiduoda gąsdino štotis ir re-. n , . ... u .
freshments standė ant bgden Avė.; .^an(Į.L8* n®to 1 Balsted ir olst 
5 mėtų lysart, renda $50.00 į mėnesį ais
su pagyvenimu parduosiu už $800.00. Į SANDN&K
Taipgi parsiduoda 5 lotai ant kampo1 
prie Lake Geneva, Wto., dėl summer 
resorto, už $1,500.00; $500 įmokėti, 
kitus po $25.00 į mėnesį. Atsišauki
te greitai, ^es pardavimo priežastis 
svarbi.

H. BUCK 
6002 So. State Street 

Grocery Store 
Phone Wentworth 0612 

Nuo V^iki 9 P'. M.

MAINAU mažą namą, kuris 
dasi Rridgeporte | lotą arba 
gero automobilio. AtsiŠaukit 
savininko. 

MBS. 
301 
ST.

Tel.

T. BADAVIčIENfi 
So. Fourth St. 
CHARLES, ILL 
St. Charles 451.

206 W. Garfield Blvd. 
Boulevard 1392

South Sidėj

ran- 
ant 

prie

PARSIDUODA 4 kambarių muro 
namas. 4725 So. Kostner Avė.

GRAŽI 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, karštu vandeniu šildoma, 
lotas 37^x125, 4 miegruimiai aug- 
štai, gražus užpakaliniai porčiai, 14 
colių sienos, netoli 56th ir Turner 
Avė. Savininkas atiduos už $12,50(1. 
Taipgi pasirinkimui rezidencijos lo
tai. Netoli naujos mokyklos prie 57th 
ir Hamlin Avė.

JOHN L. SHERIDAN CO. 
5812 So, Kedzie Avenue 
* Prospect 3630

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
'BARGENAS. Pardavimui namas, 

Garu šildomas, greit turiu parduoti. 
3118 W. Huron St.

Bergenas 2 flatų namo
Ant 50 pėdų loto, cementinių 

bloksų, 2 karų garažas, geroje 
vietoje, kaina tiktai $10,500 
greitam pardavimui. Biskį įmo
kėti, kitur lengvais išmokėji
mais. MR. MESTERNHOFF, 
11030 Michigun Avė., Pullman 
7500? j

--- *—u    4-------------------- - ----- 
‘ DIDELIS bargenas. Parsiduoda 6 
kambarių cottage Brighton Park, 
$500 įmokėti, likusią sumą išmokėsi 
kaip rendą. 3 pagyvenimų namą par
duosiu arba mainysiu ant kokio biz
nio. Su reikalu kreipkitės pas A. 
GRIGAS, 8114 So. Hąlstėd St., Tek 
Blvd. 4899.

South Sidėj
.....

3 augštų muro namas, 3 
pagyvenimai, 2-6 ir 1-5 kam
barių, rendų per mėnesį 
$105, kaina tik $8,000, įmo-

lietuviška valgykla; parduosiu' keti $3,000, O kitus kaip ren 
pigiah Priežastį pardavimo pa- dą 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- j tirsit ant vietos
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- 

, note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. llalsted St.

■ ■ .i .............

3955 Archer Avė.

RAKANDAI
RAKANDAI, ice box, doufold, 

valg-ruimio setas, 4 šnhotų svečių 
kamb. setas. 805 Crescent PI. 2 Apt.

.. ..............................-............—.
PARSIDUODA krautuvė (Fancy 

Goods) puošiamų tavorų, kūdikiams 
aprėdalai ir moterims įvairus daik
tai. Išdirbtas biznis, naujas tavo- 
ras, naujam name, karštu vandeniu 
apšildoma, ilgas lyses, pigi renda. 
Randasi ant Brighton Park. lietuvių 
ir lenkų apgyventa vieta. Kreipkitės 
pas savininką.

4094 ARCHER <VE.
Arti California Avė.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

PARDAVIMUI 4 ruimų ra-
REIKIA vyrų ir merginų, darbas kandai sykiu arba pavieniu ga- 

dienomto ir naktimis, j restaurantus, . . . .
viešbučius, dirbtuves, laundrės, ofisų (hma pirkti. Sykiu 'ir ruimai 
namus.

Darbas nuolat. *
GRAHAM’S EMPLOYMENT

AGENCY
833 Milvvaukee Ave.
Kampas Elston Ave.

vendai, į dvi dienas turi būti 
išparduota. Nupirksit iš pirmo 
pasiūlymo. 4034 So. Montgo- 
mery Avė., 1 lubos.

9

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME
Brighton Park

Mūrinis moderniškas bun- 
galow 6 kambarių, 2 karų 
garažas, turi būt parduotas 

>greit, $3,000 įmokėti, o liku
sius kaip rendą.
' M. J. Kiras

3335. So. Halsted St.7 - ... -—.  ...... .
AVOJAj'1* bungalow, ‘ 6IšSIREND. ,

rūmai, karšto z4lfa(leniu šildomas, 2 
mašinų garažas, akeris žemės; ga
lima laikyti visokių gyvulių.

Kreipkitės:
10707 S. Hotnan avė. 

Boulevard 7305

BARGENAS. Pardavimui na
mas su 4 rendomis, visi kam
bariai dideli? atneša 15% įplau
kų, prie 20th PI., netoli Peoria, 
$1000 įmokėti, kitus morgičius, 
kaina $3500..

R. J. SIMAN 
1344 W. 18th St.

PARSIDUODA grosemės ir bu- 
černės fikčeriai, 2 ice baksini, 2 
scales/ registeris ir show keisai. 
Taipgi visoki kiloki, katrie tik rei
kalingi prie bučernės biznio. Sa
vininkas priims lotus į maihus.

C. P. SUĮROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted st.

Boulevard 9641

. PARDAVIMUI kampinis lotas, 
Kildare netoli Archer, 30y 125 pė
dų; parduosiu pigiai, šaukit tele
fonu Prospect 3650.

PARDAVIMU/ 2 flatų namas, Še
šios rendos, 907 W. CUllerton St.

MOTERŲ
Dabar turim* daug ' 

gerų darbų
INDŲ plovėjų, $18 i*savaitę. Prie 

lengvo dirbtuvės darbo, $15 ir *20', .. 
į savaitę. Janitorkų. 35c. į valandą. ,
Prie i-------* —’—— Az,., i —■ i nems m
nesį. Prie rašomosios mašinėlės ir 
klerkų. $25 į savaitę. Veiterkų, $18 
j savaitę. Prie namų ruošos, $15 ir 
$18 j savaitę. Marškinių prosytojų, 
$18 i savaitę.
South Park Employinent Agency 

4191 So. HalstM St., x 
kampas 42 St. 2nd floor.

$50 VACUUM Cleaner, kaip nau
jas, $20. šauk Vlncennes 2324.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
labai mažai vartotas, kainuoja $800, 
parduosiu už $125, pridėsiu benčių, 
‘ ‘ ' ‘i ir roles. Geriems žmo-

.»~ .r"“ «•«>■
Prie rašomosios mašinėlės ir ,na,s« nm

Naujas 2 augštų muro na
mas, 2 pagyvenimai po 4 
kambarius, augštas cemen
tuotas* skiepas, augšti viš
kai, kaina tiktai $10,500, 
įmokėti $2,000, o likusius 
pagal savininko sutikimų.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

BARGENAS. Pardavimui 200 
akrų fanna, 7 kambarių stuba, 
barnė ir kiti budinkai, gražus 
sodnas, 1 mylia nuo mokyklos, 
prie gero kelio, 4l/a mylios N. 
W. nuo Nortli Judson, Ind. At
sišaukit po 7 Vakare. Telefonas 
Stewart 8596.

WM. O. GOETZ, 
517 W. 80 St..

6512 S. HALSTED ST.
1 floor.

PARDAVIMUI groaernė, cigarų, 
tabako, saldainių, ice creamo.

5708 So. Morgan St.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Senai įsteigtas bižnis, cash.

DIDELIS Bargenas. Parsi
duoda mūrinis namas, 3 fialai 
po 5 kambarius, randasi tarpe 
32 ir 33 aut Lowe avė. Prekė 
$8500. 2554 S. Halsted St. Tel. 
Victory 8194.

REIKIA moterų, darbas namie dėl Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kalėdinių novelties. Lengva išmokti, apielinkėj. Parsiduoda iš priežasties 
8 E. Randolph St. Rėom 1632. 1 ligos. 2136 So. Halsted St.

----------------- ----- --------------------------
PARDAVIMUI 5 kambarių mūri

nis bungalow, furnus šildomas.
7019 So. Talman Avė.

PARDUOSIU bungulovv. 6 rūmų, 
karštu vandeniu Šildomas, akeris 
žemės, naujai įtaisytas dviejų ka
rų garažas ir vištlninkas. Mainysiu 
ant mašinos ar troko.

' SAVININKAS
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 7305
..............  •■■■!■»«»' I *1 t. I--—-■ ■ — ■■■■■

PARDAVIMUI
MŪRINIS namas, 2 aukštų, 6—6 

kambarių. Arba mainysiu į mažės-, 
nį ar į groserne. Nartias randasi 
Brighton Parke. Savininkas 6806 S. 
Rockwell StK E. Rūbas. Tel. Rep. 
0545.
--------------------------------------------------------------- r-

PARSIDUODA biznio prapertė 
ant Halsted st. štoras ir 3 f tatai.1 
Parsiduoda labai pigiai už $16500. J 
Namas randasi 
Turi būt parduotas šių savaitę. At- 
sišaiikit 3210 S. Halsted st.

A. Visbaras

PUIKUS 2 Datų mūrinis 
kampinis namas, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimas, 
bungal(xw stogas, lotas 30x125, 
turiu parduoti greit. 5701 So. 
Sacrantento Avė. >

Prie halsted St.
. ■. ... ♦ • •

PARSIDUODA 3 pagyvenimų 
mui't namas, 12 flatų. Rendos 
$180 j mėnesį. 2 lotai 54xltK>. 

1625 S. Jefferson st.
J«e Ploshtka

6 KAMBARIŲ cotjtageTkaršiu van- 
deniu šildoma, pirmos rųšies stovy, 
randasi 47th St. ir Princeton Avė., 
kaina $3,000.

J. E. SANDNER 
206 W. Garfield Blvd.

Boulęvard 1392
* f * * L***

į . . i,, —

>

PARDAVIMUI mažas namas 
' su dviejais lotais, pusė bloko 
nuo kąru linijos, Clearing 64 st. 
Matyki t vakarais arba suba to
mis po pietų. Mainysiu lotą ant 
automobiliaųs, troko arba pia
no, lotas 55 X132. Kreipkitės 1 
lubos.

3643 So. Emerald avė.
-JĮ-..............—---------- ■■ J‘--------—-------

PARDUOSIU arba mainysiu* 2-4 
medinį namą, 2 karų garažas, ren
dos į 'metus $600. Mainysiu į lotus 
arba automobilių. 6953 So. Western 
Avė., Hemlock 5599.

ANT mainymo 2 akrų ir la
bai dailus 10 kambarių namas

'I SERAI—BONAI

3129 So. Halsted St. Nau
jas gražus mūrinis narnąs, 
2 augštų, 1 didelė krautuvė, 
gražus 7 kambarių flatas, 
aržuolo medžio vidus ištai
sytas, bufetai, veidrodžiai ir 
kiti vėliausios mados įtaisy- 
ma^ marmuro grindys mau

mo* Haistod*'^?dynej, augštas skiepas, skal
bykla drabužiams plaut, 
karštu vandeniu šildomąs, 
randasi prie pat Lietuvių 
Auditorijos, prieš Mildos di
delį Teatrą, kaina labai že
ma.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba eųuity^už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagoš. Mokėsime gerą kainą.

šaukit: Central 8715

M0RTGECIA1-PASK0L0S

PARDAyiMUI arba mainymui me- 
dipis-murinis namas, 2 augštų, 4-4 
kambarių, mainysiu i cottage arba 
bungalovv, biskį toliau nuo miesto.

2552 So. Emerald Avė.

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

mes turime, 5 Šviesus kambariai, I 
aržuolo trimas ir grindys, įipury-i 
tas plumbingas, tile vana, lietaus 
lašai, graži knygoms šėpa ir rašo
ma deska, su sieteliais ir stikliniai 
porčiai. Didelis šviesus skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, laundrės 
lovys, gasinis heateris ir t. t. Vie
tos dėl 2 kambarių ant višku, jei 
reikia. Lotas 30x125. Gatvė dabar 
yra tapoma.* Atvažiuokit ir pažiū
rėkit šio namo. Atdara dėl — 
rėjimo kasdien ir nedėlioj. 
ninkas.

7147 So. Campbell Avė.

MOKYKLOS
apŽiu- 
Savi-

nai aanus lu Kampanų namas ( T0WN of>Lake> pasiduoda medi- 
ant Archer ate. Willow Springs nto nama», pigiai ir grosernė, deli- 
Tinkamas bile kokiam bizniui, j““““" mok>'k'?s i™“k<M kra«- 

tuvfi. 4827 So. Paulina St.
■ i -   k— --------—. .......... —.

SOUTH West Side pardavimui ma
žas namas, tik 1 blokas nuo Archer 
karų linijos, kaina $2350.

•4941 So. Kildare Avo.
ANT pardavimo arba mainy-
~ road house ir 5 ruimų la- 

graži vieta, netoli HarveyJ 
Kaina $5000 Atsišaukit pas 

G. WASLOVAS 
4600 S. Francisco ave.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinant dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 Wi Madison Street, arba 109 S. 
Wclls s|reet.

Mainysiu ant namo Chicgoj.
G. VMaslovus, , 

4600 Š. Frahcisco avė. C)

PARDAVIMUI gražus 4 kamba
rių murinto bungalovv, aržuolo grin
dys ir kieto 
tu vandeniu šildomas,

Padidink Savo Uždarbį
medžto trimas,' kirš- Mes pagelbėsim jums tai atsiekti, 

su sieteliais Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
ir stTkiiniai’ porčiai?"’80 nėdų lotas, mokinimo anglų kalbos, matematikos, 

-• ’ •• Ihgh School dalykų, Komercijos,

mo
bai 
m.

PARDAVIMUI 3 augštu medinis 
namas, kaina $4300, randasi 4451 So. 
Honore St. Tel. Rockvejl 9641.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galovv, 8339 iki 8845 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono įėjimas, ug
niavietė, knygynai, su grindimis viš
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
yra gasinis pečius, ice box ir 
dos. Bus gatavas October 1, 
$8,250r lengvais išmokėjimais.

. E. G. RENESCH & CO. 
401 W. 79th Street

užlai- 
kainą

lligh School dalykų, H H
Estate biznio ir t. t. Musų mo- 

viškų, $1000 įmokėti, o kitus pagal priimami Illinois
Stato Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
8301 So. Halsted St.

(Kampas 83 gatvės, 2 lubos)

vėliausios mados plumbingaš, yra 
vietos dėl daugiau kambarių ant

sutartį. Savininkas.
7206 So. Rockwell St.

2 BIZNIAVU lotu mainysiu ant 
namo arba pridėsiu pinigais. 2554 S. 
Halsted St., Tel. Victory 8194.

PARDAVIMUI grąžus naujas 2 IŠMOK Barberystės, m 
flatų namas, dideli Kambariai, bar- bas, uždirbsi kol mokinsis.

IŠMOK Bąrberystės, nuolat dar- 
. pakų namas, uuicu nuinuunui, u«r- uhs, u ra irusi koi moKinsis. Asmenį-
|genas jei pirksit tuojau. Pasiulykit nės instrukcijos. Klesos dienomis ir
patys. Pirkit nuo savininko. 5939 So. vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi-
Albariy Avė., Ist fl. • son Street.


