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Ragina Ameriką pri
pažint Rusiją

Fašistai nori atsteigt mir
ties bausmę Italijoj

Didelis potvynis Kansase; žmo
nių žuvo; daug žalos padaryta
Ragina Ameriką pripažint 

sovietu Rusiją
Amerikiečiu delegacija, parvy

kęs iš Rusijos, sako, kad so
vietų valdžia esanti tvirta.

NEW YORKAS, nigs. 13. — 
Tam tikra amerikiečių delega
cija, susidedanti,, iš advokatų, 
rašytojų, švietėjų ir dvasiškių, 
kuri prieš porą mėnesių buvo 
išvykus į Rusiją susipažinti 
ten su politine, ekonomine, 
socialine ir religine situacija 
ir pamatyti, ar vertėtų Jung
tinėms Valstijoms pripažinti 
sovietų valęįžią, dabar sugrįžo 
į Ne\v Yorką.

Delegacijos nariai sako, kad 
būnant Rusijoj sovietų vyriau
sybė leidus jiems be jokių 
varžymų lankyti visas val
džios įstaigas ir įmones ir kad 
jie galėję naudotis valdžios do-į 
k limentais. Jie taipjau turėję l 
pasikalbėjimų su žymiais so-’ 
vietų vadais. .

Pripažindami, kad sovietų!
sistemoj esą daug dalykų, ku
rie pašaliečiams atrodą nevy
kę ir jiems pritarti negalį, de
legacijos nariai sakosi vis tik 
esą įsitikinę, ’kad sovietų val
džia daug gera padarius žmo
nių masėms ir kad ji esanti 
viena pastoviausių valdžių Eu
ropoje. Delegacija dėl to ma
nanti, kad' Jugtinės Valstijos 
turėtų sovietų Rusiją pripa
žinti.

Tos neoficialinės delegacijos 
vadu ’ buvo Sherwood Eddy, 
Young Men’s Christian Asso- 
ciation nacionalinės tarybos 
sekretorius Azijai. Kiti nariai 
buvo: Dr. Charles C. Morrison, 
Christian Century redaktorius; 
D. Mathew Spinka, Chicagos 
Universiteto; Rev. Oxnam iš 
Los Angeles; Kirby Page, rū
šy tojast; prof. Jerome Davis, 
Yale Universiteto; Dr. Tully 
Knolls, College of the Pacific 
prezidentas; Fred Stinson, bu
vęs U. S. attorney Minneapo- 
ly; Dr. Clarence Gamble, Johns 
Hopkins Universiteto; Wm. 
Donforth, St. Louiso fabriki- 
ninkas, etc.

Nauja Filipinų nepri
klausomybės misija

MANILA, Filipinai, rūgs. 13. 
—Netrukus į Jungtines Vals
tijas išvyks nauja Filipinų ne
priklausomybės misija. Filipi
nų nepriklausomybės aukščiau
sioji taryba, kuri tą misiją 
siunčia, yra priešinga Bacono 
įneštam kongrese biliui, ku
riuo norima atskirti Morų kraš
tą nuo kitų Filipinų sričių.

KATASTROFINGA LIETAUS 
AUDRA MEKSIKOJ

MAZATLAN, Meksika, rūgs. 
12.—Per smarkią lietaus aud
rą kuri vakar čia siautė, vie
nas asmuo buvo užmuštas, ke
letas kitų sužeista. Daug ma-
terialinės žalos padaryta. išgelbėti.

Nori grąžint mirties baus
mę Italijoj

Tokia bausme butų baudžiami 
asmens, kėsinantis prieš au
kštus valdininkus

ROMA, Italija, rūgs. 13. — 
Asmuo, kurs praeitą šeštadie
nį bandė užmušti^ diktatorių 
Mussolinį, mesdamas į jo au
tomobilį bombą, ir kurs, su
gautas, buvo pasisakęs esąs 
Ermete Giovanini, dabar prisi
pažinęs, kad tikrasai jo var
das esąis Gino Lucetti, 26 me
tų amžiaus, gimęs Avensoj, 
Tuskanijoj. Jis buvęs padavęs 
netikrą savo vardą dėl to, kad 
bijojęs padaryt nemalonumų 
savo šeimai.

Lucetti per didįjį karą tar
navo Italijos kariuomenėj ir 
pasižymėjo mūšiuose. Per pas
taruosius aštuonerius metus 
jis gyvenęs Francįjoj Marsei- 
lle, Nicoj ir Paryžiuj,. Esąs į- 
sitikinęs anarchistas. t ,

Nors Lucetti sakosi, kad nu
žudyt Mussolinį jis siekęsis 
sava iniciativa, policija betgi 
mano, kad butą plataus sąmo
kslo ir kad Lucetti buvęs to 
sąmokslo vykintojas. Del to ry
šy su pasikėsinimu Romoj ir 
provincijoj areštuota jau daug 
amenų, tariamų anarchistų, 
tarp jų ir žymus anarchistais 
Enrico Malatesta.

Del pastarojo bandymo už
mušti Mussolinį fašistai 'labai 
sujudę ir reikalauja, kad Ita
lijoj butų vėl grąžinta mirties 
bausmė, kuria turėtų būt bau
džiami asmens, darą, pasikėsi
nimą prieš aukštuosius valdi
ninkus.

----- -----------I

3 užmušti, 38 sužaloti 
garlaivio ekspliozijoj

JOKAIIOMA, Japonija, rūgs. 
13.—Vietos uoste šiandie tan
kų garlaivy Kojo Maru įvyko 
ekspliozija, kurioš trys asmens 
buvo užmušti ir trisdešimts aš- 
tuoni pavojingai sužaloti. Kad 
ekspliozijos pagimdyto gaisrb 
ugnis nepersimestų į kitus lai
vus, garlaivis buvo paskandin
tas.

Berniukas ir mergai
tė plaukė 3 mylias; iš

gelbėjo 7 žmones

OCEAN CITY, N. J.* rūgs. 
—Thorn Henderson, 17 metų 
berniukas, ir jo 16 metų se
suo, vakar plauke, apsitaisę, 
tris mylias į krantą prašyti 
pagalbos savo tėvui ir šešiems 
kitiems žmonėms, kurių žvejo- 
jama valtis apvirto jūrėse. 
Jiemdviem tatai pavyko, ir kai 
gelbėtojai motorine valtimi pa
siekė vietą, jie rado visus sep
tynis vyrus besilaikančius ap- 
virtusios valties. Visi jie buvo

l. neitu- and Atlantic Photo]

Rudolpo Valentino laidotuvės

Trys asmens žuvo potviny 
Kansase

šimtai žmonių liko be pastogės, 
upėms išėjus iš krantų.

EMPORIA, Kas., rūgs. 13. 
—Del nepaprastai smarkam 
lietaus, kurs vakar visą. dieną 
ir praeitą naktį pylė latakais 
pietų rytų Kansas valstijos da
ly kilo potvinys ir išėję iš 
krantų Neosho, Cottonwoodo 

ii- Verdigris upių vandenys už
liejo plačias apielinkes. Kiek 
iki šiol žinoma, trys žmonės 
prigėrė, šimtai kitų, besigel- 
bėdami bėgimu į aukštesnes 
vietas, atsidūrė be pastogės. 
Medžiaginiai nuostoliai, potvi- 
nio padaryti, sieks per milioną 
dolerių.

Graikai protestuoja prieš 
militaristinį režimą >

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rūgs. 13. Iš Chalkidos, 
netoli nuo Atėnų, praneša, kad 
ten įvykęs didelis mitingas 
protestuoti prieš dabartinės 
Graikų valdžios militarinį po
būdį.

Salonikuose, kurs yra ant
ras svarbiausias Graikijoj i 
miestas, pasak pranešimų vis
kas esą ramu, o Makedonijos 
gyventojai, daugumoj pabėgė
liai iš Turkijos, šiuo tarpu rū
pinas labiau kasdienio savo 
gyvenimo reikalais, ne kad po
litika.

Rumunijos karalius 
kviečia savo sūnų 

, palaidūną namo
VIENNA, J Austrija, rūgs. 

13.—Bucharesto Ja'ikraštis
Lupta praneša, kad Rumanijos 
karalius Ferdinandas prašąs 
savo sūnų, buvusį sosto įpėdinį 
Karolį, grįžti iš Paryžiaus į 
Bucharestą.

ŠIMTAS AVIŲ PRIGĖRĖ

PARIS UI., rūgs. 12.— Per 
pastarąjį potvinį,. kuris atlan
kė pietų rytų dalį Illinois vals
tijos, Mobve farmoj, netoli nuo 
Humboldto, prigėrė daugiau 
kaip šimtas avių.

Traukinio susikulimas

TUPĖTO, Okla., nigs. 12. — 
Oldahoma City-Ada-Atoka trau
kinio trims vagonams ištrukus 
iš bėgių ir nuvirtus griovin, 
trys moterys buvo pavojingai 
sužeistos, o keletas kitų pasa- 
žierių lengviau nukentėjo.'

Lenkai nedarę slaptos mi- 
litarinės sutarties

Su Rumanija buvęs pasirašy
tas tik tarpusavis garantijų 
paktas.

_________ \
VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 

13.— Kartu su Hnmanijos mi- 
litarinės misijos atvykimu į 
Varšuvą tikslu susipažinti su 
Lenkijos karo pramonėmis, mi- 
nisteris Grabovftkis, užsienių 
departamento spaudos idirek- 
torius, išleido pareiškimą, ku
riame jis aiškina, kad Lenkija 
ir Rumanija pasirašiusios tar
pusavio garantijų paktą, o ne 
slaptą militarinę sutartį, kaip 
kad Vokietiją skelbianti., Ru- 
manijos misija studijuojanti 
tik Lenkijos karo pramones, 
nieko daugiau, ) sako Grabovs- 
kis. Abidvi valstybės, tai yra 
Lenkija ir Rurfianija, niekados 
ir jokių militarinių sutarčių 
nedariusios ir nepasirašiusios, 
tik praeito kovo mėnesį buvęs 
pasirašytas' garantijų paktas, 
vietoj pasibaigusios panašios 
konvencijos, pasirašytos 1921

Walker vėl nominuotas
' III. D. F. pirmininku

STEATOR, 111., rūgs. 13. — 
Illinois Darbo Federacijos pir
mininku tapo vėl nominuotas 
John II. Walkcrt o sekretorium 
irgi dabartinis Victor A. Olan- 
der. Walkero, kurs buvo 187 lo
kalų nominuotas, rinkimuose 
gruodžio mėnesį oponentu bus 
John I?. Gaffigan iš Spring- 
fieldo, nominaciją gavęs betgi 
tik iš dešimties lokalų.

20 KALINIŲ PABĖGO

BARLOW, Fla., nigs. 13. įaunaejo, paiiKęs stoty Kenon- 
Dvidešimt kalinių, kurie buvo pasažierių, laukusių papras- 
gabenami iš Lake Wales kon-:^° trečio skambinimo > 
centracijos punkto į nauią v i e-' Laikraštis sako, kad girtybė 
tą ties Star Lakęs, pakeliui nu-į geležinkelio tarnautojuose be

galo įsivyravus, bet linksmasis 
stoties viršininkas ir po šiai 
dienai Viršininkaująs.

veikė savo sargybą ir pabėgo. 
Tarp pabėgusių buvo kelios mo
terys.

SS
Chicagai ir apielinkęi federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras, gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 59° F.

šiandie saulė teka 6:28, lei
džiasi 7:03 valandą.

“NA RUSI JIEST V£- 
S ELI J E PIT”

Arba kaip linksmas stoties
viršininkas Sibire vaišino 
traukinio konduktorių.

IRKUTSKAS, Sibiras, rūgs. 
13. Vietos darbininkų laikraš
tis Vlast Truda pasakoja ši
tokią istoriją,, charakterizuo
jantį rusų gyvenimą tolimame 
Sibire.

Vieną vakarą Nuroj, netoli 
nuo Verchne-Udinsko, geležin
kelio stoties viršininkas su
ruošė stoties raštinėj “popoi- 
ką”, į kurią pasikvietė kitus 
savo draugus valdininkus. Na
mie darytos degtinės buvo gau
siai ir gerta—kaip rusai kad 
geria.

Tuo tarpu atėjo traukinys. 
Konduktorius, neradęs nė vie
no stoties valdininko, platfor
moj, dėl instrukcijų ėjo* pats į 
stoties raštinę žiūrėti.

“Na, tai pakliuvai man, ber
neli, ir tuojau stipsi kaip 
šuo!” pasveikino įėjusį konduk
torių girtas girtutėlis stoties 
viršininkas, ir šovė į jį iš re
volverio. Girtas—nepataikė, o 
išsįgandęs konduktorius’
šmurkšt -nėrė po stalu. Bęt 
ten patamsy butą kito susirai- 
čiusio gyventojo— stoties vir-
Simuko padėjėjo, pasislėpusio 
nuo to paties revolverio.

“Linija yra laisva; trauki
nys gali eiti”, pakuždėjo vir
šininko padėjėjas • kondukto
riui. “Dumk!”

Konduktorius kai šaute šo
vė iš pastalio laukan ir pro 
duris, stoties viršininko kulip- 
kų lydimas. Išbėgęs į pe
roną davė signalą leist trau
kinį, ir mašinistas sušvilpęs, 
paleido mašiną. Jvonduktoriiis 
šoko vagonan, ir traukinys nu

dundėjo, palikęs stoty kelioli- 
1 •

Gamins elektrybę iš že
mės ir oro

RYGA, Latvija, rūgs. 13.— 
Leningrado Universiteto profe
sorius Kosingo sakosi* išradęs 
aparatą elektrybei gaminti iš 
žemės ir oro. Savo išradimą jis 

i bando pritaikyti pramonės ti- 
Ikslams.

AMSTERDAMAS, rūgs. 13. 
—Girdėt, kad Olandijos minis- 
teriu Jungtinėms Valstijoms 
busiąs paskirtas Van Roijen, 
dabartinis ininisteris Italijai.

8 asmens žuvo autui 
nukritus į upę

MEDFORD, Ore., rūgs. 13.— 
Dideliam automobiliui ištrukus 
iš Crater Lake vieškelio ir nu
siritus 200 pėdų žemyn i Rogue 
upę, astuoni asmens žuvo. Ne
laimė atsiliko ties Lookout 
Point, netoli nuo Prospecto. 
Žuvusieji yra T. Norris, jo 
žmona ir jų trejetas vaikų, vi
si iš Akrono, Jesse Kitchen i< 
Mahaffey, Pa., ir Theodore 
Beige su žmona, iš Jackson- 
villės. Jesse Kitchen, automo
bilio savininkas, buvo visus ki
lus, kaip savo svečius, paėmęs 
pavežioti po apielinkę.

Nelaimės priežastis nežinoma. 
Visų žuvusiųjų kūnai dar nesu
rasta.

Dirbtuvėse per metus 
užmušama i 23,000 

žmonių
Statistikos skaitlinėmis

Jungtinių Valstijų^ pramonėse 
atsitinkančoise nelaimėse kas 
metai užmušama, aplamai 
imant, 23,000 žmonių ir suža
lojama apie 575,000.

BUTLEGERIAI ŠAUDOSI

HERRIN, IRI.., rūgs. ią.— 
Keturios mylios nuo Čia keli 
nepažįstami asmens puolė va
žiavusį automobiliu Wil|iamą 
Hollandą, Mack Pullmaną ir 
pastarojo žmoną, llollond bu
vo nušautas vietoj, o du pas
tarieji pavojingai pašauti. Po
licija mano, kad šaudymos bu
vo butlegerių tarpusavio kon
kurencijos priežastis.

du Kiniečiai paskersti

SAN JOSE, Cal., rūgs. 12. •- 
Vakar iš naujo kilo jčia prie
šingų kiniečių lakcijų tarpu
savio kautynes, kuriose du ki
niečiai buvo paskersti.

13.—Vakar čia įvyko mušty
nės tarp baltųjų ir negrų, ku- 
Įriose keturi . baltieji ir vienas 

GARMISCH, Bavarija, rugs.’negras buvo skaudžiai supiaus- 
13. — Automobilių kolizijoj bu-, tyti. Vienas negras suimta, 

vo užmuštas prof. Erich Opitz,; -----------------
žymus ginekologas, • Freįburgo Nusižudė pirklys 
universiteto moterų.klinikos Ii- BLOOMINGTON, III.,* rūgs, 
goninės direktorių*. , 13. — McLean, III., rado negy-

-... Vą, su kulipkos žaizda galvoj, 
SPRING’FIELD, III., rūgs. 12. turtingą vietos medžių pirklį 

Automobilių kolizijoj buvo už- L. Dodsoną. Manoma, kad jis 
mušta vienas 14 melų vaikas, pats nusižudė dėl pairusios sa- 
Everetl Merwin.------------- vo sveikatos.

žymus mokslininkas žuvo

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

• išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
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Iš Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone

ĮSPĖJIMAS DEL ADRESAVI
MO. LAIŠKŲ LIETUVON

Washington, D. C.
1926 m. rugsėjo 11 d.

Lietuvos Pašto Valdyba pra
šo per Lietuvos Respublikos 
Pasiuntinybę dar kartą perspė
ti Amerikos lietuvių visuomenę, 
kad, siunčiant į Lietuvą laiš
kus bąi kitą korespondenciją, 
adresai butų parašyti kiek ga
lint aiškiau, nurodant artimiau
sio1 pašto pavadinimą, per kurį 
adresatai gauna savo korespon
denciją. Tas perspėjimas yra 
daromas, nes Lietuvos Pašto 
Valdyba dažnai gauna nusiskun
dimų, kad korespondencija ne
pasiekia adresatų, kas dažniau
siai įvyksta dėl neaiškaus ir 
netikslaus korespondencijos ad
resavimo.

Lietuvos Pasiuntinybė Am.

Vėl kruvinos tikybinės 
riaušės Indijoj

ALLAUABAOAS, Indija, rug- 
sėjo 13. Šiandie čia vėl įvy
ko kruvinų tikybinių riaušių 
tarp indusų ir musulmonų. Du 
asmenys buvo užmušti, daugiau 
kaip dvidešimt sužaloti. Polici
jai pagaliau pavyko riaušes pa
te rmpti.

Vokiečiu laivas 
paskendo

BtlENOS ĄIRES, Argenti- 
ną, rūgs. 13.— Pavanos upėj 
paskendo vokiečių prekių gar
laivis Christel Vinnen, plau
kęs su kroviniu į Europą. Lai
vo įgula buvo išgelbėta.

Muštynės tarp baltųjų 
ir negrų

MIDDLETOVVN, Ohio, rūgs.

, IMPERFECT IN ORIGINAL
* 5 ' I
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

ŠAUKĖNAI (Šiaulių ap.). 
Rugpiučio 1 d. čionai įvyko 
sk.udingas bežemių, mažažemių 
ir * naujakurių susirinkimas. 
Įkurta L. B. M. ir N. prof. są
jungos skyrius. įstojo 40 na
rių. Valdyba išrinkta iš 5 
draugų: šiukšterio Petro, La- 
vicko Igno, Grivicko Vifico, Stu
dento Vinco ir Einingio Jono. 
Susirinkimas tęsusią 3 valandas 
išsiskirstė pakilusiu upu.

šlg. f
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PALIUNlšKIO ' DVARAS 
(Panevėžio apskr.). Gal nie
kur tiek neteisybės nebuvo, 
kiek pas mus, nes čia gyvena 
narsus federantas Edvardas Ja- 
kutonis. Paliuniškio dvaras ta-^ 
po išparceliuotas 1923 m. Dar 
tebematuojant žemę, ta^ai fede
rantas jau žinojo, kam bus pas
kirti sklypai. Pats Jakutonis, 
nežiūrint į tai, kad jis amatnin- 
kas, pasiliko 13 ha palios gero- 
sios žemės, šeši dvaro darbi* 
ninkai nors ir turėjo teisės že
mės gauti, bet negavo. Negavę 
žemės davė skundą Panevėžio 
žemės Tvarkytojui. Bet iš ten 
gavo atsakymą, kųd paliktas be 
pasekmių. Darbininkai važiavo 
Kaiman pas patį ministerį Kru
pavičių. Jau antri metai, bet 
darbininkų skundas dar negrįžo.

Silpnutis.

ŠIAULIAI. Riugpiučio 13 d. 
įsikūrė Darbininkų ir Tarnauto
jų Profsąjungų Centro Biuro 
skyrius. Įsteigime C. B. sky
riaus dalyvavo 8 profsąjpngos, 
būtent: 1) Bendra darbininkų 
profsąjunga, 2) Metalistų, 3) 
Maisto pramonės, 4) Spaustuvių 
darbininkų, 5) Odos pramonės 
darbininkų, 6) Valstybės Savi
valdybės ir įvairių įstaigų tar
nautojų, 7) Mokytojų ir 8) Gelž- 
kelių darbininkų. Kiekviena 
profsąjunga deleguoja po 2 at
stovu į C. B. skyrių. Skyriaus 
valdyba išrinkta iš 5 narių. Ta- 

\me pačiam pasėdyje išrinkta 3 
komisijos' 1) organizacinė, 2) 
kultūros švietimo ir 3) konflik
tų.

Šiauliuose visose profesinėse 
sąjungose gyvai veikiama. C. 
B. skyrius bus reguliatorius to 
viso darbo. r šlg.

ŽAIGINYS (Raseinių ap.). 
Žaiginiškiai nesnaudžia, liepos 
25 d. bravoro bute įvyko skait
lingas LSDP, organizacijos susi
rinkimas. Dalyvavo labai daug 
svečių. Skaitlingas susirinki
mas išnešė rezoliuciją prašyti 
Švietimo Ministerio, kad šiai 
žiemai butų įsteigta Žaiginio m. 
mokykla, kur-jos apylinkėje per 

kl. iki 2 kil. randasi apie 
150 vaikų. Nutarė įsigyti 
LS1)P. vėliavo, tam reikalui 
drangai paaukavo (kiti žadėjo 
dar paaukuoti) šie tiek pinigų; 
sėliavo jau pirkta ir duota siu
vėjui įsiuvinėti obalsis. Po to 
perinkta valdybos p-kas. Pir
mininku išrinktas drg. V. Stul- 
gaitis. Susirinkimas reiškia gi
lios padėkos senajam pirminin
kui už jo energingą pasidarbavi
mą organizacijos labui, taip pat 
linkėtina ir naujam pirmininkui 
pasidarbuoti organizacijos ir so
cializmo labui.

Ž. Socialdemokratas.

t

Nuo Skaudėjimo,
nikterėjimp, užsigavimĮi, 
siuimuiimp, tinimp

SEVERA’S
GOTHARDOL.

Paikėtmas naminis linimentaa per 
auviršum 46 metus. Tad tai yra 
įsuko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina B0 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO„ CEOAR RAPIDS, !0WA

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 sotinu protini žmogaus alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmones, semia sau žinojimą .iš knygų, pertat viaus tuos žmones, kurio skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadinamo kultūriniais žmonomis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas seųas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo“.

Ir tai yra šventa tiesa, kad tas namas atrodo daug jaukesnis, daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos^ietiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, 
gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. 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 per šimtmečius patirtas ir surašytas į knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų 
parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą. ' ... . . .

Šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS’” naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo (vadą į naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš Šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS” prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina. Šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 192G m., pertat yerta pasirūpinti kiekvienam, kad tuęj įsigijus geriausių knygų iš šio 
“NAUJIENŲ“ pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir II). 
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, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra. Šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir Čiagimiains lietu
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. Lalis. 
(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

. LITHŪANIAN SELFINSTRUCTION. 
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.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof.
Chantcpie de la Sauseye’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 Dr. A.
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui. Šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, 'Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėt’i. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d: tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ.
Šigje 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.
nictures,
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 ir Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybe varsudtų 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 ^.Ibumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patartam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pūsi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, 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

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas,

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.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kainą $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $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, dydžio 6i/»xOĮ^.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUD U SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- ‘ 
ris. 'Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitverė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMŲAPIS, 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 
gražių gražiausių atviručių

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

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
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 knygvedystes. Pusi. 184. 
Kuiną $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. j, Tinka
mas nešiotis kišenių j e. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. šioje knygoje telpa 
(;imtni am1

Famous
350 moterų bei merginų pa- 

Knyga dide- 
Pusl. 350, tekstas anglų

LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS.
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
diaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
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 D?. 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, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00
SENU GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI

SUTVh/K-IMAJ. Paraše Šernas. Su daug 
paveikslų. Šioje knygoje aprašoma - 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astręnomijos, 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. Pusi.

• 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 — 
9 vieninteliai geriausias Sapnininkas, su

taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų. Šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. ( Agentai, klišėj į pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus- už gana nu
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, 
Veislės 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 zant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime 
bet perkant atskirai, kaina 
50 centų. '

LIETUVOS ĮSTATYMAI.
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais 6ei visa šalies 
tvarka. Didėlė knyga. Pusi. 1031, 
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 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, marių,, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kainu $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PAŠA- .
KŲ. Paraše Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta. •»
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

, kuris t’sis iki SPALIO-OCTOBER 81: DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ“ draugams 
Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite.

už $1.25, 
kiekvieno

Knyga

60 • 
gražių gražiausių atviručių * (Post 
Cards) ant kurių 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 $1.25 

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

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
II. Sienkievičius. Įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
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. 
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 minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c. 

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

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
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 mokslinė 
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. Parašo V.
Rūkas.* Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.7$, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
z 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 pasakoj imas .apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

75c.

Ba
keli 

įimtai gražių pasakų 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 ghna juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d< tik/tai $1.50 

LITHUANIA — THE AWAKENING
OF NAT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra an^lų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylėš 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 KALBOS 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. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

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

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rasėj o 
— Henry ko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. 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 “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovėj iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. Šliupas, žin- J 
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, 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. tiktai $1.25

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

NAUJIENŲ
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainų. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų kny'gų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite i>er laiškus. Taiipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime Pinigus sykiu su Knygų užsakymu siųskite šiuo adresu: m

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St Chicago, III
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Be dvylekio nėr ne proto.

Re galo nebus galo.

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

Žmogus 
nešioja.

Žmogus senyn, liga jaunyn. 
13e skiedros medžio nenukirsi.

Brangi žuvis nenardo visų

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina Išartą savaitėje.

J. LAZDAUSK1S, Pirm?., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rušt., 1834 W:tbansia Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4556 So. |Whipple St., Chicago.
~—    — -- • - ---- - — - r-———■ —

. ■ B.

.y sVTi

Burbia 
pabėręs.

kaip ubagas kruopas

šaudo, Dievas kulkas

Tel. Lafavotte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinemont reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms paturimus 
suteikiu 'veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

METŲ PRITYRIMO26
Žmogus ir numiršti besi mo

kydamas. v

Be šunies namai kurti, o be 
mažų vaikų akli,

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

A

i

Studentų seimui 
praėjus

ny LMS A seimas baigta sekma
dieny apie 1 vai. ]>o piet. Sei
mas praėjo rimtai ir ramiai be 
jokių štunnavimų ir karštų gin
čų. Nereikia čionai ir sakyti, 
kad priklausantys studentų su
sivienijimui moksleiviai nėra 
vienodų politinių jažvalgų bei 
įsitikinimų. Bet kada jie susi
renka svarstyti bendrus savo 
organizacijos reikalus, tai jie 
nemėgsta šokti viens kitam j! 
ak j ir nebando studentų orga
nizaciją tempti į bet kurios po
litinės partijos glėbį.

Jokių stambių orgonizacijoje 
permainų šis seimas nepadarė. 
Visa LMS A tvarka ir įstatai pa
likta tie patys, kokius priėmė 
užpereitas seimas. “Moksleivių 
Kelius” nutarta leisti, kaip ir 
iki šiol, prie “Naujienų”. Tą

[j. Aiislia KaushillasMrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

Ui tlylciį pa- 
tarinia:’, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergė 
noms, kreipki 
tčs, o rasit© pa 
geibų.

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

( ĮUROPRAITOR »r MIDWIFE
Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
© labiausiai užsi- 
:encjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus) išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau val^i pairai

Taipjęi patarnauju prie girmly- 
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

Valandos: Utarninkais, 8eredomis» 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 

' nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Burbia kaip avis j uodegą 
įkirpta.

Be tinklo nesugausi, be gink
lo nenušausi.

^DR. HERZMAN

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Nubyrėti j dulkes. Žmonių pa
sakose užtinkame aprašymus 
apie audras, kurios didelius' že
mės plotus su tūkstančiais ant 
jų gyvenančių žmonių pražudy- 
davo. Mes gerai suprantame, 
jog audros paliesti žmonės to
kius baisius reginius įsivaiz
duodavo kaipo “svieto pabai
gą”. Beveik visų genčių pasa
kose randame aprašymus apie 
didįjį tvaną, kuris net visą gy
vybę ant žemės buk sunaikinęs.

Tose pasakose, žinoma, yra 
daug tiesos. Susisiekimas tarp 

| tolimųjų gilios senovės genčių 
buvo menkas arba stačiai ne
galimas. Jeigu vieną kurią apy
linkę 
arba 
laikų 
tokie 
niai. Del to tai ir tapo sudary
tos visokios legendos apie bu
vusią “svieto pabaigą”.

Bet kokia ištikrųjų bus svie- 
• to pabaiga? Į tokius klausimus 

la negalima su tikrumu 
1 atsakyti, nes kas bus ateityje, 
mums nėra žinoma. Astronomai 
gali atsitikimus prieš laiką ap
sakyti. Jie yra tikri, jog toks 
jų apskaitymas įvyks, jeigu da 
pirm to netikėtai neužklups 
“svieto pabaiga”.

Visi tyrinėjimai, ant kurių 
galima remtis, yra tik tada tik
rais, jei dalykų bėgis būva nor-’ 

Bet Rali koks persi- 
momentališkai įvykti 
budu visas atstrono-

Be žvakės ir danguj tamsu

Begėdis vis priėdęs.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

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.

T8th SU netoli Morgan St.
VALANDOS' Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v. 
k ■ i i, ii ..i .......

užlėkti arba ply- 
gali kristi ir už-

gyvūnui gamta

Bendras arklys visada liesas.

ištikdavo audra, potvinis 
žemės drebėjimas, tai tų 

žmonės manydavo, kad 
nuotikiai yra visasvieti-

1 • . X- . 1 X i IO panskyrių redaguoti atgal pavesta . * , 
.1. Lapaičiui. Centro valdyboje . .

• • u i ntciiL v
permainų irgi nedaug tepada
ryta. Centro iždininko parei
goms eiti išrinktas J. Kaulinas. 
Kitus viršininkus seimas paliko 
senuosius, t. y. J. Lazdauskis 
pirm., o K. J. Semaška seki. 
Musų buvusis iždininkas, J. Ur
bonas, yra apleidęs Chicagą. 
Mums jo labai gaila. Jis buvo 
uolus musų organizacijos dar
buotojas ir “yioksleivių Kelių” 
bendradarbis.

saugotas nuo staigių arba pra
gaištingų atsitikimų.

Bet tokių atsitikimų bijotis 
arba rankas susidėjus laukti 
butų labai neprotinga, kaip ne
protinga butų bijotis praeiti pro 
kokį namą arba gatvę, nes au
tomobilis gali 
ta nuo slogo 
mušti.

Kiekvienam
suteikia tam tikrą laipsnį drą
sos, todėl mes turime remtis 
ant norrnališko ir ilgo gyveni
mo, nes kitaip musų tarpe nie
ko nesidarytų. Žmonės neturė
tų jokių įtaisų, neturėtų jokių 
organizacijų, nes ištikrųjų ne-j 
užsimokėtų rūpintis arba dirbti,• 
jeigu jau rytoj arba ir šiandien 
reiks mirti, lačiau mes turime 
drąsos, vilties ir | 
dirbti ir gyventi,/ o apie __
to pabaigą” arba savo mirtį ne- ■ 
norime nei pamislyti.

Vienok didelių ir dažnų chao
sų gamtoje nesidaro. Visi dides
nieji dangaus kūnai turi savo 
kelius ir viens apie kitą harmo
ningai skraido, todėl mes turi
me būti drąs-ųs ir žengti'evo-1 
liucijos keliu.

pasiryžimo 
apie “svie-

DU BOSU
lx)su važiavo: vienas vy-

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai.,kiekvie
nų vakarą, išskyrus Ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tcl. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VV. Washington St. 

Cor. Wushington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395 

l '.. ..................

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

-LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

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

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

z

Telefonai:

Seimui pasibaigus, visi stu
dentai pasakė po trumpą pra- 
kalbėlę, linkėdami vieni kitiems 
ištvermės ir pasiryžimo dirbti 
savo organizacijos ir visuome
nės naudai. Adresuodamas i 
studentus savo linkėjimus, J. 
Kaulinas pakvietė visus seimo 
delegatus i savo butą pietų. Po
ni Kaulinienė, maloni ir prity
rusi šeimininkė, apruošė stu
dentams šaunius pietus. Delei 
Kaulinu vaišingumo ir geros 
širdies mes jų nepamiršime!

Praėjusiam musų seime, be 
p-lės V. Kudirkaitės, kuri daly
vavo Kaulinu paruoštam stu
dentams pokily, svečių nesilan
kė.

“Svieto Pabaiga”
Bušo J. B-sas

Dabar bandysime pakalbėti 
apie svieto taip vadinamą pa
baigą, idant geriau susipažinus 
su išsivystymais. Jeigu mes apie 
žemės pabaigą kalbame, tai su- 
žiniai ar nesužiniai pasistato- 
me save j vidurį katastrofą ir 
atsitikimų, dėl kuriu žmonija 
galėtų pražūti.

Daleiskim, užeina didelės aud
ros, kurios sunaikina musų na
mus, išvarto medžius arba iš
degina. Kai kada siaučia limpa
mos ligos, pavyz. cholera arba 
influenza. Mes išsitariame “pa
baiga svieto’’, vienok sulyginus 
didžiausią audrą ir viesulą su 
kosmiškomis pajėgomis, kurios 
musų žemę valdo ir kurios ga
li viską pražudyti, jų smarku
mas yra menkniekis prieš ga
lingą žemės bėgimą. Didžiausios 
audros vėjas lekia greitumu 
40,000 metrų sekundoje. Gi mu
sų žemė savo orbitų arba keliu 
apie saulę lekia geri tumu 30 
kilometrų sekundoje (Vienas 
kilometras lygus 1000 metrų).

Jeigu žemė besisukdama stai
ga sustotų, tad viskas, kas ant 
jos yra, turėtų vienoj minutoj

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 S'o. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880 >

...............  .............. ...................■■■ ■■■i—

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So, VVallace Street

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunąs Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
■ ■

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 1Q ryto iki 12 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pult man 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Du
no pilnas, antras visai tuščias. 
Pirmasai be triukšmo, žingine 
slinko, antrasai dundėdamas, 
šuoliais lėkė. Antrasai be galo 

trinksėjo, 
trinksėda- 
jį išgirdęs 
spruko, 
ir kaip yr

keitimas 
ir tokiu 
miškas mokslas ir aprokavimai barškėjo, dundėjo, 
niekais nueiti. Ar gali kas to- dulkes ir triukšmą 
kio umaus normališkame daly- rnas kėlė. Praeivis, 

ir pamatęs, į vartus 
Šis, antrasai, kad

garsingas, bet naudos iš jo ma
ža, rodosi, turim — mažiau, 
nekaip iš pilnojo.

kų bėgyje įvykti, kas galėtų 
sunaikinti visą žmoniją ir vi
są joje esančią gyvybę? Ar grę- 
sia musų žemei, kaipo dangaus 
kunui, koks nors rimtas pavo
jus? Tokiai vaizduotei musų 
fantazijai visi keliai yra atvi
ri. Pavyzd, jau iš kasdieninių 
patyrimų žinome, kokios per
mainos esti ore. Kas gali užtik
rinti, kad ne rytoj kokis orka- 
nas musų žemę šluos ir mus vi
sus išnaikins? Kas galėtų pasa
kyti, kad žemės paviršius nepra
dės kitoj minutoj trankytis? 
(Pavyzd. Japonijoj sugriovė vi
są Tokijo miestą su 5,000,000 
gyventojų). Arba kas galėtų pa
sakyti, kad iš dausų, iš tuštu
mų, apsupančių musų žemę ir 
kitus dangiškus kimus, koks 
nors skraidantis didelio didu
mo akmuo ant musų planetos 
neužkris, kurio atsitrenkimu 
nuo smarkaus sujudimo oro ir 
vandens visa gyvybė ūmame 
laike galėtų išnykti? Gali tūks
tančiai atsitikimų netikėtai 
įvykti bet kurioj minutoj. Musų 
gyvenimo siūlas gali trukti ir 
mes galime numirti. Sis svie
tas, kaip ir kiti dangaus kūnai, 
nėra tobulas ir todėl nėra ap-.

1. Tušti indai ir varpai gar
siai skamba. 2. Gera prekė pati 
save giria, bet, žinoma, ne žo
džiais, ne barškalais. 3. Būk 
girtinas, bet nesigirk,....

(Iš “Vargo Mokyklai”)

r PATARLES

Bepigu nedejuoti, kad yra 
kam guosti. — Bepigu neginti, Į 
kad bėga, 
replėmis karšta geležis. - 
pigu nesipešti plikam su gan-Į 
ruotu. — Bepigu nesišildyti prie- 
sukurtos ugnies. — Bepigu rėžt 
iš svetimos nugaros. — Bepigu 
senam meluoti, lofringam Vogti. 
— Bepigu su išmintingu nekal
bėti. — Bepigu šunis gintis, 
kad vėzdą turi rankoj. .

Bepigu nenutūrėti
Be-

Atidarė Dievas savo daržinę 
(pavasarį).

Besimylėdami vienas kitam 
nosj nukanda.

Bėda bėdą veja, vargas vargą 
remia.

Faustas Kir$a

AUŠTA RYTAS
Arklio nepažėręs nevažiuosi.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Salk SU Room 2001

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Rooin 530 
Tel. Central 6390 \ .

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Aa MONTVID, M. I).
1579 Miiwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po piety, G iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia | ____________________ - - >

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tcl. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
TeL Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponų kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotj, 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kupodhi turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas- 
dienjnių kuoponų dar duodama priedo sekamai: '

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirp čia
Data: Rugsėjis 14 d., 1926 •

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis .
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. 2JALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti 81st Street - i

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 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358 1

Aušta rytas — dega saulė; 
sklysta debesys, rūkai;
skamba šilas — paukščiai gieda; 
darbu džiaugiasi laukai.

Per krūtinę meilė plaukia, 
plaukia norai ir viltis, 
ir visas mintis masina 
auksu puošiamas rytys!

Aštrūs norai nebelanko, 
kur pažiūri — vien draugai, 
ir patsai tiki be žado, 
kad taip bus ilgai, ilgui...

Birstant dirvoj, birs ir jau- • • 
JOJ-

Bėda kojas taiso, bėda proto 
randa.

Bėda su 
ku peštis.

Žmogus 
žuvį ryja.

kvailu bartis, su pli-

Bloga sėkla ir nesėta auga, 
o geroji ir pasėjus neauga.

Buklus ir žąsinu paaria.

žmogų, kaip žuvis

čMade by 
l4unb»r< Pturmaril Co., Saint Louto, U. S. A.

LISTERINE 
T H R D AT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimų ir 
Kosėjimų.

^,"1 —■——I ......I !■■!■!! II

Gydytoju Kabinetas 
. DR. S. LENECKI, .. 
x D. C. D. O.

DR. W.
YUSZKITWICZ, 

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

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

k .....

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu 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 ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukee Ave^ 2 fl.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metų .... ,.... „.............
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ...... .......

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .......................
Savaitei, ...............................
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoje, 
paštu:

Metams ................ ................. $7.0(
Pusei metų ............ t................... 3.5C
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams ..................... 1.25
Vienam mėnesiui..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ....................... ~...... 4.011
Trims mėnesiams ...... .............. 2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Be to, centralinis pildomasis komitetas nutarė už
drausti Trockiui, Zinovjevui ir kitiems opozicijos vadams 
laikyti prakalbas viešuose susirinkimuose ir rašyti straip
snius į sovietų spaudą.

Kalbėt ir rašyt Rusijoje dabar valia tiktai Stalinui ir 
jo vienminčiams. Visiems kitiems žmonėms, nežiūrint 
kurios jie partijos ar nusistatymo, įsakyta “tylėt ir die
vą (Leniną) mylėt”. Ar tai ne kazermių tvarka tas ru
siškas “komunizmas?” ' '

rxxxxxxxjncxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

į Apie Įvairius Dalykus. ;
Atjauninti seniai

DARBO FEDERACIJA LIETUVOJE BAIGIA IRTI.

“GALINGIEJI” FEDERANTŲ VADAI.

Senmergės sąvoka seniau ir da
bar. — Kodėl moterys nesen
sta taip greit. — Senių skai
čius Anglijoj. — Anglijos mo
terys ir gimdymų kontrolė.

(1891 m. Anglijoj ir Valijoj 
(Wales) gyventojų buvo 29 mi
lijonai, 1921 m. — 37,900,000. 
Kitais žodžiais sakant, tai reiš
kia: tuo laiku, kai gyventojų 
prieauglis padidėjo 30%, tai 
senų žmonių skaičius pasidaugi-

TROCKIS GAVO “ATOSTOGAS”, LENINIENĖ ....
- REZIGNAVO. .

BOLŠEVIKŲ OPOZICIJAI UŽDRAUSTA 
' KALBĖT IR RAŠYT.

Dar prieš ši,o pavasario rinkimus į Seimą “Naujienos” 
sakė, kad klerikalų suorganizuotoji Lietuvos darbo fede
racija ims krikti, kaip tik valdžia išsprūs iš rankų kuni
gams. Tie “Naujienų” žodžiai pilnai pasitvirtino. Lietu
vos laikraščiai nuolatos praneša apie .federacijos skyrių 
suirimų. Štai keletas pavyzdžių iš paskutinių savaičių :

y Kėdainiuose rugpiučio 13 d. įsikūrė Geležinkelių 
Darbininkų Profesinės Sąjungos skyrius. Be kitų darbi
ninkų į jį įstojo beveik visi nariai darbo federacijos sky
riaus, kuris sugriuvo ir nutarė perduoti savo turtą Profe
sinei Sąjungai.

Jonavoje rpgp. 14 d. taip pat įsikūrė Geležinkelių 
Darbininkų Profesihęs Sąjungos skyrius. į jį perėjo vie
tinė darbo federacija su visu savo iždu (30 litų) ir visais 
dokumentais.

Klerikalams viešpataujant Lietuvoje, juodoji darbo 
federacija buvo pradėjusi labai uoliai skverbtis i darbi
ninkų tarpą Klaipėdos krašte. Aktingiausias federantas 
Klaipėdoje buvo vienas Česlovas Krasauskas. Jisai tenai 
elgėsi su darbininkais, kaip tikras diktatorius. Bet kaip 
tik žlugo klerikalų valdžia, tai darbininkai pareikalavo, 
kad tas akyplėša butų iškeltas iš Klaipėdos.

Tuomet buvęs klerikalų diktatoriukas nusigando ir 
sumanė prisigerinti Geležinkelių Darbininkų Profesinei 
Sąjungai. Jisai likvidavo Klaipėdoje darbo federaciją ir 
pats kreipėsi raštu į Profesinę Sąjungą, prašydamas pri
imti jį Sąjungos nariu ir pasižadėdamas būti jai ištiki
mu!

Tai rodo, iš kokio “molio” nulipdyti tie darbo fede
racijos šulai. Federaciją jie organizavo ne darbininkų 
reikalų gynimui, bet tiktai savo egoistiniems tikslams 
patenkinti. Išnyko valdiškas abrakas, nyksta ir federan- 
tai.

Komisaras Trockis tapo laikinai paliuosuotas “ato
stogoms” nuo koncesijų tarybos pirmininko pareigų. Ma
tyt, jisai vėl “apsirgo” ir turės važiuot kur nors “gydy
tis”. “Dalše iedeš, tise budės!”

Sovietų valdžios aparato valymas nuo opozicinių ele
mentų eina smarkiu tempu priekyn. Dabartinis bolševi
kų diktatorius Stalinas šalina iš visų atsakomingų vietų, 
matyt, ne tiktai opozicijos vadus, bet ir tų vadų šalinin
kus. Telegrama iš Maskvos praneša, kad nuo paskutinio 
bolševikų partijos suvažiavimo (kuris pasmerkė Zinov- 
jevą ir Kamenevą) iki rugpiučio 10 d. jau tapo atleista 
106 aukštesnieji sovietų valdininkai.

Gavo “saktį” ir Lenino našlė, Krupskaja. Kuomet pa
ėmė viršų bolševikų partijoje Stalino frakcija ir beveik 
visi senieji nabašninko <Iljičo” bendradarbiai atsidūrė 
opozicijoje, tai Leninienės padėtis valdžioje pasidarė to
kia nemaloni, kad jai teko pasitraukti iš užimamų vie
tų.

Krupskaja dabar pranešė sovietų valdžiai savo galu
tiną nutarimą rezignuoti, kaipo narys liaudies švietimo 
komisariato ir valstybės kontrolės komisariato.

Būdama švietimo komisariate, Leninienė “pasižy
mėjo” tarp ko kita tuo, kad pasirašė po aplinkraščiu, 
draudžiančiu laikyti knygynuose daugeli garsiausiųjų 
pasaulio rašytojų veikalų, kaipo “buržuaziškus” ir “pavo
jingus” jaunuomenei.

i

žinia iš Maskvos, datuota rugpiučio 26 d., praneša, 
kad Rusijos komunistų partijos centralinis pildomasis 
komitetas nutarė pašalinti dvi partijos gubernijos cen
tro įstaigas: Kazanės ir Voronežo. Tuodu centru yra nu
sidėję tuo, kad atsisakė išpildyti Stalino įsakymą išmesti 
iš partijos komitetų opozicinius elementus.

Prieš kiek laiko anglų moks
lininkas, Dr. Percey Hali, pada
rė pranešimą apie “Keturių de
šimčių metų jauną moterį.” 
Pirmiausia Dr. Hali pabrėžia, 
jog vyrai ir moterys Anglijoj 
dabar ilgiau gyvena nei pirmu. 
Bet tai dar ne visa: jie ilgiau 
palaiko jaunystę. Pirmiau žmo
nės sendavo labai anksti. Ir ne 
tik Vokietijoj arba Rusijoj, k^r 
trijų dešimčių metų vyrai užsi
augindavo pilvus ir nustodavo 
jaunystės lankstumo. Imkime 
pavyzdžius iš literatūros. Gar
saus Goethe kurinyj Faustas iki 
sutarties su Mefistofeliu per
statomas labai senu žmogum. 
Kiek gi jam galėjo būti metų? 
Jis prašo velnio atimti nuo jo 
amžiaus trisdešimts metų, kad 
jis galėtų, būdamas jaunu žmo
gum, pradėti gyvenimą. Tuo bu
du nusenęs Faustas galėjo turė
ti apie 55 ar 56 metus. To am
žiaus vyras Anglijoj dabar yra 
kupinas fizinių ir proto jėgų. 
Tai apie vyrus, o dabar apie mo
teris. Garsusis franeuzų rašy
tojas, Balzac, įrodinėjo, jog tri
jų dešimčių metų amžiaus mo
teris turi teisę mylėti. Tuo lai
ku tai atrodė stačiog nenatūra
liu dalyku. Čechovo apysakose 
nuolat kalbama apie 23 metų 
merginas, kurių gyvenimas “pra
eina arba praėjo”. Ne senmer
gė, vadinasi, tesiskaitydavo 
mergina tik iki dviejų dešimčių 
metų. O dabar paklausykime 
ką sako prof. Hali: “Dvide
šimts penki metai atgal į ketu
rių dešimčių metų moterį buvo 
žiūrima kaipo į senę. Ji dėvė
davo platų sijoną ir sėdėdama 
prie pečiaus su mezginiu, užsi- 
mesdavo ant pečių šiltą skarą. 
Dabar keturių dešimčių metų 
moteris atrodo taip, kaip seniau 
kad atrodydavo dviejų dešimčių 
metų mergina. Ryto metą ji 
pirmoji atsikelia; dieną lošia 
golfą, o vakare šoka ‘džiasą’. 
Ji emansipuota kaip proto, taip 
ir kūno žvilgsniu tarsi jai pasi
sekė gyvenimo eleksirą surasti”.

Prof. Hall’o manymu, ta me- 
tamorfoza musų laikų moteryj 
įvyko todėl, kad ji pasiliuosavo 
nuo daugelio bereikalingų dra
bužių.

“Dėvėdama lengvus šilkinius 
baltinius”, sako prof. Hali, 
“trumpus sijonus ir liuosiis dra
bužius, musų dienų moteris sa
vo kūną išstato oro ir saulės 
įtakai. Tiesioginė to pasekmė 
yra kūno jaunumas ir proto 
blaivumas. Del geresnių gyve
nimo sąlygų ir maisto angalai 
dabar ilgiau gyvena. Visa tai 
— malonu, ir skundžiasi gal tik 
finansų ministeris, kuriam to
lyn vis daugiau prisieina pinigų 
skirti, kad seniams pensijas iš
mokėti. Dabar tam tikslui rei
kia 27 milijonų svarų sterlin
gų, o 1945 m., jeigu žmonių am
žius vis eis ilgyn, bus jau reikar- 
linga 46 milijonų svarų sterlin
gų.”

Kitas svarbus sociologinis 
faktas pasireiškia štai kuo. An
glijoj ir Valijoj, proporcionaliai 
imant, dabar yra daugiau senų 
žmonių, negu pirma. Tai paaiš
kėjo apdraudimo bilių svar
stant. 1891 m. Anglijoj buvo 
5,200,000 žmonių nuo 40 iki 60 
metų amžiaus, o 1921 m. to am
žiaus žmonių jau buvo 9,700,000.

. Gimdymų skaičius dabar nu
puolė iki tokio laipsnio, kad An
glijos ir Valijos metinis prieaug
lis tesiekia tik 257,000, o Škoti
joj mirtingumas viršija gimimų 
skaičių. Tuo budu Anglija vir
sta tarsi atjaunintų senių šali
mi.. Tai įvyksta dėl dviejų la
bai svarbių priežasčių. Pir
miausia mes matome čia karo 
atranką. Laike pasaulinio karo 
anglų žuvo mažiau, negu rusų, 
vokiečių arba franeuzų; bet vis
gi nukautų buvo apie 800,000. 
Tas skaitmuo pasidarys dar 
baisesnis, kai mes atsiminsime, 
jog tai buvo vis jaunuoliai arba 
tvirti vyrai. Antra priežastis 
to, kad Anglija virsta atjaunin
tų senių šalimi, yra gimdymų 
kontrolė arba “praktiškas mal- 
tusizmas”, kaip tai buvo vadina
ma seniau. Dabar tikrai yra 
žinoma, jog gimdymų skaičius 
Anglijoj mažėja. Pirma “prak
tiškas maltusizmas” buvo tik 
vidurinės klasės praktikuoja
mas. Bpt dabar ir moterų dar
bininkių organizacija gimdymų 
kontrolę įrašė j savo programą. 
Tai j vyko praeitų metų gegužės 
mėnesyj nacionaliniame darbi
ninkių kongrese. Londono dele
gate Barnes pasiūlė kongresui 
rezoliuciją, kuria einant miesto 
samdomi daktarai turi teikti 
moterims informacijų apie gim
dymų kontrolę. Tos rųšies re
zoliucija nuo 1921 m. buvo įne
šama kas metą, bet kongresas 
ją atmesdavo. Barnes savo re
zoliuciją motyvavo tuo, jog rei
kia palikti moteriai išspręsti ar 
ji nori vaikų turėti, ar ne. Rei
kia turėti mažiau vaikų, bet ge
resnės kokybės, pareiškė delega
tė Laskey. i Jau trys dešimtys 
metų, kaip vidurinės klasės mo
terys žino tą paslaptį. Tad te
gul sužirib ją ir darbininkės.
. Buvo moterų, kurios karštai 
protestavo prieš tą rezoliuciją. 
Pavyzdžiui, Quinn priešinosi jos 
priėmimui, sakydama, kad tai 
įneš nesutikimą tarp moterų. 
Priegtam gimdymų kontrolė esą 
nemorališkas dalykas, nes mo
terys tuo budu išmokinamos 
mylėti be pasekmių. Delegatė 
Quinn — katalikė.

Pirmininkė Wilkinson paste
bėjo, jog Quinn įžeidžia kitas 
moteris, sakydama, jog gimdy
mų kontrolė yra nemoralias 
dalykas ir prasižengimas prieš 
draugiją. Barnes pasiūlytoji 
rezoliucija tapo didele balsų 
dauguma priimta.

Tuo budu Anglijos moterys 
nebenori būti “gimdymo maši
nomis”. Mažiau vaikų, bet ge
resnės kokybės, — jų dabartinis 
obalsis.

Ar tai klaidingas obalsis? 
Vargu. Rusai pasižymėdavo di
delėmis šeimomis. O kokie to 
padariniai? Iš šimto gimusių 
vaikų dviejų dešimčių metų am- 
žiaus tesulaukdavo tik 17! ir 
taip paprastai yra visur: kur 
gimsta daug, ten vaikų mirtin
gumas yra nępaprastai aukštas. 
Ne, be reikalo tad anglai pasiry
žo-turėti daugiau “atjaunintų 
senių”, negu jaunų numirėlių.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Paukščių Kelionės
(Pabaiga)

Lėkimo laikas ir kelionės link
mė nuo instinkto pareina, kelio 
ir senosios vietos atradimas — 
tai prityrimo, atsiminimo daly
kas. O sugebėjimas atsiminti 
ir prityrimu naudotis tai jau 
aukšti psichiniai reiškiniai, už 
instinktą aukštesni, tai jau pro
to apsireiškimas.

žiemojimo vietoje paukščiai 
niekuomet lizdų nekrauna ir 
vaikų neperi. Jie ten gyvena, 
kaip svečiuose.

Kokiu budu tie paukščiai ten, 
kur nors Afrikos gilumoje, be
viešėdami, sužino, kad pas mus 
pavasaris kad jau galima atgal 
grįžti? ' ■' 1 ' / ’ -i

To mes nežinome ir duodame 
nepilną paaiškinimą, sakydami, 
jog paukščiai iš instinkto jaučia 
norą lėkti.

Atsitinka, kad paukščiai pa
prastu laiku atlėkę randa pas 
mus dar žiemą: pavasaris pavė
lavo, dar šalta, sniegas. Jeigu 
paukščiai galėtų galvoti, tai 
jiems liktų tiktai pasukti atgal, 
kartais ne per toli, kokius 100 
kilom, sugrįžti, ir ten palaukti 
ligi pasibaigs šalčiai. Bet 
paukščiai negali to padaryti: 
kartą išlėkė šiaurės link, nebe
gali atgal pasukti. Jie sustoja, 
kur šaltis juos užgriebė, laukia, 
šąla, badauja, žūsta, bet atgal 
negrįsta*). Tat rodo, kaip ma
ža šiuo atveju paukščiai protu 
vaduojasi, ir kaip daug čia in
stinkto, o instinktai pritaikinti 
prie paprastų, normalių sąlygų. 
Paukščių keliones tyrinėdami 
galime pastebėti kaikurių keis
tumų. Pav., iš tos pačios vietos 
vieni lekia kur nors labai toli, 
kiti — žymiai arčiau. Taip an
tai, iš šiaurės Sibiro vieni lekia 
į Kinus, kiti į Japoniją, Indiją ■ 
ir net pietinę Afriką. Galėtų 
kur nors ir arčiau lėkti, o lekia
kažin kur nors toliau. Panašiai į nantieji 
ir pietinėj Rusijoj yra paukš
čių, žiemą į Indiją keliaujančių, 
nors Afrika jiems artesnė. To
kių pavyzdžiu daugybe; matyt, 
paukščiai lekia ne ten, kur 
jiems butų arčiau, o į tam tikrą 
vietą.

Tuos faktus lengva suprasti 
įsivaizdavus, kad keliones vieta 
ir linkmė pareina nuo kelių, ku
riais paukščiai išsiplatino; kas
met paukščiai toliau nukeliau
davo ir viSs grįždavo į senąją 
vietą. Lai kasmet tas atstu
mas, tas jo padidėjimas nedide
lis, bet Ter tūkstančius metų 
pasidarė didelis skirtumas. Tūk
stančiai metų atgal tos kelionės 
buvo nedidelės, dabar jos ma
tuojamos tūkstančiais kilomet
rų. Ir dabar turime paukščių, 
kurie daro tiktai nedideles ke
liones. Kalnuose kai kurie 
paukščiai vasarą pasikelia aukš
tėliau, žiema nusileidžia že
myn į slėnius. Kiti kiaurus 
metus lekia toje pačioje vietoje, 
ar palėkėja kelis 100 km. Turi
me įvairių paukščių — nuo sės
lių iki tikrųjų klajoklių.

Taip, dabar kelionės linkmė 
nurodo mums nuolatinio paukš
čių išsiplatinimo istoriją.

Kalbėjome, kad paukščiai le
kia pagal upes, kalnus, juras, 
pasakysime, kad jie lekia ir per 
juras ir tai visuomet tose pačio
se vietose. Taip antai, Vidur
žemio juras perlekia trijose vie
tose : ties
Italija ir Graikija, 
riausios jurų vietos, 
paukščiai tai sužinojo?

Į tą klausimą atsako 
ja, nes ji nurodo, kad 
jurų krantai buvo kiti 
senovėje Europa buvo su Afri
ka sujungta kaip tik tose tri
jose vietose; Gibraltaro sąsiau
rių nebuvo, toliau buvo ištisas 
žemjhias, kur dabar pietinė Ita
lija. Sicilija, Tunisas; taipogi 
galima buvo sausuma pereiti iš

pražūti, 
tus. Su 
kėlėsi.

Ir

veik

gyve- 
arba

Gibraltaru, pietine 
Tai siau- 

Kaip

geologi- 
seniau 

ir senų

*)z Musų žmonių pastebėjimais, 
paukščiai pavasarį kartais atgal grįž
ta. Kažin, kiek Čia tiesos.

» K. Al.

Graikijos į dabartinę Krito sa
lą. Jura kitėjo, žemės skendo, 
sąsmaukos virto sąsiaurais. 
dabar ten jura negili.

Turint galvoje šituos geolo
gijos davinius ir pažiurėjus j 
dabartinius paukščių kelius, ne
galima nepastebėti juos einant 
tomis vietomis, kur seniau są
smaukos butą, žinant tatai, 
paukščių dalykas aiškėja. Da
bartinių paukščių prabočiai senų 
senovėje keldavosi iš Afrikos 
Europon, prisilaikydami są
smaukų linijų, neišleisdami iš 
akių sausumynų.

Sąsmaukos ilgainiui darėsi vis 
siauresnės ir siauresnės, o 
paukščiai vis laikėsi tos link
mės: sąsmaukų vietoje pasidarė 
sąsiauriai, iš pradžių siauri, vė
liau vis platesni, o paukščiai vis 
laikėsi senojo kelio, vis tuo pat 
laiku, ta pat tvarka, t& pat link
me lėkdavo.

Tokių pavyzdžių galima butų 
duoti ir daugiau, tačiau jau ir iš 
šitų matyti, jog norint suprasti 
paukščių keliones, nepakanka 
vienus tik paukščius tyrinėti, su 
jų gyvenimu susipažinti, bet 
reikia ir žemės praeitį žinoti.

Dabartės viena iš svarbiausių 
paukščių kelionių priežasčių lai
koma ledumečio įtaka. Seniau, 
milijonai metų atgal, žiemiuose 
buvo šilčiau, negu dabar. Iki 
ašigalio paukščiai ir gyvuliai 
gyveno; tai buvo dabartinių 
protėviai; tuomet niekur neke
liaudavo. Bet ten darėsi vis 
šalčiau ir šalčiau; ledo iš pra
džių atsirado ašigaly, toliau jis 
vis slinko į pietus. Storas ledo 
sluoksnis apklojo ne vien tiktai 
ašigalį, bet ir Europos Rusiją iki 
Kazaniaus, Charkovo, Kijevo, 
toliau šiandieninę Vokią, 
visą Angliją.

Suprantama, visi ten 
gyvuliai turėjo

arba keltis toliau į pie- 
gyvuliais ir paukščiai 
Pavasarį sniegui ištir

pus paukščiai grįždavo atgal, o 
rudenį, sniegui vėl pasirodžius, 
paukščiai prasišalindavo.

/
Taip iš lėto įsigalėjo, šitos, 

kartais labai tolimos, kelionės.
Tų paukščių tėvynė ne pie

tuose, a pas mus, žiemiuose, iš 
kur ledumečio šalčiai paukščius 
į pietus nustūmė. Kai ledas 
ėmė atgal į žiemius trauktis, tai 
kaikurie pietų paukščiai į šiaurę 
pateko; tokiu budu mes savo 
krašte turime dviejų rūšių 
paukščių, iš jų vieni kilę šiaurė
je, kiti pietuose. K

Kaikurie iš jų čion vėl prisi
taikė gyventi, kiaurus metus ir 
virto sėsliais/

Kad paukščių kelionės apsi
reiškia ledumečio įtaka, mums 
rodo pietų pusrutulio paukščiai; 
to pusrutulio paukščiai .neke
liauja, kaip kad šiaurės pusru
tulio; jie ten ieškodami maisto, 
ar kokiai audrai siaučiant, iš 
vietos į vietą lekioja, be jokios 
tvarkos.

Geologija moko, jog pietų 
pusrutuly nebuvo ledumečio. 
Paukščiai jau senai papratę ke
liauti, jau tūkstančius n^etų tai 
daro. Ilgainiui įgijo instinktą 
keliauti, kplris taip nesulaikomai 
paukštį traukia išlėktų kaip jų 
prabočiai lėkdavo.

Daug dar ko mes nesupran
tame tose paukščių kelionėse, 
daug ko nežinome iš jų dabar
ties, praeities, bet šitos įstabios 
jų keliones gerai mums rodo, 
kaip gyvuliai prisitainkina prie 
aplinkybių.

Iš aprašytų pavyzdžių gana 
paaiškėjo, jog paukščių, kaip ir 
žinduolių gyvulių, psichologija 
skiriasi nuo žmogaus psichologi
jos. Nė vieno gyvulio protas 
nepakyla aukščiau gabumo atsi
minti, sekti kitais, pasinaudoti 
prityrimu ir iš analogijos sprę
sti. Ir tiktai žmogus aukščiau 
pakyla to visko, aukščiau įgim
tų instiktų; vienas liktai žmo-i 
gus supranta reiškinių priežas-

*****
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tinf sąryši, gal! atsijai galvoti. 
Kritiškas protas, logiškas galvo
jimas — tai tiktai žmogaus ypa
tumai. Juo geriau su gyvulių 
psichologija susipažinsime, juo 
labiau gerbsime kritišką žmo
gaus protą, kuris taip nepasie
kiamai aukštai iškelia prieš gy
vulius žmogų. (“Kultūra”).

Reikalaudami

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
Įkoplesjvmfare (įknpanų

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas 
NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

LIETUVON
-------- -———* **^1|K

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAN1), 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZĘELANI), A R ABI C 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Dpug laivų 
išplaukia kas savėitė.

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

Kreipkite a prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SL Chteago. t!i.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

i

i
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Taupyk Pinigus > Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį 

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

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

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

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

Northwestern Stove
Repair Company

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

66 East Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai } vakarus nuo Halsted
2355 Milwaukee.Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe Califomia & Fullerton Avė. South' Chicago

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaip gauti gimimo
metrikas

sto 
rei-

‘ ...... ■--- - -------  , , , , --

PILVUI GYDYTI BITERIS
šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Biteris buvo vartojamas jau dau

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

Jis yra padirbtas iš parinktų žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Califomijos vynų.

Šių biterių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimą šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

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

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

Reikalaukite nuo savo aptiekoriaus “Salute Stomach Bitters”, 
arba užsakykite tiesiog iš musų.

SALUTE DAUG AND CHEMICAL 00.
616 West 31st Street, Chicago, III.

Boulevard 7351

šiemet iš visų naujai 
jančių į mokyklų pradčta 
kalauti gimimo metrikų. Dau
gelis nė nežino kur tas metri
kas reikia gauti, ar visai jų 
nesuranda. Delei to sveikatos 
departamentas duoda sekamų 
paaiškinimų: i

| Gimimai yra registruojami 
to distrikto registracijos, ofise, 
kuriame gimimas buvo. Jeigu 
vaikas nėra gimęs Chicagoj e, 
tai ir jo gimimas nėra užre- 

' gistruotas Chicagos sveikatos 
departamento, nė gi negalima 
jį čia užrekorduoti.

| Sveikatos departamentas už- 
'laikė gimimų rekordus nuo 
1898 iki 1908 m. h’ nuo sau
sio 1 d., 1916 m. iki dabar. Jei 
vaikas yra gimęs paminėtais 
metais, jo gimimo metriką ga
lima gauti sveikatos, departa
mente, kambaris 707, miesto 

1 saloj (City Hali).
Jei giminias įvyko prieš 

1898 rti., arba tarpe 1908 ir 
pabaigos 1915 m.> aplikacija 
turi būti paduota pavieto kler
kui, kambaris 233, County 

| Bulding (tas pats namas, ką 
'ir miesto sale). Rekordai gi
mimų prieš 1871 m. tapo su
naikinti didžiojo Chicagos gai
sro.

Apiplėšė teatrą
Ilarding teatrui, prie Mil- 

vvaukefe ir Spaukling gatvių, 
esant pilnam žmonių, du plėši
kai užpuolė kasierę, kuri iš bi- 
letų budelės nešėsi * pinigus į 
teatro raštinę, sumušė mana- 
žerio pagclbininltą ir pabėgo 
su pinigais, paleidę kelis šū
vius į kitus teatro darbinin
kus. Pinigų jie paėmė apie 
$600.

Buvo 10 vai. vakaro. Teatro 
kasa liko uždaryta ir kasinin
kė p-lė Lyons^ susirinkusi pini
gus ir sudėjusi į geležinę dė
žę nešėsi juos į raštinę, kur 
seife buvo dar keli tūkstančiai 
(dolerių. Su ja buvo ir mana- 
žerio ’pagelbininkas. Vos iš
ėjus iš kasos budelės į laukia
mąjį prieangį, prie jų prišoko 
du plėšikai ir atstatė revolve
rius. Manažerio pagelbininkas 
Freitag nepasiskubino pakelt 
rankas ir tapo sumuštas, o 
p-lė Lyons pametusi dėžę su 
pinigais nubėgo šaukdama pa- 
gelbos. Plėšikai pasiėmę dėžę 
spruko per šonines duris ir į- 
silipo į vieną automobilių, bet 
jo negalėjo; pradėti, tada šoko
į kitą tos pačios išdirbystės 
automobilių ir nuvažiavo. Jiems 
prieš nuvažiuojant atbėgo kiti 
du teatro darbininkai ir pra
dėjo į plėšikus laidyti akme
nimis. Plėšikai paleido į juos 
kelis šuvius ir iššaukė paniką 
gatvėje ir ,teatro prieangy.

Dar vieną butlegerį 
rado nušautą

Indianos raistuose, ties Black 
Oak, du vaikai bemedžiodami 
užtiko gerokai supuvusį lavo
ną, kaip paskui indentifikuo- 
ta, Joseph Terman, 28 m. Jis 
pirmiau gyveno Gary, Ind., ir 
prapuolė birželio 29 d. Jo la
vonas buvo suvarstytas kul- ' 
komis. Nušautasis buvo ar
timas draugas buvusio Chica
go Heights munšainerių vado 
Psilip Piazza, kuris nesenai 
tapo kitos munšainerių šuikos 
nušautas. Tokiu ’ budu iš 
Piazza šaikos laiko. pas
tarųjų poros mėnesių jau 9 
žmonės nušauta.

Jo švogeris betgi sako, kad 
Terman visados bijojosi dėl 
savo gyvasties ir visados ne
šiojosi su savim revolverį. Jis 
buk susipykęs su kuo tai Ita
lijoj ir per 10 metų gyvenimo 
Amerikoj jis yra gyvenęs 15 
valstijų, visur tik po keletą 
menesių. Jis mano, kad delei to 
susipikimo galbūt buvo pasiųs
ti žmogžudžiai į‘ Ameriką ir 
nuo jų jis visą laiką slapstėsi.

Bet daugelio vaikų gimimas, 
nebuvo užrekorduotas, ar ne
galima surasti jo rekordų. To- 

jĮciaiji atveju j Dr. Bundensen 
pataria daryt sekamą:

1. Tegul daktaras ar aku
šerė, kurie buvo prie gimimo, 
išpildo gimimo certifikatą 

J (form V. S. No. 1.) ir sugrą
žina sveikatos departamentui.

2. Jei daktaras ar akušerė 
jau yra mirę, ar apleidę mies
tą, arba negalima jų surasti, 
tai vaiko tėvas ar motina turi 
išpildyti, pasirašyti ir priduo
ti gimimo certifikatą kartu su 
tėvo, jei jis gyvas, pasirašytu 
affidavitu (form V. S. No. 19) 
(jei tėvas yra miręs, certifi
katą ir affidavitą gali išpildy
ti motina). Affidvitas turi bū
ti paliudytas notaro (notary 
public).

Apiplėšė 3 merginas 
___________ *4 » 

,___ i
Summerdale z policijos dis- 

trikte vienas plėšikas į vieną 
naktį apiplėšė gatvėje tris 
merginas ir visas jas» sumušė.' 
Pirmiausia tapo apiplėšta ir 
sumušta netoli savo namų p-lė 
Irene Perry, 1519 Norwood 
Avė., po to tokio pat likimo 
susilaukė p-lė Marion Gibbons, 
4883 N. - Paulina St., ir ga-# 
liaus, p-lė Mary Leize, 6246 
Kenmore Avė. -Policistams ir
policistėms įsakyta tą plėšiką 
būtinai suimti, gyvą ar negy-, 
vą.

'ĖILLY’S'VNCLE

'Kada užrekorduojama per 
affidavitą, sulig įstatymais, 
reikia užmokėti 25c.

Pasipiovė
“Man nebeilgai teks gyven

ti”, Fred Bazyleyecz pasiskun
dė savo pačiai, kada jie sugry- 
žo namo 3306 W. Pershing Rd., 
po apsilankymo pas daktarą. 
Pati tik nusijuokė ir nuėjo pa
guldyti savo 7 vaikus miegoti. 
Bet atsikėlusi ryte ji rado sa
vo vyrą negyvą lovoj, — pa
siplovusį brit va, kurią <jis vis 
dar tebelaikė rankoj.

STANISLOVAS V. SIVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 12 dieną, 9 valandą ry
to, 1926 m., sulaukęs 51 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoje, pa
likdamas dideliame nuliudinje 
savo mylimuosius ir mylinčius 
moterį Stanislovą, sūnūs Dioni
zą ir Henriką ir dukterį Eleo
norą, švogerį Stanislovą ir švo- 
gerką Eleonorą Anusauskus, dė
dę ir dėdienę Stanislovas ir 
Teofiliją Marcinkevičiai. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6456 South 
VVhipple St.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 15 
dieną, 9 valandą, ryto iš namų 
j šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ttfn bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapineš.

Visi A. A. Stanislovo V. Si- 
vjekio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. 4

Nuliūdę liekame,
Moteris, S'unai ir Duktė <

A f A

Ęraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
-iioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų 

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL >464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

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

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
rirengia teisingai akinius. Visuo- 

e atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONESįSimpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayętte 0727 

SKYRIUS"
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094
f.-, SKYRIUS

32Ol.vAuburn Avė., Tel. Blvd. 3201 
'■■ ■ iii n— i I ■■■■■ i u ✓

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A, MASALSKIS
G r ab orius

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

• skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ilgas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
Imas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
'kokia liga gali išsivys
tyti '

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

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

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

MOTERYS su “socialemis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorfiškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildę jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St., Crilly Building
Imkįte* elėvatorių iki penkto augšto.

' DVIDEŠIMTS PENKI METAI
- TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Suėmė deimantų 
pardavėją z , ■

Irving Hornstein, 36 m., dei
mantų pardavėjas, vienas iš 

[trijų deimantų pardavėjų, ku- 
Įrie kelios dienos atgal tapo 
apiplėšti traukiny, tapo suim- 
|tas ir patalpintas Urbana, III., 
kalėjime. Trys plėšikai, kurie 
deimantų pirkėjus apiplėšė, 
bet vėliau tapo suimti darži- 
nej netoli ETvl>*\iin., ‘prisipažino, 

(kad visas žinias apie važiavi- 
Įmą deimantų pardavėjų ir 
apie vežamus deimantus jiems 
'yra suteikęs Hornstein. Suim
tasis ginasi, kad jis nieko apie 
plėšimą nežinojęs.

Prasidės Rytoj 
Tikietai parduodami iškalno 

dabar, 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2 
Du syk į dieną. Visos sėdynės 

rezervuotos 
WARNER BROS. 

Parodys 
VITAPHONE 

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan” 
Tai romantiškiausia apysaka iš 

visos literatūros 
McVICKERS 
THEATRE 

Direkcijoj Balaban & Katz

Tel. Lafayette. 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

SUZANNA GEŠTAUTIENĖ 
Po tėvais Kubiliutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 12 dieną, 9:20 valandą 
ryte, 1936 m., sulaukusi 32 me
tų amžiaus; gimusi Kauno rė- 
dyboj, Telšių apskričio, Kulių 
Parapijos, paliko dideliame nu
liūdime vyrą Klemensą, 2 sunu 
Edwardą ir Simoną; Lietuvoj 
2 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3413 W. 51st St.

Laidotuvės įvvks Seredoj, 
Rugsėjo 15 dieną, 8:00 valandą 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Suzannos Geštau- 
tienės giminės, draugai ir pa
žibta m i esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti Jaidotuvčse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, t
Vyras ir Sunai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1744.

’’ 1 11 ’ 11 l"1

Phone Boulevard 15203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St<, Chicago, III.

Pinigai

Bridgeporto

1 LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

4  --7-^—7 i

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be mnr Be
Peilio U 0 u Skausmo

Jei jus- turite rupturą, jums apsi
mokės dasižinoti daugiau dalykų apie 
tai. Laiks nuo laiko aš atspausdinu 
Čionai ir nurodau vertę šio gydymo. 
Paduoti žodžiai išgydytų žmonių tu
ri didelės svarbos ir jus turit j tai 
kreipti savo atydos.
Skaitykit ką Mr. Kantrimas sako:
hAš turėjau rupturą dešinėj pusėj. 

Aš žinojau kokį gerą daro Dr. Fhnt 
gydydamas su rupturą žmonės, todėl 
aš daviau jam išgydyti savo ruptu- 
rą. Jis išgydė mane labai gerai ir 
man jau nebereikia dėvėti daugiau 
diržo.

Aš manau, kad bu.tų labai geras 
dalykas, jei kiekvienas, kuris turi 
rupturą atsilankytų pas Dr. Flint ir 
išsigydytų taip kaip ir aš. Aš nuve
džiau savo draugą pas Dr. Flint ir 
jis jį taipgi išgydė. Tai yra geras 
gydymas”.

Joseph Kantrimas 
6106 So. Wa«htenaw Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau- 
smo. NJvio išradimo fiitvio gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie- 
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

DR. E. N. FLINT t
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedęlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Pasalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyląs ir Skausmus

VIaom aptlekoM-i-SSc ir Sfc puo^Jcaa ir 
dudeli. Chlldran's Muaterole (len<vwa- 

nt forma) SSe.
Geresnis nei Mustard Plaster,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, i
kad pačios Naujienos ’**
yra naudingos. .
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Pranešimas | Chicagos Žinios Ll'BtUVil| RatBllUOSB PRANEŠIMAI
Nukrito nuo stogo,

Hrien O’Malley, 9 m., 7837 
^Ingleside Avė., nukrito nuo

Bridgeportas
SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Kaip girdėti, ateinanti šven-
dviejų augštų namų stogo, bet tadicnj> c s p s svetaingj|
netik neužsimušė, bet ir nesu- 
sižeidė. Ji žaidė ant stogo bu- 
davojamo namo, kuomet ji ne-

vaidinant ari. Stanio Pilkos be
nefise gana ilgokų komediją 
“Žemės Bojus“ nebusią suflc-

teko lygsvaros ir nukrito gat- . rjaus> kurj8 gadintų žmonoms

PRANEŠU visiems, kad aš 
real estate ofisų, katras buvo lai
komas per ilgą laikų po numeriu 
3:i52 S. Halsted SI. dabar yra per
keltas 5833 S. \Vestern nvv. Bus 
pardavinėjami ir mainomi namai, 
larmos, lotai ir visokie bizniai. Dar 
prie t<> prisideda ir automobilių 
biznis. Parduodam ir mainom vi
sokius iidirbystės automobilius. 
Meldžiu nepamiršti antrašo ir vie
tos.

Su 
C.

savo

vėn. Ją tuojaus nunešta pas Į 
motiną, kuri manė mergaitę ' 
mirusia esant, bet visgi pa
šaukė daktarą, manydama, | 
kad gal kiek ir yra gyvybės 
mergaitėje. Bet 
daktaro x mergaitė 
akis ir atsistojo pareikšdama, 
kad ji visai nėra susižeidusi. 
Iš tikrųjų, jokio susižeidimo 
daktaras nerado.

beiaukiant 
pramerkė

tikra pagarba,
P. SUROMSKIS & CO/ 
5833 S. \Vestern Avė.

Ilemlock 6151

Suėmė įtariamą už
mušėją

CHAS. McKAY
749 N. Hoyne Avė.

Iš priežasties persikėlimo j 
naują vietĄ turiu pardavimui 
keliolika siutų, gerai padaryti 
nuo Š20 iki $30, su dviem kel-1 
nėm. Darau ^siutus ant orde
rio. Prašau visus savo kostu- 
merius ir pažįstamus atsilan
kyti į naują vietą.

“Kitų Tokių Nėra

Roy Tagney, gerai žinomas 
mušeika, tapo suimtas savo 
meilužės namuose, po 6 savai
čių policijos jieškojimo. Jis 
yra kaltinamas, kad jis buk už
mušęs vežimų kontrąktorių 
Morris Markoyvitz.

Markovvitz tapo nušautas 
prie budavojamo namo ties 37 
ir Princeton gatvėmis, šovikas 
pabėgo automobiliu. Tuojaus 
puolė nuožiūra ant Tagney ir 
nuo to laiko policija jo j ieško
jo, bet vis nepasisekė suimti. 
Suimtasis Tagney betgi prie 
žmogžud vstės nepris i pažysta.

ku- 
jau

ausis. Bravo, vyrai, jei taip 
(įvyks. Aš vistiek turėsiu į sky
lutę paniūrėti, ar ten tik nesi- 

' ras buinbėtojas — tuojaus jį 
prašalinsiu; tai bus juoko iš A. 
Vanagaičio, Pilkos, Vaitekūno, 
kaip jie lakstys po kampus ieš
kodami žodžių ir vis kartoda
mi lą patį . Look out, kad taip 
neatsitiktų.

♦ ♦
Birutės koncertas spalio 10 

dieną, Lietuvių Auditorijoj bus, 
sako, įdomus, nes tenai darys 
generalę repeticiją A. Vanagai
tis sykiu su musų mylimais 
dainininkais* — Onute Biežiene, 
Sofija Krasauskiene, Viktorija 
Volteraite, Helena Sadauskaite, 
Povilu Stogiu, Dr. Kliauga, Ba- 
manausku, Riboki!. Sako, turė
sim kuo pasigerėti. Tai vis Va
nagaičio sudaryti dalykai. Bra
vo, Vanage, kad vis kų nors 
naujo atrandi. Lauksim spalio 
10 d.

ChicagOR Lietuvių Draugija S. P. 
yrą didžiausia lietuvių s&vitelpoa 
draugija . Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yrą trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys syki įstojęs i šią draugiją 
yra Ūdomis išvažiuoti iš Chicagos i 
bile kurių dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašeliH) kaip ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios 
draugijos guli patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti jsĮoti į šią 
draugijų, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės | Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. —• 
Čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui j Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas {stojimui i šią 
draugiją tęsis trktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
aplelinkėj. Įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 8411-13 
Ogden Avė. Phone Lawuale 0114.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti savo grojiklį 

pianą, jo originale kaina $650. Yra 
biskį išėjės iš mados, bet groja ge
rai. Parduosiu tų grojiklį pianą, 
benčių ir roles už $69 cash arba .. .
išmokėjimais. Klauskit Mrs. Blen- Musų planas 
kos grojiklio piano. 3968 Mllwaukee 
avė. a <

NIEKO NEIMOKftK 
TURĖK SAVO N AM 4

Pranešimas Ęrighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš i 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt- 
TTl^Čjft 18 pci* |xi — 1 I#«
duoti man 
adresu: Pranas Jurėnas, 4488 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurie

išnešiotoją, malonėkite 
žinią žemiau pažymėtu

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

ATSIŠAUKIT bile kada jei norit 
pirkti gerų Angelus grojiklį pianą, 
pirmiau kainavo $750, kurį aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 į mėnesį. Prie jo 
dar pridėsiu 74 volelius, benčių ir 
didelį kaitinėtų. Vincent Beuman, 
2332 \V. Madison st.

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

M R. DROBONITZ
\ 6136 So. Halste<l St.

Ist floor
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 8114c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
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 SELEMONAVIČ'IUS . 
504 W. 33rd St.< prie Normai Avė.

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam- 

pa ir 90 rolelių, kaina $100.
WALKER

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

PARSID.PODA geras kendžių 
show case. 1103 S. Jefferson st. 
(amai 2555.

Jus galit pasitikėti gyduolėmis 
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja 
50 metų. Ta^ yra Severas Cough 
Balsam, kurias bile veistininkas su
teiks jums už 25c. didesnės mieros 
slovikelis, 50c. Jos prašalina kosulį 
kuomet kitos gyduolės to padaryti 
negali. Mr. A. Kūne, Hemlock.'Ohio, 
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musų šeimynos gydytojo gyduo
lės, negalėjo sustabdyti mano duk
ters kosulį, aš tuomet nupirkau Se-' Per daugelį metų Parker ko- 
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei
tai pranyko. Tai yra puikios gyduo
lės, kitų tokių nėra”. Seveia’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
vaistininkus. W. F. Severą Co., Ce- 
dar Rapids, Iowa.

Du užmušti traukinio

♦ ♦ ♦

P-as M. Kasparaitis iš Barine, 
Wis. rašo, kad ir jie jau laukia 
Chicagos “Birutes“ su Vanagai
čiu pribunant į Kenosha ir Ba
rine. Kaip dabar pasirodo, tą 
pačią dieną, tai yra spalio 31 
dieną, Birutė gali ir į Barine 
atsilankyti ir palinksminti ra-Al. C. Parker, 43 m., ir jo

mergina lone B. Long iš Elgin, ciniečius su Vanagaičio laudies 
tapo užmušti traukinio ties dainomis, o kenošiečius daiiio- 
Morris, pasažieriniam trauki- mis apipilsimi visus, taip kad 
niui užbėgus ant jų automo- jiems užteks dainuoti imt pen- 
bilio. I kis metus

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas įvyks trečia
dieny, rugsėjo 15 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte. 
Prašome visų narių ir delegatų at
silankyti. Po keletos mėnesių atos
togų galėsime dar su didesnėmis 
pajėgomis siekti užsibrėžto tikslo. 
Kadangi dienotvarkė bus spaliu 9 
dienos, Vilniaus užėmimo’ gedulin
gas paminėjimas, tai pageidaujama, 
kad j minėtą susirinkimų atvyktu 
lr delegatai iš Cicero, Town of 
Lake, North Side, Garfield Pnrk ir 
kitur. —V. V. K-to Valdyba.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
^Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
S8en« Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kenųįų. Musų 

C^^^specialumas, Geras patar 
na v imas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PARSIDUODA grosernė ir bučcr- 
nė. 3001 S. l'niort Avė. 4

PARDAVIMUI _ pigiai saldainių 
krautuvė, |iigi renda, yra kambariai 
gyvenimui. 125 E. 107tli St.

So.

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

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, užeiga; prie pat dirbtuvių; par
duosiu fiigiai. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon. 4508 South 
Laflin st.

Suflerius.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

GROJIKUS pianas, tik biskį var
totas, kainavo $806, dabar parduo* 
siu už $125. Benčius, kabinetas ir 
rolės. Geriems žmonėms atiduosiu 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės;
6512 S. Halsted St. 1 fl.

vojo už saugumą geležinkelių 
kryžkelių ir abelnai už saugu- 
mar dėl automobilistų ir pės
čiųjų. Pastaruoju laiku jis bu
vo manažeris Elgin ir Auro
ra automobilistų kliubo.

Kas girdėti Naujienų lai 
vakorčiy skyriuje?

Pranešimas Marųuetto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje apielin- 

kėje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai j didįjį “Nau
jienų” ofisą — galima Skelbimus pri
duoti J. fGinaičiui, 2502 W. 69th St. 
Jis yra pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų” skelbimus*ir tuo reikalu tar
pininkauti tarp “Naujienų” ir Mar
ųuetto lietuvių.

REIKIA moterų, darbas namie dėl 
kalėdinių novelties. Lengva išmokti. 
8 E. Randolph St. Room 1632.

REIK ALINGA senyva moteriJ prie 
namu ir prižiūrėjimo 1 kūdikio.

2519 W. 43rd Street

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė sykiu su namu. Yra užpakaly 
krautuvės 5 kambariai gyvenimui.

2519 W. 43rd Street

Naujienos

REIKIA DARBININK
VYRŲ

GROSERNĖ ir bučernė prie dide
lės gatvės, geras biznis; visokių tau
tų apgyventa; pigi renda. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1036 W. STst St., Boule
vard 2497.

BOHKMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS Mirė nuo munšaino

PuriTan Malt 
z *

Išgėręs

John Tuterko, 13148 Burley 
Avė., parsinešė paintę munšai- 
no ir su dviem savo draugais 
tą munšainą išgėrė,
munškiną jis tuojaus ir pasi- 

o du jo <li-annai. kurie 
mažiau gere, tapo išvežti į li- 

goninę sunkiai susirgę.

šiomis dienomis pribuvo į 
New Yorką jauna lietuvaitė, 
Valeria Koncevičaitė.

Bugsėjo 12 d. pribuvo į New 
Yorką ir žinomas chicagietis 
Stanislovas Barkus.

Bugsėjo 13 d. išvažiavo į 
Lietuvą Kazys Vaitkus,, darbš
tus ir gerai prasilavinęs. Abe
joja ar begryš, nes mano Lie
tuvoj susirasti pelningą užsi- 

ęmimą,

ASMENŲ jlĮESKOJIMAl
PAIEŠKAU savo draugų Kastan

to ir Antano I.ašų. Turiu svarbų 
reikalų. Jie patys, ar "kiti juos 
nanti praneškite^ jų adresus.

John Kastanauskas 
913 Wabridge st. 
Kalamatoo, Mich.

ži-

PAIEŠKA U savo dėdės Jono D vi
lių; paeina iš Kauno rėdybos, Žven
gi, parapijos, Garainų kaimo. Mel- 
cižlii atsiliepti ant šito adreso.atsiliepti ant šito adreso, jot- \yaltkus, 

1'27 Sprtice St..
01b CITY, PA.

REIKALIIįJGI agentai. Galite 
uždirbti nuo ir daugiau, 
agentu gali būti dirbantis savo 
kasdieninį darbą, ateikit arba 
rašykit dėl informacijų.-

ČALUMET RĘALTY CO., 
2015 S. Robey St., Chicago, III

REIKALINGAS kriauČius dėl se
nų drabužių^ 2423 W. «3 St.

REIKALINGAS patyręs bučeris.
1800 So. Peoria Street

PARDAVIMUI virtuvės pečius, 
618 W. 26th Street

PARDAVIMUI barbernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Honore St. ,

PARDAVIMUI grosernė, lai- 
• koma visokių možmožių, 5 rui- 
" mai gyvenimui. ’ Kreipkitės 

tuojaus, gausit barbeną.
3400 So. Emerald Avė.

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

Du žmonės užmušti
Du žmonės liko užmušti 

8 sužeisti vakar nelaimėse 
automobiliais.

ir
su

Pranešimai APSIVEDIMAI
J >_■.

REIKIA 2 gerų shearmeny. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avė.

NAMAI-ŽEME

Tel. Brunswick 9398

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Demokratai piknikayo
Pereitą sekmadienį demokra

tai buvo surengę savo pikni
ką Baverley Kilis miške. Bet
gi diepa buvo lietinga ir šalta, 
taip kad piknikas visai nesma
gus buvo, nors ir suvažiavo į 
pikniką visgi nemažai visokių 
politikierių. Kalbėjo Cermak, 
mayoras Dever. Kalbėjo ir de
mokratų kandidatas į senato
rius Brennan. Bet jis kalbė
jo per radio, kadangi jis guli 

|ligoninėj, kur gydosi pažeistą 
koją.

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

ar kviečia.

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės apsivediinui, nesenesnės kaip 30 
metų. Turiu gerą darbų, gerai už
dirbu. Turiu pakankamai turto. 
Kad ir neturtinga meldžiu atsišauk
ti ir pridėti savo paveikslą.

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
' Box 850.

AUTOMOBILIAI
Pardavimui Arba 

Mainymui'

KIEK FRA

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS Town of

Pranešam visiems “Nau
jienų“ skaitytojams, J<ad 
“Naujienos“ įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų“ knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas «au reikalin
gas knygas.

Lake
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

iienomh.

' “NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Siunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius
Garsinkites Naujienose 1KJG W 47th Street

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $106.00?

Atsakymai: $100.00 aid .nyk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ri* sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekviena* centas atlieka 
(am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
Šįmtą ir išsiunčiame savo centu* 
dirbti dėl kitų.

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

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

Ateik ir pasitark «u sekretorių 
apie taupymo budus, o nnę jo su
žinosi kaip greit dauginsi* jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAU merginos arba našlės 
dėl apsivedimo. Turi būt gera gas- 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namų ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laiškų. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 
busiu vyras. Antrašas: r. K., P. O. 
Box 215, Kenosha, Wis.

IBRENUAVOJIMUI
RENDON 5—6 kambarių fiatai, 

gerame name ir geroje apielinkėje, 
yrA elektra, rendos $20 ir $25. 

2724 Normai avė.

RENDAI 5 kambariai, antros lu
bos iš fronto. Namas kampinis, elek
tra, maudynė, šviesus, rendos $28.00 
į mėnesi. 6 kambariai trečios lubos 
$20.00.

Kreipkitės ,
J. MISpIKAITlS 

3119 So. Morgan Street
Roseland.— Rugsėjo 14 d., 8 vai. 

vakare Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., Įvyks Draugijų 
Sąryšio, kuris palaiko Aušros kny
gyną, delegatų susirinkimas. Bus 
svarstoma nauji ir paprasti reika
lui. Visi delegatui ir delegatės atsi
lankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
► ‘ - • . /

RENDAI kambaris vyrui ar mer
ginai. Valgį galima gaminti. 4440 S. 
California Avė., 2-ros lubos.
. .. . ____ I

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama iineiiotl 
nuo 8-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallaco ii 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 

I rūpinami “Nąujienoms’7 gana anksti. 
| Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
! 11 savaitę arba sykj į mėnesį. Gyve

nanti pažymėtame zone, o da neap- 
Kupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneiklte Šiuo adresu: Auirofl 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ĮVAIRUS SKELBIMAI
..........  11 .... . 'F ... ...............

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Uemlock 5244

.. Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, poplerą, 

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

J. S. RAMANčlONIS, Prez.

Už-

7845 So. Morgan St., 9 fla- 
tų apartmentinis namas, fin
tai po 4 ir 5 kambarius; sun 

studebaker išleido naujus karus • parlor, visi įtaisymai pagal 
‘ Custombuild Sedan ta pati ma- rendem npšašinėrija, bet body yra visai naujos S1OS gduynes, renilOb 
mados,/4 tekinių brakes. Kurie ma- $500.00 į menes), kaina labai 
note pirkti ar mainyti į seną atva-1 Priimsiu i mainu K 2
žinokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES
- . $121 So. Halsted St.

TIKRA NAUJIENA

žema. Priimsiu j mainus 2 
flaty namę, Bungalow arba 
lotus. Cash perkant reikia 
įnešt $9,500.00.

parsiduoda Chevrolet trokas Dar turiu 2 namus aplink 
lz2 tono, tinkamas grosoriui, buče* yripniinlvno viPURS 4 riui arba pentoriui. Kaip naujas. Vienuolyno, Vienas aių 
Galima matyti po 6 val.\ vakare. pnvatlSkaS, O kitas blZnia-

Kreipkitės: ----- rr— i— a—
5818 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI
vas. Kas ką turite į mainus. 
Nedaro skirtumo kokioj 
apygardoj. Matykit tuoj.

J. Namon Co.
2418 W. Marquette Rd. 

artrWestern Avė.
‘ Phone Prospect 8678

PARDAVIMUI grosemė, labai pi
giai, katras pirmas, tas laimės; par
davimo priežastis, esu viena moteris, 
negaliu apdirbti. Pageidauju, kad 
atsišauktų vaikinas pusininkas.

624 W. 14ith Street

VIENINTSLĖ Studio Fotografijų, 
išdirbystė tarpe 12,000 tūkstančių • 
lietuvių. Biznis išdirbtas geray Par-1 . . Mi
siduoda pigiai. Adresąs: F. A. V., PUIC pat CŽCTO kranto, Ml- 
803 Gvvynn Avė., Baltimore, Md. j chigan Valstijoj, SU gyVU-

* IMs* itiąšinoms. ParsiduodaPARSIDUODA dviejų kėdžių bar- • • i ______ :
bernė. Vietn smagi, biznis daroma labai pigiai; savininkas mai- 
geras, bet yra priežastis, kad tu- nys anf ChicagOS namo, pri-

j ims lotus arba bile kokį biz
nį už pinnę {mokėjimą.

Kreipkitės z
5833 So. Westem Avė.
Phone Hemlock 6151

riu parduoti j kelias dienas.
Mt. Greenwood 
Barber Shop 

111 St. prie Kedzie avė.

160 Akeriy Žemės

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainių ir visokių smulkmenų! 
krautuvė; yra ant kampo ir prie 
karų linijos, tai biznis eina gerai 
žiemą ir vasarą, ale aš turiu par-1 ______
duoti greitai ir pigiai dėl nesvei- lotu it garažu, arba mainysiu į 
katos.

4120 S. Wentworth avė.
------ , .......^..4

PARSIDUODA mūrinis namas su

BARGENAS, Pardavimui Variel^'
Storas. Pirmas l

3111 S. Halsted St.

mažesnį namų ar lotą be skirtumo 
apielinkės. 4631 So. St. Louis avė. 
2-ros lubos.

geras pasiūlymas, 
t. Boulevard 1096.

PARSIDUODA 4 kambarių muro 
namas. 4725 So, Kostner Av«.

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 DYKAI. įleiskit jums 
darodyti kaip mes jau pastatėm tūk
stančius namų. Nėra atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis hudy- 
mas. .

THORSCH and C0MPANY 
10 N. Clark Street 
Phone State 8825 

---- ---—! ........ . — l
160 AKFzRIŲ FARM A!

Prie didelio ežero su gyvuliais, 
mašinoms ir visais kitokiais 
įtaisymais. Parsiduoda labai pi
giai ; savininkas mainys ant na
mo, priims lotus arba biznį už 
pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKIS A CO.
3352 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galovv, 8839 iki 8345 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono {ėjimas, ug
niavietė, knygynai, su grindimis viš- 
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
vra gasinis pečius, ice box ir užlai
dos. Bus gatavas October 1, kaina 
$8,250, lengvais išmokėjimais.

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

PARSIDUODA muro namas 6 ir 
I kambarių, gasas, elektra, vana. Vi
sas namatt naujai pertaisytas. Ren- 
da $53 mėnesiui. Kaina $4,100. Par
davimo priežast} patirsite ant vie
tos. Atsišaukit vakarais po 6.

3717 So. Parnell Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 kam
barių medini narna ar ant biznio, 
nr namo. 5918 S. Kenneth avė.

5 KAMBARIAI, $4590 ant jūsų 
’oto. Visi vėliausios mados įtaisy
mai. At.sišaukit dėl planų. 17 N. 
’^iSalle St. Room 810.

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių muri

ns namas. Visus pinigus arba dali 
•linigaiš, arba išmokėjimais pagal 
nirkėjo norų. Yra visi įrengimai. 
Cementuota gatvė, geroje apielin- 
kėje. Atsišaukit.

5334 So. California avė.

MŪRINIS namas 10 kambarių, 
yra elektra, furnas šildomas, pirmos 
klesos stovy, 4 kambarių cottage, už- 
oakaly jardas, bargenas už $8,250, 
dalį pinigais. 2 kambariai beizmente. 

5383 Emerald Avė.
1 blokas j rytus nuo Halsted

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI M0RG1CIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International In vestmen t 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716 i

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

tnokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsieiki. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
lligh School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Ųniversal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Ąosnickas, L.L.B. Direktorius 
3361 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nes instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi- 
son Street.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seelev 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

iI
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