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Neigia amerikiečių N«i0a M? ajie Francijosj 
, ® armijos mobilizavimąkapų desekraciją Italijos pasienin

Steklov, ‘Izviestijų’ redak 
torius pabėgęs Vossische Zeitung pra

būk Francija koncen- 
kariuomenę Italijos

Painleve nugina žinią, 
Francija koncentruojanti 

armija Italijos sienoj
Neigia amerikiečiu kapu Bolševiku vadas Steklov 

desekravimą Francijoj pabėgęs iš Rusijos
re

daktorius esąs apsivylęs bol
ševikų diktatūra

^Senatorius Caraway, kurs dėl Buvęs Maskvos “kviestijų 
to kaltinimo francuzu*, savo 
žinias iš oro pagavo

BALINAS, rūgs. 17.—Ber- 
line ką tik gauta sensacingas 
pranešimas apie paskelbusį ko
munistų vadą Steklovą, kurs

buk Francijoj palaido- 'per aštuonerius 
sovietų 

Maskvos
Į Pacific and Atlantic Photo J

Nelaime prie Clyburn stoties. Paveiksle parodoma, kaip buvo 
ieškoma sužeistųjų.

Francuzai Sirijoj atmušę 
(fruztj puolimą

Daug sukilėlių kritę kovoj, ke
liolika paimta nelaisvėn.

BEIRUTAS, Sirija, rūgs. 17. 
—Francuzų pranešimu, druzų 
sukilėliai, sultano Atrašo vado
vaujami, padarę netikėtą puo
limą francuzų kariuomenės, 
operuojančios Džebel Druzo 
krašte, bet buvę atmušti. Ne
mažas jų skaičius kritęs mūšio 
lauke. I^eliolika druzų buvę 
paimta nelaisvėn.

Amerikietės neteko vie
tos T. Sąjungos sek- 

retariate

Lietuvos žinios.
Kauno miesto Profesiniu 
Sąjungų Centro Biuras
KAUNAS, rugp. 29. Ket

virtadienį, rugpiučio 26 d., įvy
ko Kauno miesto prof. sąjungų 
konferencija. ' Konferėncijos 
tikslas buvo įsteigti centro biu
rą, kad tokiu budu sukordina- 
vus visų Kauno profesinių są
jungų veikimą.

Konferencijoj dalybavo 52 
nariai, kurie atstovavo 4500 
darbininkų, bucent 3600 darbi
ninkų, suburtų bendrose prof. 
sąjungose ir 1500 gelžkeliečių.

Konferencijoj, kaip bendrai 
visuose darbininkų susirinki
muose, pasireiškė komunistų 
noras įnešti savo įtąką, bet jų 
pasiūlymai nebuvo priimti ir 
į centro biurą buvo išrinkti 
penki nariai, vien socialdemo
kratai: 3 iš bendrųjų Kauno1 
darbininkų profesinių sąjungų 
ir 2 iš* gelžkeliečių.

Šiaulių paroda 
pasibaigė

PARYŽIUS, nigs. 17. —Ka
ro ministeris Painleve šiandie 
formaliai nugynė Berlino laik
raščio 
nešima,
truojanti 
pasieny.

1 Ji “Libai kad'Painleve, 
tik vakar 
jungą, 
žinias”.

Vossische Zeitungos paskelb
ta žinia buvo jos koresponden
to telegrafuota iš Paryžiaus. 
Korespondentas savo praneši
me tikrino, kad jis sužinojęs 
iš gerai painformuotų ratelių 
Paryžiuje, jogei Francija pas
tai omis dienomis koncentravu
si Francuzų Alpų srityse ne
mažiau kaip šešias divizijas 
ir atitinkamai sustiprinus pa
sienio tvirtumas.

Iš paviršio, sako korespon- 
tas, Francija laikosi labai ra
miai ir korektiškai akyvaizdoj 
tų aitriausių Italijos spaudos 
atakų, pradėtų prieš Franci ją 
dėl to, kad vienas ištremtas 
italas, 
bandė

apgailėtina”, sako 
“kad , Vokietija, ką 

• Įstojus į Tautų Są- 
jau skleidžia panašias

metus buvo 
of i oi alinio

PARYŽIUS, nigs. 17. —Ka
dangi važinėjęs po Europą 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Caraway, parvykęs namo,. pa
skelbė,
tų žuvusių Amerikos kareivių ' vyriausias 
kapai profanuojami, ant jų'La- organo, 

nepado- vedamųjų straipsnių rašytojas- 
užsienio redaktorius.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
17. — Dvi amerikietės, Miss 
Florence Wilson ir Miss Alice 
Church Bartlett, neteko savo 
vietų Tautų Sąjungos sekre ta
riate. Miss Wilson buvo vyriau
sioji knygininke nuo pat Sąjun
gos jsisteigimo, o Miss Bartlett 
buvo jos asistente. Manoma, 
kad, Vokietijai patapus Sąjun
gos nariu, tų amerikiečių vie
tos bus pavestos vokiečiams.

pu kryžių rašinėjami 
rus žodžiai, Francijos

kurs gyveno Franci jo j, 
užmušti Mussolinį.

ivikalų departamentas 'tuojau 
isakė dalyką ištirti.

Amerikiečių kapų registraci
jos tarnyba Francijoj tyi nė įi
ma padarė ir užsienio ministe
rijai pranešė, kad niekur pana
šios amerikiečių kapų deskra
cijos ji nepastebėjus.

Amerikos ambasada Pary
žiuje taip jau nieko apie kapų 
profanavimą negirdėjo ir neži
no.

Senatorius Caravvay, matyt, 
savo žinią apie amerikiečių ka
pų išniekinimą ėmė iš netikrų 
gandų, arba tiesiai iš oro pa
gavo.

Kapitalistas Rosenthal 
banditu nužudytas

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
17.—Jungt. Valstijų ambasa
dai oficialiai pranešta, kad 
Jacob Rosenthal, Long Islando 
kapitalistas, kurs praeitą ant
radienį buvo banditų meksi
kiečių sugautas, tapo tų ban
ditų nužudytas. Rosenthalio 
kūnas buvo surastas ir parga
bentas į Cuernavacą, Federa- 
liniai kareiviai, kurie buvo pa
siųsti banditų gaudyti, du jų 
nušovė. Banditai reikalavę iš 
Hozėnthalio 10.000 dolerių iš
sipirkimo.

BUCU AREŠTAS, rūgs. 17.— 
Rumanijos karalienė Maria iš
plauks į New Yorką spalių 12.

Pasak to pranešimo, garsu
sis Steklov—jo tikroji pavardė 
yra Nachomkes — dabar esąs 
Suomijoj, kur jis slaptai pabė
gęs, kadangi kitaip sovietų val
džia jam išvažiuoti neleido.

Steklov-Nachomkes, mat, jau 
esąs irgi labai apsivylęs “ko
munizmu” ir “proletariato dik
tatūra” Rusijoj, ir bandąs da
bar pasiekti Vokietiją, kąme 
jis planuojąs pradėti kampani
ją prieš sovietų valdžią.

Steklovas, kaip žinia, pri
klauso prie tų sovietų veikėjų, 
kurie pagaliau buvo išstumti 
iš vadovaujamų vietų, nuvaini
kuoti ir pažeminti. Prieš metus 
laiko jis staiga neteko vyriau
siojo “Izvestijų” redaktoriaus, 
taigi vyriausiojo sovietų politi
kos reiškėjo, vietos, o po kiek 
laiko buvo pranešta, kad Stek
lovas tapęs išmestas ir iš ko
munistų partijos. Del ko, 
pranešime nieko nebuvo minė
ta, ir jo pašalinimo tikroji 
priežastis iki šiol nėra žinoma.

Jeigu dabar pranešimas yra 
teisingas, kad Steklovas iš tie
sų pabėgęs iš Rusijos ir ruo- 
šiąsis stoti į sovietų valdžios 
kritikų eiles, tai netrukus pa
saulis galės atsižinoti daug į- 
domių dalykų, kurie dėjosi ir 
dedasi bolševikų diktatūros 
veikimo užkulisuose.

Klanas prašo valdžią nesi* 
maišyti j Meksiką

WASHTNGTctoAS, rūgs. 17. 
Keturių komitetas šiandie jtei- 
kė Kellogui, valstybės sekreto
riui, rezoliuciją, kuri buvo lai
komos čia Ku-Klux-Klano kon
vencijose priimta. Rezoliuci
joj prašoma, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia laikytus nuo
šaliai ir neyimaišytų j kovą 
tarp valstybės ir bažnyčios 
Meksikoj.

Danija skolins savo pi
liečiams pinigų emi

gruoti svetur
KOPENHAGA, Danija, rūgs. 

17. — Kadangi nedarbas' Dani
joj kas metai didėja, vyriausy
bė projektuoja padidinti danų 
emigravimą svetur, emigravi
mui skolinant piliečiams pinigų 
iš valstybės iždo.

Geneva girdėjus, kad 
Mussolini užmuštas

Pilietinis karas Kinuose Lenkti 1,500 ulany sutry*

Sprendimas dėl atnauji
nimo Sacco ir Vanzetti 

bylos atidėtas

Netoli nuo Vusuh įvyko stip
rus mušis' tarp kantoniečių 
ir šiaurinės kariuomenių

PEKINAS, Kinai, rūgs. 17. 
—Paskiausi pranešimai iš Han- 
kovo skelbia, kad Lies Jangtse 
upe, netoli nuo Vusuehį įvy
kęs pirmas svarbus mušis tarp 
raudonosios Kantono kariuome
nės ir šaurmių generolo Sun 
Suanfango jėgų. čuanfango 
stengsęsis prasimušti į Han- 
kovą, bet tatai jam nepavyk- 
sę.- /

Tvirta siena apjustas Vu- 
čango miestas vis dar tebėra 
maršalo Vu Peifu rankose, bet 
kontoniečiai yra pilnai užėmę 
Rankove, ir Hanjongą.

Mellon sugrįžo iš Europos

NE\V YORKAS, rūgs. 17.
Laivu Berengaria šiandie grį

žo iš Europos iždo sekretorius, 
Andrew W. Mellon.

pe 4 fotografus
—f' * T"* x

Nelaimė atsitiko francuzų fil
mą kompanijai reproduktuo- 
jant mūšio scenas.

VARSA VA. iugs. 17. — 
Vienai francuzų filmų kompa
nijai vakar darant Lenkijoj 
krutumus paveikslus, kuriuose 
turėjo būt atvaizduota istori
nis mfcis ties Lomža, buvo rai
telių mirtinai sutrypti ketui i 
filmų fotografai. Mat mūšio 
scenai reprodukuoti, maršalas 
Pilsudskis bu^o atsiuntęs pus
antro tūkstančio rinktinių ula- 
nų raitelių. Tiems raiteliams 
visu smarkumu atakuojant ta
riamą priešą, dėl kilusio dul
kių debesio ulanai, nieko prie
ky nebegalėdami matyti užlė
kė ant eilės fotografų, trypda
mi juos ir kameras.

Lenkų ministeris Tarkovskis 
pareiškė Francijos valdžiai už
uojautos.

DEDHAM, Mass., rūgs. 
-Teisėjas Thayer šiandie, 

klausęs argumentų pasmerktų
jų Sacco ir Vanzetti 
naujinti, pareiškė, 
sprendimą, leisti, ar 
išnau jo 
verstas atidėti kelioms savai-1 ruošta 
tėms.

iš

Amerikos kapitalistai 
gavo didelių konce

sijų Sovietijoj

GENĘVA, Šveicarija, rūgs. 
17. — Vakar čia buvo pasklidę 
gandų, kad Italijos diktatorius 
Mussolini tapęs užmuštas. Ita
lijos delegatas Tautų Sąjungoj, 
Scialoia, telefonu susisiekęs su 
Roma, pranešė, kad gandai ne
turį jokio pamato.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis >(apie 30 
žodžių) vienai dienai, 31-12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną.

Parduokit kas jums neneik* 
liūgas per paskelbimus Naujie 
nose.

MASKVA, rūgs. 17. <- Di
džiausios koncesijos, kokių ka
da sovietai davė svetimšaliams, 
dabar tapo suteiktos Amerikos 
inžinierių ir kapitalistų grupei, 
kuriai atstovauja New Yorko 
Hugh Cooper firma.

Amerikiečiams pavesta kon
strukcija ir finansavimas hid
roelektrinių projektų Dniepro 
upėj. Darbo tam pakaks pen- 
keriems metams; išleista bus 
60 milionų dolerių.

Obregonas užmuštas?
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

17.—Pasklido gandų, kad gen. 
Aivaro Obregonas, buvęs Mek
sikos prezidentas, esąs sukilu
sių Jaki indėnų užmuštas. Tų 
gandų patvirtinimo iš niekur 
nėra.

Argentina gauna 
$50,000,000 pa

skolos

FARMERYS UŽSPARDĖ VIL
KĄ NEGYVAI

HIBBING, Minu., ruys. 17. 
—Farmerys Frank Ansley, gy
venąs netoli nuo Hibbingo, va
kar krūmuose sutiko vilką, ku
ris jį puolė. Kai vilkas šoko 
ant jo, farmerys batu spyrė 
vilkui pilvan taip, kad tas su
smuko, ir piima, ne kad žvėris 
suskubo pakilti, ėmė jį „batais 
spardyti, kol vilkas išsitiesė 
nebegyvas.

Work išvyko konvencijon

WASHINGTONAS, rūgs. 17. 
— Sekretorius Work, kartu su 
penkiais kitais vidaus departa
mento valdininkais, išvyko į 
Denverą dalyvauti vakarinių 
valstijų .republikonų konvenci
joj, kuri ten prasidės ateinantį 
pirmadienį, ų

PAVOGĖ 16,000 DOLERIŲ 
VERTĖS DEGTINĖS

BUENOS AIRES, rūgs. 17. 
—Argentinos valdžia gauna iš 

j Britų bankininko Johon Nort- 
hono Griffithso 10 milionų 
svarų sterlingų (apie 50 milio
nų dolerių) paskolos.

BRITUOSE ANGLIS ŽYMIAI 
PABRANGO

V

LONDONAS, nigs. 17. — 
Del ilgo angjies kasyklų strei
ko, kuriam galo vis dar nema
tyt, anglis žymiai pabrango. 
Londone tonui anglies mokama 
20 dolerių, o kokso—$15 dole
rių.

Chicagai in apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja: '

Apsiniaukę ir nenusistovėjęs 
oras; vėsiau į vakarą; sekma
dienį taipjau vėsu, bet išviso 
gražu; vidutinis pietų ir pie
tų vakarų vėjas.

Vakar' temperatūros buvo 
minimum 60°, maksimum 86® 
•F. v ■ s

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 6:57 valandą.

M1LWAUKEE, Wis., nigs. 
17.—įsilaužę į didelio ofisų 
triobesio voltą, rūsy, plėšikai 
praeitą naktį išsigabeno tryli
ka šulių degtinės, dar prieš- 
prihibicinių laikų, vertės apie 
16,000 dolerių. Ta degtinė pri
klausė trims vietos biznieriams. 
Įdomu tai, kad tame pat trio- 
besy randasi ir distrikto pro
kuroro ofisai ir patsai triobe- 
sys yra tik pusę bloko nuo po
licijos įstaigos, rotušės ir 
kauntės kalėjimo.

~:—T’'*—
PARYŽIUI rūgs. 17. — Ju

goslavijos kątalius*Aleksandras, 
su karaliene Marija, atvyko j 
Paryžių gydytis pas specialistus 
nuo nervų ligos,

ŠIAULIAI, 27. VIII. (Elta). 
Rugpiučio 26 d. pasibaigė pen
ktoji žemės ūkio ir pramonės 
paroda Šiauliuose. Ta proga 
parodos komitetas suruošė pa
rodos bufete vakarienę, per ku
rią parodos komiteto nariai ir 
svęčiai išsitarė apie parodą, 
laikydami ją visais atžvilgiais 
nusisekusia.

Parodą iš viso aplankė apie

bylai at- 
kad savo 
ne, bylą

esąs prĮ“'^0fC00 žmonių. Kadangi ji su- 
l privatiška iniciatyvą, 

• buvo manoma, kad rengėjai 
Iturės nuostolių. Konstatuota 

Texas nori padaryt vai- tačiau, kad paroda davusi bent 
stijos administracijos :kiek I)eIno- Kitiems metams 

| parodos aikštė busianti pra
plėsta ir dar patobulinta.

j -----------------

tardyti. jis

darbų reviziją

AUSTIN, Texas, rūgs. 17. 
Legislaturos atstovų butas su- 
šauktoj nepaprastoj sesijoj nu-j 
tarė 104 balsais prieš 22 pada-j 
ryti valstijos departamentų dar-j 
bų reviziją. x j

Vilniuj statomas pa
minklas Adomui 

Mickevičiui

DU VAIKAI SUDEGĖ

V1LNFUS, VIII. 31. (Elta). 
Vilniuj ‘netrukus bus statomas 

.paminklas Adomui Mickevičiui, 
i Statymo garbės protektoratą 

— pasiėmė prezidentas Moscickis.BENTON, *111., rūgs. 17.
Penkios mylios į žiemius nuol-----------------
Bentono praeitą naktį sudegė; MORĄ, Minn., rūgs. 17. — 
farmerio Connovo daržinė ir Išvykęs ančių medžioti, jo val
ioj miegoję du jo maži vai- čiai apvirtus, prigėrė vokiečių 
kai. kunigas M. Gumlerman.
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Sekmadieny
Rugsėjo 19, 1926

C. S. P. S. Svetainėj
1126 W. 18th St.

Artisto ir Režisieriaus

STASIO PILKOS
Pirmas vaidinimas.

Bus vaidinama:

H2emės Rojus”
Visokių autorių 3 veiksmų linksma Komedija.

Dalyvauja geriausieji Chicagos artistai. Kas 
atsilankys turės progos gardžiai pasijuokti; visokius 
rūpesčius pamiršti ir po darbelių pasilsėti.

Po vaidinimo šokiai.

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.
Bilietų Kaina: 75c., $1.00 ir $1.50

— Rengia “BIRUTĖ”.

Šis tas iš 
Lietuvos
Atmainos Vid. Reikalų 

Ministerijoj
KAUNAS.— Tenka patikti 

apie šias paskutinėmis dieno
mis permainas Vidaus Reik. 
Ministerijoj:

Garliavos nuov. policininkas 
Makusa už sumušimų pil. Mi- 
leriškąusko atleidžiamas nuo 
vietos.

Telšių apskrity už uolų da
lyvavimų rinkimuose peržen
giant įstatymų reikalavimus 
paleisti trys nuovadų viršinin
kai: Ambrozaitis, Zubaviėius ir 
Vepgrys. Taip pat atstatytas 
ir polit. policijos punkto virši
ninkas.

Mariampolės pusk r. prieš II 
nuovados viršininkų Ant. Bu- 
belskb J° padėjėjų J. Ašmonų 
ir policininkų Akstinų užvesta 
kvotų.

/ 1 

GRASIA BADAS VILNIJAI

Vilniaus krašte šiemet labai 
į blogai užderėjo javai. Pav;, 
i Švenčionių apskr. visi rugiai 
žuvę. Javų neužtenka ne tik 
duonai, bet ir sėklai. Ūkinin
kams, kurie neguli okupan
tams sumokėti didelių mokes
čių, parkuodamas iš varžytinių 
judomas ir nejudomas turtas.

Persikėlimo Išpardavimas
Persikeldami I Savo Naują Didelį Namą, Turime Paaukot Daiktus 

Už Numažintą Kainą

Nauji Bruųswick Ęho- 
nographąi. Panątropės 
kaina nuo $30 iki $1,000

Music Master u’.
Atwater Kent........
Radiola.... ..............
Crosley ....................
B Baterijos, 45 volt

DR-JOS LIETUVOS ŪKININKO

JUBILIEJINIS VAKARAS
Atsibus

Subatok - Rugsejo-September • 18, 1926
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2212 W. 23rd PI.

Pradžia 7:30
1 _____ . - - --------- ’---------------

vai. vakaro.

Bus skani vakarienė ir įvairus 
ir žaismės prie geros muzikos.

programas. Po programo šokiai

Visus kviečia DR-JA “L I ET L’V OS U KININ K A S

SALVTARO rytas
Salutaro rytas tešviečia gražus; 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL? 
d — 
2) —

RYTAS — )
pietus - TRYS DIENOS LAIKAI
VAKARAS.)

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;.
3) — Salutaras pataiso sveikatą!

/Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 VV. 18th St., Chicago, Illinois

SVEIKATA

325
Player .... 145

Player ... : 395
gražus player 

riešuto medžio

Bardin Player už $225 
Gulbransen Player 
biskį vartotas 
Kimball
Straube
Naujas, 
pianas,
Vertės $500, už .... $295 
Brunswick Radiola 6 
tūbų, superheatrodine. 
Nereikia nei djatų 
už ........................ $295

Coluinbia 
Phęnographai

3 springsų, už   $23 
Victroja, už   $39 
JęweJry už pusę kainos

Speakeriai: „
$12.50

16.00
15.00 .
12.50
2.45

Cr Oulbransen Trade Mark 

Nauji Gulbranąen Player 
Pianai: Straube, WaL 
tham, Artonio, Adams, 
Sheff. .

Didelis Pasirinkimas

1 ■ ■

“OREIVIUS”
1) . “Oleinus garsi gyduolė, 

kuri greitai ir pasekmingai 
<ydo visokį galvos skaudėji
mų, kuris pasitaiko nuo don
gą pagavimo ir nuo Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsi
stos skausmai į 10 niinutų. 
Dėžutė su prisiuntimu 45c.

2) . “Oremus” garsi gyduo
le, kuri greitai ir pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: gydo Reumatizmų, praša
lina šaltį iš žmogaus kūno, 
prakaituoti verčia ir gydo in- 
fluenzų. Dėžutė su prisiunti
mu 45c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

rfįmc

Atwater Kent Radios

CHAS. McKAY
749 N. Hoyne Avė.

5 tūbų............
6 tūbų............

s

Radiola 3 tūbų

]š 'priežasties 'persikėlimo į 
naujų vieta turiu pardavimui 
keliolika siutų, gerai padaryti 
nuo $20 iki $30, su dviem kel
nėm. Darau siutus ant orde
rio. Prašau visus savo kasti*- 
merius ir pažįstamus atsilan
kyti į naujų vietų. •

Voleliai dėl Pianų po 25c, 39c, ir 69c. Rekordai po 23c ir 59c

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Sir Daniel Hali, garsus anglų

mokslininkas, kuris pranašauja, I 
jog artimoj ateityj žmonėms j 
pradės trukti maisto.

RODOMA DABAR
Du syk j dieną. Visos sėdynes 

rezervuotos 
\VARNER BROS.

Parodys
VITAPHONE

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Judi)” 
lai romantiškiausia apysaka iš 

. visos literatūros
McVICKERS 
THEATRE 

Direkcijoj Balaban & Kalz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

BALIUS BALIUS
Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pašalpos Kliubc

Pirmas Rudeninis Balius Atsibus

Nedėlios Vakare, Rugsėjo 191? dieną, 1926 m.
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM

3133 South Halsted Street
• Pradžia 7-tą valandą vakare

GERBIAMOJI PUBLIKA! — Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ir smagiai laiką praleis
ti. Gerbiamojo K. Yurgono Orkestrą užganėdins visus. ' Kviečia KOMITETAS

SUSIVIENIJIMAS lietuviškų draugijų 
BRIDGEPORTO KOLIONIJOS

Rengia *

Šokius Su Kermošium
Šeštadieny, Rugsėjo-September, 18, 1926

LIETUVIU AUDITORIJOJ 
MAŽOJOJ SVETAINĖJ 

3131 So. Halted St. ■
, Pradžia 7 vai. vak. * *

įžangos tikietal, visi geri, kurie buvo dėl Gegužio 23 d. piknikui, kur dėl lietaus negalėjo jvykti. 
lieja muzika. W , Kviečiu visus KOMITETAS

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

PELNINGA

3417-3421 So, Malšinti St.

VISIEMS

Atidarymas Augštos 
Klesos Subdivižino

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
Q * e 17 A. 1 PIRMIAU VADINTAS opjring r orest f willow springs

SUBATOJ IR NEDELIOJ, RUGSĖJO (SEPT.) 18 IR 19 D., 1926
šitas puikus Subdivižinas guli ant Archer Avė., tik pusę mylios į vakarus nuo 
Keane Avė. ir tiktai 500 lotų ten yra ant pardavimo, kurie be abejonės bus 
išparduoti per tas dvi dienas ant atidarymo.
Tokiu budu atmesk viską, o atvažiuok anksti, kad galėtum pasirinkti sau 
naudingą ir puikų, šmotą, miško, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKU

Biznio Lotai
Ant 87-tos St. ir Archer Avė., gat- 
vekarių linijos ir cementinio bulva
ro gerų kampų, tinkami bile kokiam 
bizniui. Parsiduos tik po $50 pėda 
lengvais išmokėjimais.
Po kelių mėnesių pirkėjai viens nuo 
kitoz pirks ir mokės dadgiau kaip 
dubeltavai.

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų kal
nų su lapotu miįsku % ir 1/2 akro dy
džio. Parsiduoda tik po $550 
ir aukščiau, kurių kainos be paliovos 
užaugs 10 kartų tiek kol pabaigsi 

mokėt.

KAM PIRKT KITUR, KUR DAR REIKIA LAUKT VISŲ PARANKUMŲ, 
o čionais jau viskas yra: storai, mokyklos, gatVekariai, gelžkelio stotys ir ce
mentiniai. bulvarai.

taell-Zaeker & Co
(KAZLAUSKI)

• Archer Avė. & Spring St.

Spring Foręst, III.
• ” i P

Iškirpk šitą ir prisiųsk dėl gavimo plano

KAZWELL-ZACKER & CO.
Spring Forest, III.

l* Gerbiamieji: —
Be jokios obligacijos, meldžiu

■ prisiųst platesnes . informacijas
■ apie Spring Forest Subdivižiną.

Vardas ................................................

Antrašas .............................................

Garsinkities “NAUJIENOSE”l

IŠ SENU AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

to niobi liaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.
' Kreipkitės |

WALLACE GARAGE
3115 So. WaUace St.
Telefonas Micbigan 0342

V. M. STULPINAS & CO.
I f

Visados teikia teisingą ir greitą 
patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago. III.

M 
M

H

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avc.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, 4 LL.

X
X

X
ZX

X
X

X
X

X
X

X
I1

IX
X

Tel. Lalayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Carsinkitės Naujienose
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JUSLI SVEIKATA IR PATOGUMAI REIKALAUJA TO 
IR MES SUTEIKIAME TAI

Kas Dedasi

Vanos

Jus gal žingeidausite kas “TAS” 
yta. “TAS” yra tii karnas karštu 
vandeniu namų apšildymas, kuris 
suteiks jums ir visai jūsų šeimy
nai didelį patogumą žiemos laike 
ir sveikatų. Ilgiau neužsimoka tę
sti. Vasara jau praėjo, žiema jau 
čia pat. Ar jus prisirengę ją su
tikti, kad užlaikius savo šeimyną 
patogiai dėl namų apšildymo?
Telefonuokit arba rašykit mums, 
mes maloniai atsiųsime musų in
žinierių dėl npskailliavimoz narių 
apšildymo reikmenų j jūsų namą. 
Mos teikiame dalinais išmokėji
mais, arba gatavai j vedamo arba 
tik parduodame materiolą. Leiskit 
pagelbėti •jums užlaikyti namą 
šiltą.

Kultūros būrelio suvažia
vimas

Taipgi turim pilną pasirin 
kimą plumbingo matcriolo 
štai keletas iš musų stakc

Š. nu rugp. 24 d. Šiauliuose 
parodos metu Liaudies namuo
se iš visos Lietuvos suvažiavu
si skaitlinga kultūrininkų šei
ma tarėsi savo darbuotės kiau
liniais. S-mo pradžioje susire- 
jij'travo 112 įgaliotiniai ir 111 
svečių, ir jų skaičius perdien 
rieke virš 30(1 žm.

Prezidiumą sudaro: adv. Hu- 
’ota, M. Vasiliauskas (mok.) ir 
P. Daugėla (matin.), sekreto
riatą: Kezinaitis (Kybartų), 
Kirlys (Naum.) ir Trinkūnas

Šimu apie “Kult.” būrelių dar- Seni Žmonės NukamUO 
bliotę. Jų įsikūrę* jau virš 150 
su 3000 narių ir skaičius vis 
didėja; taipjau didėja paties 
darbo plotmė ir įtaka visuo
menėje. Bu relių uždarymas 
kiek buvo sutrukdęs jų darbų, 
bet ckmokratijos laimėjimai 
grąžino būreliams kultūrinio 
darbo teisę. Beiškiamaz pagei
davimą, kad būreliai patys pla
čiau apie save informuotų cent
rą, siųsdami savo darbų apy-

ti Rūpesčiu^ Atranda 
Didį Palengvinimą 

Nuga-Tone

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
Jj Greitai

kultūros gyvenimo 
S-mas paveda centrui 
būrelių anketą.

Lavatories •
Klozeto aŲtfitas 
Landrėa loviai 
Boileriai
Radiatoriai
T inkos
Heateriai
Puipos ir fitingai
Cininiai tavorai 
Brėžiniai tavorai 
Asbestiniai materiolai

švietimo! ini-

Požėla (tclegr.), ir at- 
l". Ak. stud. 

bu r. Kultūros Kongreso 
. Deni. Seimo

Ir taip toliau

Nepraleiskit fios
Jus norit, kad namų stogas butų sutaisytas ir naujas popiero stogas 
būtų už.lėtas, kol ateis žiema ir ša čiai. Dabar yra laikas sutaisyti 
namų stogus ir jus nepraleisit to. Kad pagelbėjus jums tai atlikti, 
mes pasiūlome tik šių savaitę:

Geros rųšies stogų dengint.) popierą $1JO rolelis.
Pardavimu) čionai nuo Rugsėjo 20 iki 27, iškaitant.

Dykai dastatome j miestą ir priem esčius. Reikalaukit katalogo 
kainų surašo. Mes priimam ir paštu atsiunčiamus orderius.

Musų salesmenai laiba lietuviškai
Atdara iki S valandą vakaro. Subatjj visą dieną, nedėlioj iki pietų.

Musų Užganėdinti Kostumeriai Yra Svarbiausi 
Musu Išgarsintojai

Mes reikalaujame tiktai pabandyti, kad pertikrinus jus.

progos

(šiaul.).
Smą sveikino: 

nisteris Čepinskis ir Vid. Beik. 
.VIin. V.
•itovai Dotn. Ž.
Kult
ir Soc. Deni. Seimo frakcija 
(K. Bielinis), L. Maisto Pram. 
Darbininkų Prof. S-ga( šiaul.) 
Latvijos liet. “Kult.” būrelis, 
Aušrininkų, Jaun. dr-jos “Spin
dulio”, stud. soc. “Žaizdro” ir 
k. Balčunų turelio atstovo pa
siūlymu pagerbiama atsistoji
mu atmintis žuvusio nuo reak
cininkų smūgio kultur. K. Paty
sos. j

Darbų tvarkoje eina praneši
mai.

L Būrelių organizacija 
K. Korikas); nurodoma 
aizacijos vedėjo ir jos 
ypatybes ir prievoles, 
kur jiems, ypač vedėjui,

orga- 
narių 
ydas,; 
žino-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS R
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

1120 So. Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso"

Sol Ellis & Sons, Ine.
2118-22 So. State St. 4600 W. 22nd St.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130
PLUMBING AND HEATING SUPPLIES

v . ---------------— -■........=

Wi!son’s Shoe Store
3235 So. Halsted Street

Bus atdara krautuvė 

šiandien ir Subatoje 

visą dieną
Isted

ILSOh
’ashion

būrelio uždavi- 
šmulkštys, nn-

Yra tūkstančiai atrandančių stebė
tiną palengvinimą vos j keletą dienų. 
tyuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste-

taipjau kad jie vestų bėtinpi padidina jų patvarumą. Sutei- 
chronika kia K®ivin4nU wiegą, gerą apetitą, 

. puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
atllku veikimą, apščiai entuziazmo ir ambi

cijos. Jei Jus nesijaučiat kaip rei
kiant, tai pats dėl savo gerovės pa
bandykit jj. Jis nieko Jums nekai-

S-nio dalyviai iškelia dar vi- nu0H» jei Jųę neturėtumėt iš jo pa-
• .... . lengvinimo. Jis yra priimnus imti ir

sų eilę smulkesnių klausimų ir jų8 tuojau pradėsit jaustis geriau, 
pasiūlymų, kuriuos išsprendus 
vyksta į valst. dramos vaidini
mą. S-mas praeina sklandžiai 
ir gyvai, neskaitant vieno kito 
disonanso j.š pusės vieno būre
lio atstovo, mėginusio kiekvie
na proga įnešti bereikalingų 
kultūriniam darbui politinį mo
mentą, J.ik jam s-mas neprįtarė.

Sf. •

Jei Jusi) gydytojas dar jums neuž
rašė Jo, tai tuo jaus eikit pas Jūsų 
aptiekorių ir nusipirkit bonkutę. Nu
ga-Tone. Nepriimkit jkaito. Imkit jo 
per keletą dienų ir jei Jus nesijau
si! geriau, neatrodysit geriau, tai 
nunešk likusią pakinko dalį pas ap
tiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, taip 
gerai žinodami ką jis padarys dėl 
Jūsų, jsako visiems aptiekoriams ga
rantuoti ji ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn 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 G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:90 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12

_ Tel. Yards 0141 •
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LA^YER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

-Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas 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 Repiiblic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS , 
Advokatas

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

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

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 UAKTARAI
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 Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

pietų ir G iki 8 vakare.
Res. .3201 So. VVallace Street^

A. L. Davidonis, M. 0
4910 So. Michigan Avė.

rz , , ( nuo 9 ikt II vai. ryte;
Valandos nuo jįj g vai. vakare

DR. K. DRAUGELIS

iki

DENTISTAS
4193 Archer Avenue 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

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

Atsilankykit į
Didžiausj Naują South Water Market

14th PI. ir 15th St.
Tarpe Racine Avė. ir Morgan St.

Čia jus galėsite pamatyti didžiausi pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.
Del parankumo tų, kurie negali atvažiuoti nusipirkti paprasto

mis dienomis, marketas bus atdaras kiekvienų 
Nedėldienį per šj sezonų

2. Liaudies . narnai, bibliote
kos, skaityklos (ref. Januškis).1 
Tai vyriausieji kaimo ir liau- 
lies< kulturps židiniai, kuriems 
privalo kurti kultūros veikėjai, 
jungdami ir spiesdami kuopon 
po vienu stogu visa, kas yra 
gyvesniu musų proyincijoje ir 
uo budu derindami ir lengvin

dami visuomeninį gyvenimą 
vietose, teikdami sveikų ir gra-’ 
žiu pramogų. Tiek pat ir bib
liotekos, skailykįos yra būti-' 
mos kiekvieno miestelio, didės-1 
.lio kaimo įstaigos, lie kurių 
neįmanoma gyvenimo pažanga.! 
S-mo dalyviai, karštai alsiliep-1 
darni ir pritardami pranešėjo 
mintinis, priima rezoliucijas, j

3. Kultūros 
niai — rėf. L.
rodydamas skaitmenimis ir pa
vyzdžiais musų ekonominį skur
dą ir jo priežastis — musų kul-^ 
turinio smertiškupio, švietimo 
ir kultūros reikalavimų truku
mą, buv. valdžios švietimo slo
pinimo politiką. Išeitis' iš to 
raisto viena — organizuotas 
šviesuomenės cįarbas, kurio 
metmenys jau numatytos I 
“Kult.” būrelių suvažiavimo 
(žr. z“Kult.” N.).

4. Liaudies universitetai, kur
sai, paskaitos (ref. J. Brašiš-, 
kis). Gyvas žodis švietime dau
giau sveria kaip raštas. L. U.— 
prieinama visiems suaugusiems 
švietimo įstaiga, nereikalinga 
jokių cenzų. Jo pagrind. prog
rama: kalba, raštas ir skaičia
vimas, taipjau kas dedasi aplin
kumoje, reikalingųjų daiktų 
pažinimas, jų gaminimas, taip 
tariant, gamtos mokslai. Jam 
atsiekti reikalingas tam tikras 
fondas, kurj sudarytų visų bū
relių sutaupos (nuošimčiai) i-š 
paskaitų ir pramogų ir kuris 
apmokėtų keliaujančių lekto
rių išlaidas. Pranešimas de
monstruojamas radio telefono 
clansu, ir aiškinama jo reikš
mė švietimo darbui.

5. Knygų platinimo reikalu 
kalba J. Trečiokas. Knyga pas 
mus dar nesanti laukiamasai

piršti,
šven-

* arti Lcavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

> " —

A. A. OLIS

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midvvay 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

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

arba savo ifinefliotojui syki i menesį ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit R vi i»<> r» vi ts , Hekamomis taisyklomis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę grauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai 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
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

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

......................  Atkirp čia ......................................................
Data: Rugsėjis 18 d., 1926

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Loui.4 Avė. 

CHICAGO, ILL.

dar nesanti 
Jų reikia 

pratinti prie jos 
tadienio skaitymais- mokyklose, 
pardavinėjimu visokiomis pro
gomis, paskaitomis, vakarais, 
gegužinėmis, loterijomis, spau
dos savaitėmis. Dienotvarkę 
baigiama P. Bupailiškio piane-

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brąpgi davaiuk =c=z

Phone Cicero 8341
DR. A. P. GURSKIS

Dentistas
1340 So. 48th CU Cicero, III. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Apart hedėldienių ir trečiadienių

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis.
LIETUVIS DENTISTAS

4645 9o. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS \
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

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

Mrs. MICHNIEVICZ^VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gat
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegi ją f 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligoae prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
'j vai. vaiare.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetona
OM’OMETRISTAS

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.

®-DR, HERZMAN -«
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SR 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.
h...................... ■ .... ............................... I

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 S'o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois .
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8l30 vai. 
vakaro. ‘Nedėliomis nuo 10 valan

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

'Telenhone Yards 0994

DR. MAURIGE 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 4000
V i i u ■ .i. —z

, Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Av.

Kampas 4 7 -tos 
a,it 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353

k, .■■■.■■■i...

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup



NAUJIENOS, CKIcago, III. a. 18, 1926

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Publrshed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily New« Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
- - - <

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Rates: 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago., 

3ę. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, uuder the act of 
March 3rd 1879. •

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas: Roosevelt 8600.

- Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................ . ........ ......  $8.00
Pusei metų .................... ........ $4.00
Trims mSnėsiams ........... ........ 2.50
Dviem mėnesiams ....?..... ............ 1.50
Vienam mėnesiui .............. ..........  .75

Chicagoje per nešioto jus:
Viena kopija ....................... .......... 8c
Savaitei ................................ ............. 18c
Mėnesiui .................... ............... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams ................. f....... ......  $7.00
Pusei metų ..................... ........ 3.50
Trims mėnesiams ............. ........ 1.75
Dviem mėnesiams .................... 1.25
Vienam mėnesiui ........... ............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................  $8.00
Pusei metų ......................-...... 4.00
Trims mėnesiams ......... .........  2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
NEĮSILEIDO 1 RUSIJĄ.

tnxTXiiiixiixxx:txnxxxiixxxxmxxxxzixxxxixixixtxirx I

d Apie Įvairius Dalykus
XXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX I

Eilėn Key

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzx
M 
MBE K1MBALL PIANO

JUS NEBUSITE PATENKINTI

FRANCUOS ŠALININKAI LAIMĖJO 
TAUTU SĄJUNGOJE.

ANGLIJOS BAIMĖ VOKIEČIŲ.

KOMUNISTAI DIDŽIUOJASI KUNIGŲ IR 
BIZNIERIŲ KOMPLIMETAIS.

kon-Į nenuolatines vietas taryboje Tautų Sąjungos 
gresas išrinko, tarp kitų, Lenkiją, Rumaniją, Čecho- 
Slovakiją ir Belgiją. Lenkija ir Rumanija tapo išrinktos 
trejiems metams ir, be to, kongresas dar nubalsavo, kad 
už trejų metų Lenkija galės vėl būt renkama į tarybą.

Šitų nutarimų rezultate Tautų Sąjungoje žymiai 
sustiprėjo Francijos įtaka. Kai kas sako tiesiog, kad 
Francija dabar pasidariusi Tautų Sąjungos “bosas", nes 
lenkai, rumanai, čecho-slovakai ir belgai esą franeuzų 
tarnai. < . >

Vokietijos socialistas, pagar
sėjęs savo raštais apie ekonomi
nius klausimus, Kurt Heining, 
sumanė nuvykti į Rusiją ir, ap
keliavęs ją, parašyti seriją 
straipsnių centraliniam social
demokratų partijos organui, 
“Vor\vaerts’ui”, ir profesinių 
sąjungų spaudai, šituo tikslu 
jisai kreipėsi į sovietų pasiunti
nybę Bcrline, prašydamas paso 
vizos įvažiavimui į* Rusiją.

Liepos mėnesio pabaigoje so
vietų ambasadorius Vokietijoje 
telefonu pranešė drg. Heinig’ui, 
kad jo prašymas esąs patenkin
tas ir viza jam busianti duota, 
fuomet lleinig nuėjo į rusų pa
siuntinybę ir, išgirdęs tenai am
basadoriaus Krestinskio žodžių 
patvirtinimą, įteikė* pasų depar
tamentui savo pasą.

Bet rugpiučio 11 d. Kurt 
Heinig gavo laišką iš sovietų 
ambasados, kur sakoma, kad pir 
mesnis pasiuntinio pranešimas, 
kad jam busianti duota viza,va
žiavimui į Rusiją, buvęs parem
tas “nesusipratimu”, nes iš 
S. S. R. dar jokio offcialio 
tvarkymo tuo reikalu nesą 
siųsta. Pagaliau, praėjus 
kelioms savaitėms, sovietų
siuntinybė Heinig’ui davė galu
tiną atsakymą, kad sovietų ka- 
misariatas užsienių reikalams 
jo prašymų dėl įvažiavimo į Ru
siją atmetė. Jokių priežasčių 
tokio savo patvarkymo komisa
riatas nenurodė.

Tai, mat, jums ir “laisvė“ Ru
sijoje!

BolševikaSir jų apmokamieji 
gizeliai nuolatos giriasi, kad Ru
sijos durys esančios atdaros už
sienių “darbininkų delegaci
joms” ir kitiems žmonėms, kurie 
norį susipažinti su Rusijos gy
veniniu. Bet . pasirodo, kad į 
sovietų viešpatiją gali važiuoti minanti, ypač vedusiųjų, 
tiktai tokie “delegatai”, kurie 
patinka bolševikų valdžiai. Jei
gu gi tenai nųri nnvykti bešališ
kas ir bolševikams iš anksto' 
neparsidavęs žmtos, tai Mask
vos diktatoriai užtrenkia jam 
savo “rojaus” duris.

jaunys-
nietai.

Eilėn Key paėjimai ir
tė. — Mokytojavimo
— Kongresas.— Kaip Key žiu
rėjo į meilę ir susituokimą. — 
Jos nuopelnai. — Mirtis.
Eilėn Key ir jaunoji gent- 
kartė.

Francija pasirūpino prigrūsti Tautų Sąjungos tarybą 
savo vasalais, kad galėjus pavartoti tą įstaigą prieš Vo
kietiją, kuri tik-ką tapo priimta į Tautų Sąjungą, Fran- 
euzai dar vis bijosi'Vokietijos “keršto”.

Vokietijos prisibijo, matyt, ir Anglija. • Ji nemano, 
kad vokiečiai užpuls ją ginklais, bet jai baisi yra vokiečių 
pramonės konkurencija. Todėl Anglija leido franeuzams 
įsistiprinti Tautų Sąjungoje. Del tos pačios priežasties 
Anglija pirmiaus leido franeuzams įsilaužti į vokiečių 
Ruhro distriktą ir šiaip juos visaip engti ir žeminti.

Kuomet dabar vokiečiai su franeuzais tą^sysis Tautų 
Sąjungoje, tai anglai neva stovės nuošaliai ir, kada jiems 
patiks, rems tai vieną, tai antrą pusę.

Francuzai negalėtų smarkaut Tautų Sąjungoje, jeigu 
joje dalyvautų Rusija ir Amerikos Jungtinės Valstijos. 
Rusija, neva dėl “revoliucinių” principų šalindamasi Tau
tų Sąjungos, tikrenybėje padeda tiktai Francijos imperia
lizmui. Ir, pagaliau, jai pačiai iš to nėra jokios naudos. 
Tautų Sąjungą “suprogdint” sovietų valdžia vistiek ne
pajėgia. Kiek sovietų diplomatai stengėsi sulaikyt vo
kiečius nuo Tautų Sąjungos, bet iš to nieko neišėjo.

Ankščiaus ar vėliaus Rusijai teks savo boikoto takti
kos sulig Tautų Sąjunga atsižadėt. Atsižadės jos ir

f

Del Amerikos biznierių ir kunigų grupės atsilankymo 
sovietų Rusijoje komunistų spauda entuziastiškai šau
kia:

sugrįžę iš Rusijos, giria“Žymus amerikiečiai,
sovietų tvarką!

“Rusijos vyriausybė leido amerikiečiams laisvai 
tyrinėti sąlygas sovietų respublikoje!”
Bet jeigu koks kunigas arba biznierius pasako palan

kų žodį apie socialistus arba apie Lietuvos liaudininkų ir 
socialdemokratų valdžią, tai tie patys komunistu laik
raščiai rėkia:

“Ar matote? Juos giria kunigai! Už juos stoja 
buržuazinės gyvatės! Ar mes nesakėm, kad socialis
tai, liaudininkai ir 'panašus į juos gaivalai tai — 
buržuazijos ir klerikalizmo klapčiukai!” . *
Tokia yra komunistų “logika”.

PILVUI GYDYTI BITERIS
Šis pagarsėjęs Pilvui Gyuyti Biteris buvo vartojamas jau dau

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

Jis yra padirbtas iš parinkti^ žolių, medžių žievių, šaknų ir tyrų 
Californijos vynų.

šių bitelių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 4Q metų patyrimo užžiuri jų padirbimų šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą. <

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

,Vartodamas šį biterį kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę savo namuose. Svei
kata tai yra tartas.‘Kaina vienos! bonkos $1.00.

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

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

Boulevard 7351

ANKŠČIAUS AR VĖLIAUS JUS TURĖSITEpusės, meile be ženatves nesi- j 
priešina dorovei. Ji matė, kad 
vedybų begališkumas tankiai 
susiveda prie nemoralumo. Ne 
legalumas, sakė ji, bet vaikų 
kokybė privalo nustatyti susi
tuokimo moralumą.

Del to pareiškimo kilo di
džiausi audra. Key buvo kalti
nama tuo, jog ji šeimos pag
rindus griaunanti ir atvirai 
skelbianti nemaroliškumą. Bet 
ji nepasidavė. Savo knygose ji 
nepaliovė tvirtinti, kad meilė 
ir tik meilė gali susituokimą 
padaryti moraliu dalyku. Susi
tuokimas be meilės yra nemo
ralus; meilė be ženatvės yra 
moralė.

Laikui bėgant jos kritikai 
aprimo.- Jie pamatė, kad teo
rijas tankiai teorijomis ir lie
ka. Priegtam pradėta vis la
biau ir labiau įvertinti jos 
tvirtinimą, jog susituokimas 
be meiles iš tiesų yra blogas 
daiktas. Net švedu valdžia į- 
vertino Eilėn Key darbus: pa
dovanojo jai žemės sklypą 
paprastai gražioj, vietoj, 
tos žemės Key pasistatė 
vilą, kurioj ir užbaigė savo 
venimo dienas. Ji mirė 
metų balandžio 25 d., susilau
kusi septynių dešimčių septy
nių metų.

Eilėn Key padarė neįmano
mai didelės įtakos moterų ju
dėjimui visame pasaulyj. Kad 
Švedija šiandien turi geriausius 
vedybų ir perskyrų įstatymus, 
tatai yra žymiame laipsnyj 
Eilėn Key nuopelnas. Po jos 
raštų įtaka jaunoji gentkartė 
ėmė įiotokiomis akimis žiūrėti 

‘į supelėjusias tradicijas ir blė- 
dingus konvenciališkumus. 
Pats savaime suprantama, jog 
ne su viskuo, ką- Key skelbė, 
šiandien tegalima sutikti. Kas 
prieš 30 metų buvo vadinama 
radikalizmu, tas dabar virto 
konservatizmu. Musų laikų ju
dėjime daugelis ir ,Eilėn Key 
nuomonių pradėta skaityti 
konservatyvėmis. Bet kaip ten 
nebūtų, jos nuopelnus pasaulis 
dar ilgai minės, žmonijos gy
venime ji paliko ryškius pėdsa
kus, kurie negreit teišdils.

<

ĮSIGYTI DEL SAVĘS

KIMBALL
H 
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M

M
MGrojiku Pianą

Ir kad nusprendus pi jno pirkimą atlanky
kite Peoples Furniture Co. Krautuves šian
dieną, nes čia nupirkai geresnį pianą mokė

damas pigiau su geresnioms išilgoms

Prieš penkiolika ar dvidešimtį 
metų sunku butų buvę surasti 
apšviestą žmogų, kuriam nebū
tų buvęs žinomas pagarsėjusios 
Eilėn Key vardas. Vieni jos 
vardą minėjo su didžiausia pa
garba, kiti su didžiausia panie
ka. Visokie pigios rųšies mora
listai, kurie paprastai žmonių 
tamsumu 'spekuliupja, .niekino 
Eilėn Key. Jie tvirtino — tan
kiausia jos raštų neskaitę 
jog Eilėn Key tvirkinanti žmo
nes: esą ji skelbianti nemorališ
kumą, “laisvąją meilę” blogiau
sioj to žodžio prasmėj ir tt.

Bėgo metai, žmonės progre
savo. Ir visos Eilėn Key sklei
džiamos “erezijos” pasidarė pa
prastais dalykais, paprastomis 
tiesomis. Šiandien jau daug 
drąsiau ir atviriau kalbama, ne
gu Eilėn Key kad kalbėjo.

Bet kas buvo Eilėn Key? Kuo 
ji pasižymėjo? Kodėl savo lai
ku ji buųo taip populari?

Eilėn Key gimė prieš 77 me
tus Švedijoj. Jos protėviai bu
vo atsikraustę iš Škotijos ir ilgą 
laiką savo pravardę rašydavo 
McKey, o ne tiesiog Key. Key 
giminė šveduose lošė gan svar
bų vaidmenį kaip politikoje, taip 
ir šiaip visuomeniniame gyvepi- 
me. Eilėn tėvas buvo gan pasi
turintis žmogus. Jis gausiai 
rėmėpinigais pažangiąsias or- 
ganazacijas. Reikia pasakyti, 
kad tuo laiku Švedijoj siautė 
reakcija. Moterų padėtis bu
vo neįmanomai bloga ir paže- 

. J°s 
buvo savo rųšies vergės.

Jautriai Eilėn Key tatai pa
darė didelio įspūdžio. Kai tėvo 
finansiniai reikalai ėmė kropti 
blogojon pusėn, Eilėn privers
ta buvo ieškoti užsiėmimo. Ji 
tapo pakviesta į Stockholmą 

j pažangio
joj mokykloj. Ji turėjo nepa

žinių Prast° įgimto gabumo mokyto
jauti ir >Stockholnio mokykloj 

I išbuvo devyniolika metų, ne
žiūrint į tai, kad ji nemėgo 
didmiesčio''gy venimo.

Stockholme ji pradėjo laiky- 
|ti paskaitas. Iš pradžių ma- 
ižiems būreliams, o vėliau skait
lingiems susirink imami. Pas
kaitas ji laikė įvairiomis te
momis, bet daugiausia apie 
moterų judėjimą. Savo politi
niais įsitikinimais ji buvo so
cialiste, tad ir visuomeniniame 
judėjime ji dirbo kartu su pa
žangiuoju elementu.

1896 m. Kopenhagoj įvyko 
moterų kongresas. Eilėn Key 
tame kongrese ėmė smarkiai 
kritikuoti suliagisčių poziciją. 
Ji kaltino moteris tuo, jog jos 
norinčios įvairių teisių įgyti ir 
konkuruoti su vyrais darbo 
rinkoj, bet i grynai moters rei
kalus žiūrinčios pro pirštus. 
Esą moters vyriausia pareiga 
yra motinystė.

Neužilgo po to kongreso Ei
lėn Key rezignavo iš mokyklos 
ii’ išvyko į Vokietiją. Jai tuo 
laiku buvo jau 54 m. Vokieti
joj ji pradėjo rašyti knygas. 
Iš jos knygų labiausia yra ži
nomos “Meilė ir ženatvė”, Mo
terų judėjimas”, “Moterų doro- 

gentkartė”, “Mei- 
ir tt.

S. 
pa- 
at- 
dai 
pa-

Beje, sovietų Rusijoje nuola- mokytojauti vienoj
tos lankosi visokie buržuazijos 
atstovai. Kapitalisitinės : 
agentūros laiko Maskvoje savo 
įgaliotinius, kurie laiks nuo lai
ko siunčia į užsienius telegra
mas apie dalykų padėtį Rusijo
je. Bet socialistines spaudos at
stovo bolševikai neįsileidžia. 
Bolševikai gal-but iš patyrimo 
žino, kad buržuazinius kores
pondentus galima papirkti.

KUNIGAI IR BIZNIERIAI
GIRIA .SOVIETUS.

šiomik dienomis sugrįžo iš so
vietų Rusijos Amerikos biznie
rių ir dvasininkų grupė, vado
vaujama Young Men’s Chrislian 
Association veikėjo, Shervvood 
Eddy. | ją įeina tarp kitų se
kantys Asmens: Dr. Charles C. 
Morrison, “Chrislian Sentry” 
redaktorius; kunigas *Bromley 
Oman, iš Los Angeles; Dr. 
William II. Scarlet, Kristaus ka
tedros viršininkas St. Louise; 
VViUiam Danforth, fabrikantas 
iš St. Louiso; Frederick W. 
Ramsey, biznierius iš Clevelan- 
do, ir k. \

Pągrįžę iš savo kelionės Rusi
joje, šitie asmens pareiškė, jo- 
gei, jų nuomone, sovietų valdžia 
esanti viena pastoviausių Euro
poje, ir kad Jungtines Valstijos 
ją turėtų pripažinti, ši bizniu 
rių ir kunigų delegacija, be toį 
sakosi turėjusi galimybę laisvai 
tyrinėti padėtį sovietų Rusijoje; 
nes valdžia nedariusi jai jokių 
kliūčių.

Palyginkite šitą bolševikų val- 
džiošVąpsiėJimą su jos atsisaky
mu duoti vizą Vokietijos social
demokratui, Kurt’ui Heinig’ui. 
Buržuazijos ir kunigijos astovus 
bolševikai, vadinasi, įsileidžia be 
jokių kliūčių; o socialdemokratų

ve”, “Jaunoji 
lė ir dorovė’

Kaip savęf kalbose taip ir 
raštuose, Key 
promiso. Ji kalbėjo aiškiai, nie
ko neslėpdama. Vyriausias 
jos raštų , Įeib-motyvas yra 
tas, jog ženatvė be meiles /yra 
nemoralus dalykas. Iš kitos

nepripažino kom-

jie bijosi iš tolo. Ir dar visgi 
randasi neišmanėlių, kurie įsi
vaizduoja, kad Maskvos diktato
riai tai “darbininkų valdžia!“
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Kun. J. Jonaičiui, Detiroit, 
Mich. — Tilpusių raštų (rank
raščių Redakcija niekad ir nie
kam negrąžina.
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l’ĖOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖS gali parduoti 
Jums bile pianą padąrytą -Suvienytose Valstijose, nes 
musų piniginė jiega ir didis įkaičius pardavimo yra pagei
daujamas kiekvienam pianų išdirbėjai. Bet mes sekdami 
savo biznio pamatinį nusistatymą: “Teikti žmonėms tokius 
tavorus, kurie, geriausia patenkina Juos”, ir musų pačių 
patyrimas verčia mus tvirtinti, kad KIMBALL PIANAI 
geriausiai pa tenkina musų pirkėjus visais žvilgsniais, kad 
kiekvienas įsigijęs KIMBALL yra pilnai dėkingas mums ir 
išdirbėjai. Todėl Jus padarysite protingai įsigiję 
KIMBALL, kaipo instrumentą, kuris teiks geresnę muzi
ką, dailą, ekonomiją ir didžiausį džiaugsmą per ilgiausius 
metus Jums, Jūsų vaikams ir Jūsų vaikų vaikams.

KIMBALL GROJIKLIŲ turime didelį pasirinkimą skirtin
gų madų ir baigimų po

$395, $500, $595, $695, $850 ir $975
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STOTOJ •

Redakcijos Atsakymai

Priimam senus pianus ir gramafonus j mainus ant naujų, 
kaip už pirmą įmokėjimą.
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(Pacific and Atlantic Photo]
Dr. Henry L. Ranghaff, nau

jasis Amerikos dantistų asocia
cijos prezidentąs.

Jis yra rekomen
duojamas per 

‘ Dr.B.McNicholas 
grosenuuko urha aptiekoriaus, jeigu jie negali

PIANŲ KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė1922-30 S. Halsted St.

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROšIS, Vedėjas

Vienintelės Lietuvių Krautuvės autorizuotos parduoti 
KIMBALL PRODUKTUS.
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MALT. I0NIC - EITU A PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’Ū
arba

Extra Pale Alaus
tHVt*OaATIH» 

VOA COMVAUt«CaHT» 
fUFHESHlNG

f1

Prašykite savo __
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

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

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

Ciarsinkities “Naujienose



naujienos, cmeicnkišešt .'.Lnis, Rūgs. 18, 1026

J. A. Krilovas.

Lydeka
Apskundė teismui vieni) kart 

lydeką, 
Kad žuvys ežere dėl jos gyve

nimo neteko. 
Įrodymų nusižengimams jos 

pakako. 
Ir kaltininkę už apykaklės nu

tvėrę, 
Į teismą atnešė ją geldoje pa

nėrę.
Teisėjai susirinko 
Bylos išpsręsti šitos: 
Jie ganėsi čia pat pelkėje. 
Tačiau jų pavard.es archivuose 

paliko įrašytos: 
Du asilai leisėjai čia atėjo, 
Kumelkos dvi ir du ar trys 

ožiai.
Ir kad bylos sprendimas tarp 

teisėjų
Eitų gražiai,— •
Paskyrė lapę jie valstybišku 

gynėju, 
žmonėse gi gandų daugėjo, 
Kad lydeka žuvieną lapei paty- 

loms pristatinėjo.
Bendrai teisėjai buvo nusistatę 
Išspręsti bešališkai lydekos 

bylą. 
Teisėjai šįkart aiškiai matė, 
Jog bus sunku paslėpti maišę1 

ylą.
Tad akyvaizdoje visų nusižen

gimų,
Jie išnešė tokį sprendimą:
Kad ežero žuvis išgelbėti nuo 

Smako:
Jie nutarė tuojau pakart ly

deka.
“Teisėjai garbingieji!” čia lapė 

įsipynė—
Pakarti maža, aš jai bausmę 

paskutinę, 
Kokios dar nieks pas mus ne

matė 
Paskirčiau, kad visi, kur vagia 

ir žudo 
Drebėtų išgąsčiu akis pastatę; 
Patarčiau ją prigirdyt, įme

tant į prūdą. 
‘‘Puiku ”—suriko teisinas ir į 

prūdą
Lydeką šypsančią įgrūdo. 

Vertė Tam Tarnas.

Giesmelė
Kas nenori senberniauti, 
Tas nuturi tinginiauti: 
Reikia mergą tuojau rast 
Ir greičiausia apsivest.
Jei ant burdo tegyvensi, 
Labai greitai tu pasensi. 
Gaspądinė tave mylės, 
(iaspadorius net pavydės...
Gaspadinę jei mylėsi, 
Pinigėlių neturėsi;
Naktį, dieną pabučiuos 
Ir bumažninką pas Inos.
Apie streiką nėr kalbos, 
Gaspadinę yra “bos”... 
Kartą, kitą neklausysi, 
Tai pakaušį pakasysi...
Gersi mulą be naudos, 
Ir turėsi sau skriaudos. 
Geria visi burdingieriai, 
Nes jie geri kavalieriai.

O kai “dėdė” pamatys, 
Visus “džėlon” paprašys. 
Reikės kyšių daugel duot, 
Kad iš “džėlos” išvaduot.
Gaspadinę bus “kešyr”, 
Pinigėlių sakys yr,. 
Kartą, kitą nepatepsi, 
Tai ir burdo neteksi!.. 

—Don Pilotas.

Golfas

‘Tabokerkos
ę-----------------

Kramtom, nikom
Mes taboką, 
Nuo piemens 
Iki senioko.
Vyrai, mergos, 
Senos bobos, 
Be sarmatos, 
Be uvogos:
Cigaretus įsikandę,’ 
Pučia durnus .
Į padangę 
Ir į rūmus.
Musų mergos
Jau ne tos: 
Galvos plikos 
Nukirptos.
Dresės trumpos, 
Ausys matos; 
šoka, tampos 
Be sarmatos.
Lupos baltos, 
Negražu, 
I>eda pudrą 
Ir dažų*..

Ogi bobos,
Ir jos mano, 
Kad dar panos 
Jaunos:
Lupas dažo, 
Miltus dergia, 
Nori džiazo, 
Vyrus vagia...
Geria vyną
Ir migdolą;
Geria viską » •» » 4 
Kas papuola.

Burdingierius
Ir tas geras 
Kavalierius, 
Mat, jis geria.

—Don Pilotas.

Delko kilo bruzdėjimas 
Rusijoj

Rusų pasienį užplūdo dau
gybė neaiškių asabų, kurios 
nori prasilaužti į Rusiją. Pa
aiškėjo, jog tai esą antplūdis 
iš Kauno kalėjimo paliuosuotų 
komunistų ir žvalgybininkų. 
Vienus iš kalėjimo išvarė — o 
kiti neteko darbo. Todėl jie 
bendrom pajiegom laužia ke
lią į Rusiją, tikėdamiesi ten 
rasti darbo. Kadangi neapsi
moka rusams čekistus-komu- 
nistus savais pinigais į užsie
nius siųsti, Rusijoj atsirado 
daug bedarbių čekistų. ' Todėl 
rusai sustiprino pasienio sar
gybą.

Kadangi Lietuvos komunis
tai ir žvalgybininkai bolševikų 
valdžiai yra ištikimesni ir tar
nauja už daug pigesnę algą, 
rusų čekistai surengė eilę pro
testo demonstracijų, kad val
džia neįsileistų svetimšalių ir 
nebedidintų bedarbių čekistų 
skaičiaus.—(“Spakty va”).

Kas tie bolševikai?
Padaužų^psikologijos prope- 

sorius šiomis dienomis galutinai 
ištyrė bolševizmo psikologiją. 
Pasirodo ot kas. Yra tokiu gy
vulių, panašių į žmones, kurie iš 
prigimimo atžagari. Jų sma- 
genys. savo užpakaliu priaugę 
prie kaktos. Padaužos pirmiau 
labai stebėjosi iš tų sutvėrimų, 
bet dabar, kada musų propeso- 
rius surado galą, nuo kurio pra
sideda bolševikai skubamos su 
savo skaitytojais apsiznaiminti.

Propesorius sako:
Bolševikai priklauso tinginių 

— bemokslių rųšiai. Jie nieka
dos nebus apsišvietę, dėlto kad 
jų smagenys užpakaliu protau
ja. Gyvenimas, — žengdamas 
tobulybei! su mokslu — nėra su
prantamas bolševikui. Jis sten
giasi grįžti į praeitį ne tik idėjo
se, bet ir kasdieniniame darbe. 
Paprasčiausias darbas, kuriame 
gludi evoliucija, jam neįmano
mas.

Padaužos žino daug darbo 
žmonių, iš kurių šiandien virto 
gana žymus inteligentai k. t. 
daktarai, advokatai ir kiti. Tie 
žmonės, dirbdami juodą darbą, 
stengėsi liuyslaikius pašvęsti 
mokslui ir mokinosi. Bolševi
kai to nedaro. Jiems apšvieta 
nereikalinga. Jie laikosi 2 to 
mokslo, kuris juos tamsybėj lai
ko. Jų tarpe mokslo žmogaus 
nerasi. Visi jie draugai — ta- 
vorščiai darbininkai, kurie iš 
fabrikų neketina trauktis.

Dabar beliko padaužų kirur- 
gui surasti būdas, kaip padaryti 
operaciją smagenynui, kaa bol
ševikas pradėtų protauti taip, 
kaip visi žmonės. Reikia, kad 
pats bolševikas pradėtų pro
tauti. Juk Amerikoj tiek daug 
progų įgyti apšvietus ir išmokti 
amato. Musų nekurie lietuviai 
to nemato ir nežino.

Padaužos skiria didžiausią 
premiją tam, kuris padarys ban
dymus ant bet kurio bblševiko, 
išplaudamas ir atitaisydamas 
smagenyną. — Pad. Išr. Dep.

Nuo Padaužų Kirurgo.
Mano kiyurgijos klinika trum

poj ateity bus pavesta bolševi- 
kiškinėms operacijoms. Pirmoj 
eilėj darysiu bandymus su Miza- 
driliu. Laukite pranešimų.

Kirurgas Ki Ki. .

Pilką daužys
Vadinasi ir mes “rojuj” link

sminsimos. Vieni lošia beisbo
lus, kiti futbolus, o mes — pil
ką. Ot, bus linksma! Na, ar 
ne? Pilka, well, kaip čia pasa
kius, laikykis, kad Beįšoktum į 
svetimą lauką... — P.

Oro atmainos
Šiandien lys, poryt lys, užpo

ryt visai neišlįs. Po to seka 
gražus oras iKi debesiuotarm 
Maža atmaina temperatūroje 
Jackson Parke. Bridgeporte 
gal iškilt perkūnija su raudo-

Westville, III.
šis-tas iš “Ilnies” parapijiečių 

“darbuotės*] arba “Ežednev- 
nos” komisarų podporučiko 
propesorystė.

(Lyg ir pasaka).
Įsivaizduokite sau it karštų 

šunyčių (hot dogs) virtinės, 
gatvės miestelį ir turėsite tik
rą Westvillės atvaizdą.

Dabiu’ įsivaizduokite Vėl sau 
pailgos “mordos”, lyg senų 
karnų ir pasenusį vyžą objek
tą, ir aplaikysite Chicagos 
Bridgeporto busiančios “ežed- 
nevnos” peckelio — Driulio fo
tografinį “ciferblatą.” v

Šitam miestely ir , tokios iš
vaizdos Maskvos davatkų gene
rolas turi savo pasekėjų “bai
sią” armiją: susideda jinai iiet 
iš 7 ir pusės “člo.nkų”, • kurių 
vyriausiu “podporučiku” yra 
tūlas su Fordu žmogutis. / ;

šitas žmogelis, dievo tėvo 
Lenino komunistinės ir šventos 
“duchos” įkvėptas, nusitarė 
pastoti komunistiniu apašta- 
lu-propesorium. Jis prisikalbi
no tūlą kandidatę į komunistų 
armijos ta re i j o n kas ir pra
dėjo duoti jai “lininės” abėcė
lės pamokas.

Nors abėcėlė ir yra, pasak 
kapucino Pruseikos, buržujų 
padaras ir kaipo tokis, ne ką 
^tikriesiems proletariju^unsfl 
tereikalinga, vienok čia butą 
tikro reikalo. Matote, West- 
villės mįestely, tarp kitų lietu
viškų užeigų randasi dar ir 
“buržujų” sukurtas knygynė
lis “Spindulys”. Tam knygy
nėly raudonarmiečių batali jo
nas iš 3 “člunkų” nori užva- 
javoti drapežnus buržujus. Bet 
visa beda buvusi vien tame, 
kad nesirado nei vieno “čion- 
ko” mokančio rašyti. Tuo budu 
musu podporučikui ir prisėjo 
su kalbamaja moterėle' imtis 
buržuazinės prabangos -t- abė
cėlės lekcijų.

Bet kadangi, kaip viršui sa
kyta, abėcėlė ne iš proletari j li
to diktatūros kategorijos, tad 
ir mokytis ją juk ilgai nepri
valo. Pasiliabizavai 2-3 mė
nesius ir marš prie egzamino! 
Kaip tas Kudirkos herojus: 
pabraukė Lcntiej — ir meta 
plunksną prie “jorčiko”!

Taip ir čia įvyko: moterėlė 
pramoko šiaip-taip savo vardą 
parašyti ir drožia prie genero
lo Driulio su egzaminu.

Tik čia, kažin kokiu budu, 
sakoma, įvykusi strateginiai 
geografnė paklaida: vieton už
sukti į “Ilnies” diktatūros mul- 
kiademiją, pakliūta į Romos 
katalikų laikomą eucharistinį 
kongresą!...

Dabar žmonių pikti liežuviai 
tauzija, kad vietoji išduoti 
Druliui kvotimą iš Lenino ka
tekizmo, jiedu priėmę nuo 
Bonzano “švenčiausį” ir papte
lėję jo žiedan.

Kaip ten ištikro įvyko — tik 
dievas tėvas Leninas tąjį “tė- 
zį” težino.

Dabar eina gandai,’ kad tas 
podporučikas jau turi ir antrą 
studentę savo klesose. Bet 
apie tai vėliau. —Yla.

Raudonas mitingas
Užpereitos seredos vakare 

įvyko raudonas mitingas SLA. 
kuopos. Trockiniai atsivedė vi
są savo armiją. Buvo tavorš- 
čius Durnulis, tavorščius Laido
kas, tavorščius Sumašedšis, ta- 
vorška Baba Jaga ir pusė tuzh 
no raudongvitrdiečių.

Maskviniai labiausiai užpyko 
ant korespondento, kuris juos 
pavadino bolševikais arba komu
nistais. 'Piktai vienas plikutis 
žmogelis atsistoja ir viešai pa
reiškia: aš skaitau sau už garbę 
būti bolševiku. , Tuojau Baba 
Jaga arba storiausia bolševike 
pliakšt, pliakšt ir suploja savo 
storus delnus, o tavorščius Dur- 
niulis praryjo seilių gabalą.

Raudoni tavorščiai pradėjo 
atakuoti “Tėvynę”, jos redakto
rių, Pildomąją Tarybą, menševi
kus, buržujus, Grigaitį, Baroną 
ir dar kitus. Balti ir mėlyni na
riai vienas po kitam pradėjo ap
leisti svetainę. Roudonieji su
sėdo į krūvą, visi pakėlė rankas, 
o pirmininkas visiems duoda 
balsą. Atsirado kalbėtojų: pli
kų, plonų, su akiniais, be akinių, 
žioplų, kvailų ir negramotnų. 
Visi kišamuose turėjo raudonas 
gazietas.

Bet dabar jau prasideda spy- 
čiai. Bandykime aprašyti, taip 
sakant, dramatiškai. Tai 
tykite.

Tavorščius Dundulis 
sušvilpė. Tavorščius Kv; 
kas strakt ir skaito rezol 
Išmokęs ant atminties -/
sau skaitytojas. O režoliucija, 
žinoma, ilga ir raudona kaip-vė- 
žys. Rezoliucija pasmerkia vi
sus kas ne raudonas. Tavorš
čius Raičunas tik pakšt ir sako 
aš paremiu. Paremiu, paremiu, 
paremia šaukia raudonvaikiai. 
Paremta, lai paremta, reikia 
spyčiai laikyti.

Durniulis kalba apie nuomo
nes ir velnius, Laidokas apie 
menševikus ir LSA. iždą, Kvai- 
lauskas apie organo redaktorių,

skąi-

ftvilpt 
ilaus- 
uciją.

Dragas apie Pošką ir apie Jurge- 
liutę ir Gegužį, Baba Jaga sako, 
kad mes raudoni turime visiems 
snukius apdaužyti, tai visi pa
sidarysime raudoni ir barniai 
išnyks, ant ko tavorščiai sutin
ka.

Pažangieji nariai*ieško įnagių 
snukiams raudoninti, bet pirmi
ninkas sako, kad nėra čia reika
lo visus per prievartą subolševi- 
kinti.

Ilgiausis tavorščius iš rašto 
kas žin ką sau po nosia skaito, 
tavorščiai galvas žemyn linkt, 
linkt, linkt. Reiškia olrait. Ta- 
voiška Baba Jaga deda kairią ko
ją ant dešinės, nuo ko svetainė
je pasidaro didelis trenksmas. 
Pirmininkas prašo prie tvarkoc. 
Plikas raudonasis žmogus, kurs 
ilgai po dešinės stovėjo, dabar 
aplaiko balsą. Jisai sako, kad 
mes čia turime nubausti visus, 
kurie rašo apie raudonuosius ir 
padaryti galą visiems korespon
dentams. Keturi žmonės su
dreba — tai korespondentai. 
Storoji bolševike parodo didelę 
špygą, Durniulis iškelia ilgą ran
ką, Kvailauskas arkliškai nusi
kvatoja, o ježednevnos steno- 
grafė pasižiūri į veidrodį. Už
pakaly dantų griežimas. Pirmi
ninkas paaiškina, kad nėra rei
kalo korespondentai galabinti. 
Viskas tvarkoje. v

Baltieji ir mėlynieji nariai 
kalba, bęt raudonukai neduoda 
progos. Pirmininkas nežino ką 
daryti — prie tvarkos, ar ne 
tvarkos, Palieka taip, kaip bu
vo., Raudonukai trept, trept, 
trept ir šypt, šypt, šypt. Atsi
stoja raudonųjų vadas Durniu
lis ir visus sukomanduoja ri
kiuotis. Sustoja raudoni, pir
mininkas užleidžia savo vietą 
raudonam tavorščiui, ir praside
da atakas. Kaujasi kaip buliai, 
nuostoliai abiejose pusėse dide
li. Teka kraujas kaip vanduo, 
tryška seiles, prakaitas teka ir 
dantys barška. Pradžioje neži
nia kieno pusėje pergalė: rau
doni nustumia baltuosius, bal

tieji raudonus vėl atgal atstu
mia. Svetainėje lermas. Galų 
gale išbėgioja visi ne visai rau
doni, o pasilieka visai raudoni 
ir visai balti. Raudonukai vėl 
mušasi į priekį, palikdami savo 
bobas užpakaly. Vėl kraujas 
seilės ir prakaitas.

Raudonukai pailsta ir* /sako, 
geriau liežuviu kovoti ir rezo
liucijomis šaudyti. Pirminin
kas uždaro susirinkimą. Atva
žiuoja sanitarai ir nusiveža su
žeistuosius. Mužikas.

Tiesiog [Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias i Lietuvą.

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

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai J 

t KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

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

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

3-čia kliasa $107. Į abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turist. 3 kliasa.$117. I abi pusi $196
■ Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. - 1 abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai. •

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “LITUANIA” Spalio 12
Laivus “ESTONIA” Lapkr. 2

Informacijų kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

Menas išaukštintas visokerio
pai, ketina visus chicagiečius iš
mokinti golfą lošt. Sutinka mo
kinti vaikus visokios lyties. Pir
mais kandidatais stoja pilkiukąs 
ir vanagiukas. Karalius tik žiu
ri. Jisai galvoja ve kaip: me
nas, karalius — dviprasmiai ir 
augšti žodžiai, bet pilkiukas su 
vanagiuku ?... Jei bent priim
tume juos kaipo turinčius ką 
nors bendro su menu ir Menu.

— P. P.

Melagių konkurse
Šioje gadynėje melagiai tru

putį nusinešiojo, todėl pasku
tiniame melagių konkurse jau 
rodės nebebus kam ir dovanos 
laimėti. Bet štai baigiant kvo
timus, išeina vienas kandida
tas su sekančia pasaka:

“Kai aš šį pavasarį medžio
jau aš pamačiali lapę prisiglau
dusią už akmens. Aš gerai į- 
taikiau ir šoviau. Kulka uŽ~- 
gavo akmenį, atšokusi užmušė 
lapę ir vėl atšokusi užmušė 
kitą lapę. Mano šautuvas taip 
trenkė, kad aš atpakaliais įvir
tau upėn. Virsdamas, dešine 
ranka nusitvėriau laukinę an
tį, o su kaire vandeninį vėbrį. 
Išbridęs iš upės, pajutau, kad 
kelnės pilnos / prilindę ešerių, 
kad net petnešos sagutis '* tru- 
Jko ir lėkdamas, užmušė kurap
ką.”

Jis laimėjo dovaną.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

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 
boilerį, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj —4 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 West63rd St.
Tarpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai j vakarus ivųp Halsted
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe Čalifornia & Fullerton Avė. South Chicago,

nais lašais... Ilnis išperės “Dar
bo Žinias”... Ot, bus šmeižtų!...

Garsinkitės Naujienose

PadėkSavoPmipsantGNuošimčio
Už pinigus padėtus ant musu Augštų Pirmų Morgičių 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo
Suteikiam paskolas ant namų ant geriausią sąlygą.
Siųskite pinigus i Lietuvą per šią stiprią Įlanką kur visuomet busite užganėdinti musą patarnavimu

Kapitalas, Perviršis ir Neišdalintas 
Pelnas $350,000.00 
Banko Turtas Virš

TRIJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
Saugiausia vieta jūsų pinigams

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS \IR CLISARING HOUSE PRIEŽIŪRA

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

UTARN1NKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 valandą vakare

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. S., Minneapolis, Minn.
(♦XX4X

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

1 Chicagoje,
, THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

Tfe ’pleopksįimfurt1 (otapamr 
V*. e. ».

Ik

1922-32 So. Ilabted Street
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Kichmond Gt.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

pavard.es
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Lietuviu Rateliuose
35 South Dearborn St.

k

Rašo art. S. Pilka

Tay-

Dr. P. P. ŠIMAITIS

tapo uždarytas belan-

Atletinč komisija jra

■I

Laidotuvėms patarnauja gra
belius St. Mažeika.

I

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, pažįstamus, dalyvauti 
laidotuvėse musų sūnelio.

Liekame nuliūdę, 

Tėvai Valavičiai

pakęsti anaestetikų. 
kad prie geriausių ap- 
jam . teks išgulėti lo- 
ketvertą mėnesių ar

bet dabar 
apsimoka 

kęsti

Komp. A. VANAGAITIS, 
buvęs Liet. Valstybės Teatro artistas, vaidins svarbią rolę 
linksmoje komedijoje “Žemės Bojus“, rytoj, rūgs. 19 d., C. 
S. P. S. svet.,—pirmame šio sezono vakare.

Phone Boulevard 5203, x 
Privatiniai. Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Smith rezignavo

kalbą.

e r

f ■

Collins 
gėj.

štvnė ir

dėl, kad patirti, 
jaučiasi

CHICaGCS 
ŽINIOS

F runk L. Smith, republiko- 
nų kandidatas Į senatorius, pa
siuntė gubernatoriui Small sa
vo rcteignaciją iš Illinois Com- 
merce Commission pirmininko 
vietos. Tos komisijos žinioje 
yra visos viešojo aptarnavimo 
įmonės (gaso, elektros; gatvr- 
karių ir t. p. kompanijos), ku
rios daugiausia ir sudėjo pini
gų jo kampanijai.

Smith savo rezignacijos laiš
ke sako, kad jis rengiasi pnldė- 
ti plačią rinkimų kampaniją ir 
nepijančia turėsiąs užtektinai 
spėkų tinkamai atlikti abu dar
bus, todėl jis ir rezignuoja iš 
komisijos. Po nominacijos bal
savimų pavasary jis buvo sun
kiai susirgęs ir reikėjo daryti 
jam operaciją. Nors ir yra da
bar pasveikęs, visgi dar per
daug sunkiai dirbti negali.

Bet ne vienas Smith sirgo. 
Visi Illinois kandidatai į sena
torių.* serga. Pralaimėjęs re- 
publikonų • nominaci ją senato
rius McKinley jau senai serga 
ir yra ligoninėj. Buvo jau vi-i 
sai marinamas, bet dabar pra
deda pamaži pasveikti.

Demokratų kandidatas B ren
inui taipjau* randasi ligoninėj ir 
ir už kelių dienų jam bus da
roma operacija kojai. Vienos 
kojos jis neteko dar jaunas bū
damas, nelaimėj anglių kasyk
loje, tad dabar nenori netekti 
ir kito* kojos, todėl bus daro
ma operacija ją išgelbėti. Jei 
operacija ir pavyks, tai jis vis
gi turės ilgai gulėt ligoninėj, 
nes jau nebejaunas žmogus ir 
ima laiko kol tokiam-žaizda už
gyja. Daktarai iš pradžių net ir 
bijojosi operacijos delei jo ne
galėjimo 
Manoma, 
Jinkyhių 
voj bent
daugiau. Todėl jam savo linki
mų kampanijos neteks vesti; 
vesią jo draugai, o jis retkar-

Norėjo jaustis turtingu 
— apiplėšinėjo

paskutines dvi savaites 
Humboldt bulvarą tarp 
avė. ir Bloomingdale Rd., 

tapo apiplėšta apie 100 žmo
nių. Plėšikas buvęs baisus: 

- dviem revolveriais apsiginkla
vęs ir užpultiesiems nemažai 
grūmojęs. Policija paskyrė 50 
detektyvų sugauti tą baisų plė
šiką. Ir jie sugavo — ne gatvė
je, bet įsilauždami į George 
Collins namus, 3128 W. North 
avė. Policijai įsilaužus i jo na
mus Collins veikiai prisipaži
no, kad tai jis apiplėšė apie 50 

jęs vien to
kai p žmogus

būdamas turtingas; 
todėl jis visus plėšimuose pel
nytus pinigus- pralėkdavęs pa
sivažinėjimams ir 50c. ciga
rams, kurių jis negalėjo pirk
tis iš »avo paprasto uždarbio, 
nes turėjo dar užlaikyti pačią 
ir sūnų. Tie gi du baisus ir di
deli revolveriai buvo niekas 
daugiau, kaip vaikų žaislai: į 
revolverį panaši vandens šmirk- 

vaikų žaislinis “cap

Illinois atletinė komisija, ku
ri buvo sudaryta trys mėnesiai 
atgal, legalizavus kumštynes, 
jau pradėjo irti ir tai delei suk
tybių boksininkų, kuriuos re
mia ir politikieriai. Jau gauta 
žinių, kad komisijos pirminin
kas O. W. Huncke rezignavo. 
Jo rezignacija tapusi pasiųsta 
trejetą savaičių atgal guberna
toriui Small.

Komisija buvo paskirta regu
liuoti kurmštynių sportą ir pri-

žiūrėti pačias kumštynes. Bet 
Huncke sako, kad kaip kumšti
ninkai, taip ir kumštynių ren
gėjai visokiais budais stengėsi 
apeiti komisijos patvarkimus 
darė į jų didžiausį politinį spau
dimą ir ėjo net prie to, kad 
grūmojo Huncke / gyvaščiai. 
Huncke sakosi stengėsi išlaiky
ti tą sportą švariu 
pradeda abejoti a
delei to tiek nesmagumo

Apie save, apie sumany 
mus ir apie lietuvių 

teatrą

Nesenai buvo ruošiamos 
ler-Bosenberg kumštynės, 
senbergą rėmė Nevv 'i 
genibleriai, kurie dėjo už jį di
delius pinigus. O kad užtikrinti; 
sau laimėjimą, tai jie rengėsi 
atsigalienti mušeikas, kurie tu-|^ 
rėjo, jei butų reikalas, net ir 
ginklą panaudoti, kad tik Bo-i 
r.enberg laimėtų. Rengėjai tai 
nujautė ir už mušeikų nugarų 
rengėsi pasodinti slaptąją poli
ciją mušeikas suvaldyti. Taigi 
tos kumštynės be persišaudimo 
nebūtų apsiėjusios. Tad komisi
ja tusias ristynes sustabdė de
lei techniškų dalykų: Bosen- 
berg nesudėjo reikalingos kauci
jos ir nepridavė kontrakto. Po 
to komisija paskelbė, kad viso
se kumštynėse bus pastatyta 
valstijos milicija tvarkai da
boti.

Komisijos nariai prisipažys- 
ta, kad prie jų nuolatos lenda 
visokie kumštynių sukčiai, ku
liuos užtaria ir politikieriai. Be 
t<> trukdo komisijai darbuotis 
ir lėšų stoka, nes komisija ne
turi ne buto ir neturi iš ko a]>- 
mokėti alas raštinės darbinin
kams, nekalbant jau apie tai, 
kad patys komisijos nariai ne- ■ 
gauna jokio atlyginimo už savo 
darbą. ' 1 Į

Aktoriaus toks jau likimas: 
visuomet būti nepatenkintu 
tuom, kas jau yra atsiekta: 
kaž kokia nenuvaldoma jėga 
verčia jį ryžtis klajoti, lengvai 

į (leidžia pamiršti senas kovas 
j bei laimėjimus ir skatina nau
joje vietoje naujomis spėko
mis^. naują sau dirvą ruošti. 
Dažniausia 'atsitinka taip, kad 
persikėlęs kiton sritin, kito
kių aplinkybių japsuptas, dar 
visai svetimą auditoriją prieš 
save turėdamas, aktorius yra 
priverstas iš naujo skinti sau 
taką, nes atnešė su savim tik

Rado parke pasikorusių 
moterj i

Pakrašty Lincoln parko, prie 
Addison ir Sheridan gatvių, 
Įiarko policija rado pasikorusią 
ant medžio šakos dar neidenti
fikuotą moterį, apie 45 metų 
amžiaus.

BANCEVICIUS VfiL 
SMARKAUJA

Kiek teko patirti, drapieŽnas 
dzūkas buvo į Roselaųdą nevy
kęs palaužyti čempionams kau
lų. Bet visi čempionai, sako 
dzūkas, kaip žvirbliai į čukurą 
sulindo. Požėla, anot dzūko, 
savo diržą Texas valstijoj pra
rado, tai dabar bijo ir ant mat- 
raso pasirodyti. Juokiasi dzū
kas, kad Požėla greit nieko ki
to ir negalės daryti, kaip tik 
beismontus malevoti. Ot, tau ir 
čempionas, sako dzūkas.—R

NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis, Rūgs. 18, 1926

praeities kūrybos atbalsį. Sce
nos burtai, teatro, aktoriaus 
žavėjimai greit juk iš atmin
ties išdilsta, neilgas jų šioje 
“marnasčjų” padangėje gyve
nimas. Bet aktoriui, apie .ku
rį, jam iš patraukiančios ir 
vilingos scenos šviesos išnykus, 
nieks netgi ir neprisimins, tam 
likimo nuskriaustam meninin
kui, nors savo trumpą gyveni
mą bevarant, taip norisi suža
dinti žmoniją, taip jo nera
mioji širdis trokšta grožio, kil
nių svajonių ir tiesos pasakas

KOTRYNA
LABANAUSKIENĖ

Brangi musų matutė Lietu
voj gyveno, Daugėnų kajme, 
Tryškių valsčiuje. Persiskyrė 
su Šiuo pasauliu, palikdama di
džiausiame nuliudime savo vyrų 
musų tėvelį Antanų Labanaus
ką; taipgi penkis sūnūs ir vie
ną, dukterį Lietuvoj, o Amerikoj 
tris sūnūs: Petras.ir Pranciš
kus Chicagoj, o Antanas Cam- 
bridge, Mass.

Musų brangi matutė tapo pa
laidota Rugpiučio 23 d., 1926 
m., ant Tryškių kapinių.

O kaip nelaiminga yra mirtis, 
katra atskyrė nuo musų myli
miausią musų motutę. Jumis 
slegia šalta žemelė, o musų/šir- 
dis nuliudimuose spaudžia /grau
dingos ašaros, lai buria tau 
lengva ilsėtis šaltoj Žemelėj, 
brangi musų matutę, ilsėkis 
ramiai, o mes tavo sūnūs pin- 
sim tau garbės vainiką ir nie
kados tuvęs neužmiršim.

Su didžiais liūdesiais,
Petras Labanauskas.

skleisti. Ir kai įgauni progos 
siekti tai, apie ką jau nuo se
nai esi mąstęs ir svajojęs, ka
da prieš akis atsiranda įdomaus 
bei plataus veikimo galimybės 
ir kai jauti, kad savo pastan
gomis gali savo tautiečiams 
atnešti krislelį naudos ir kaž 
ko gero lašelį, tuomet atsiran
da imtas pasiryžimas ir bujo
ja tvirti norai.

Gal tas ir nepritinka, bet 
kalbu apie jave. Darau tai to
dėl, nes, turbut, nieks . kitas 
nepasakys taip, kaip noriu. Vy-

at- 
no-

simpatiją, 
užindomin-' 
Teatra vi- 
elementai: 
repetttua-t

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, lipias rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH
OPTOMETR1STAS

jis, žinoma, mokės patraukti į 
save visuomenės 
mokės, taip sakantf 
ti ir imponuoti, 
suomet tveria keli 
artistinės pajėgos,
ras ir t. p. iš vienos pusės, gi 
iš antros—publika — tai yra 
žmonės, kurie tą teatrą lanko, 
kuriems tas teatras yra įdo
mus ir netgi reikalingas. Či
kagos lietuvių gyvenimo pra
eity jau buvo šiuo atveju da
romi bandymai ir jie ‘kartais 
atnešdavo gerų vaisių. Ypač 
daug 
man 
k ėjo 
kfils 
Taip
bandyta 
profesionalia pobūdžio

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned8- 
lioj

lietuviško darbo. Nei 
pasaulio miestas nepri- 
tiek lietuvių, kiek to- 

nuo Tėvynės. Čikaga, 
ir dirbti tautinį* darbą 
prievolę, o geresnes dir-

riausias mano Amerikon 
keliavimo tikslas bene bus 
ras susipažinti su Nauju Pa
sauliu bendrai, o ypač su man 
labiausiai įdomiu dalyku —su 
Amerikos teatro menu. Esmi 
lietuvis, lietuvybės ne nuo 
šiandien sužadintas, — nega
liu, kiek man jėgos leidžia, ne
dirbti 
vienas 
glaudė 
Ii moji 
veikti 
jaučiu
vos vargu bau kur kitur sura
si. Atvykus man Amerikon, 
draugišką ranką pratiesė man 
pirmasai lietuvių teatras-—vo
devilis “Dzimdzi-Drimdzi”; ap
lankiau plačiai išmėtytas lietu
vių kolonijas, daug įdomių da
lykų regėjau, daug patyriau. 
Čikagos veikli ir garbinga “Bi
rutės” dr-ja pašaukė mane su 
ja teatro darbą dirbti, ir nuo 
pat pilnų musų bendravimosi 
dienų parodė man daug prie
lankumo. Esmi pasiryžęs spė
kas dėti, kad tinkamai galė
čiau atsilyginti. Juo lengviau 
man gal bus tai įvykdinti, nes 
susitikau ir darbe berods vie
nais keliais einu su sehu dar 
iš IJet. Valst. Teatro draugu 
art.komp. A. Vanagaičiu.

gero ir žingeidumo teko 
nugirsti apie poeto ir vei- 
K. Jurgelionio anais lai- 
teatro srity darbuotę, 
pat praeitais metais buvo 

tverti “nuolatinį”, 
teatrą,

(Tąsa ant 7-to pusi.)

JURGIS ' MAURUSIS

PersiskyrS su šiuo pasauliu 
po sunkios ligos, kuri tęsėsi per 
kelis mėnesius, W8st End ligon- 
butyje Rugsėjo 15 dienų, 11 va
landą vakare, 1926 m., sulaukęs 
apie 35 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Jurbarke, kur tebegy
vena jo senas tėvas. Paliko di
deliame nuliudime seserį Mortą 
Martinienę Chicagoj ir brolius 
Joną ir Pranų, Indiana Jiarbor, 
Ind. Ligos laiku gyveno pas 
Petronėlę Lutinskienę, 820 W. 
34th PI. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 820 W. 34th PI.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugsėjo 20 dieną, 1 valandą po 
*pietų iš namų į Lietuvių Tau
tiškos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jurgio Maurušio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę bekame,
Petronėlė Lutinskienė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

Kiekvienam, lierods', aišku, 
kad Čikagoje gali išsilaikyti ir 
veikti lietuvių teatras, "jei tik

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

2226 Marbhall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

LIE’ tTvLS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spcciale . atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 va), p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

ALBERTAS VALAVIČIUS’
Arba Wailace

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo-September 17 d., 1926 
m., 10:50 ryte, sulaukęs 3 mė
nesių amžiaus; gimęs Chicagoj, 
Birželio 19 d., 1926 m. Kūnas 

randasi pašarvotas 3225 South 
Union Avė.

Laidotuvės įvvks Rugsėjo 20, 
9 valandą ryto.

Konstancija Bagdonienė -
Mirė Rugsėjo 14 dieną, 1926 m., 1:30 valandą 

po pietų, sulaukusi 49 metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio. Išgyveno Amerikoj 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Pranciškų, 
dukterį Bronislavą, marčią Stanislavą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4514 South Paulina St. Lai
dotuvės įvyks Panedėlyj, Rugsėjo 20 dieną, iš namų 
8:30 valandą ryte bus atlydėta į jšv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. ' ' -

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. »

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė ir Gimines

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp,
Tel. Boulevard 5203.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, 
pūslės, 
ligas,

W privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
4‘au. Jei tos ligos ne- 

ius tinkamai išgydy
tos, paraiyžas ar kita 
koki? liga gali išsivys
tyti.

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

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

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

MOTERYS su “socialėmis” lig 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų 
belių yra gydomos modernišku 
todu. Dr. Ross turi pasitikėjin 
pacientų kurie pripildo jo ofisą ką 
dien.

Dr. B. M. Ross

ligas inkstų, 
užkrečiamas 

Slapumo arba

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040
, SKYRIUS

4447 So. Faįrfield Avenue, 
Tel. I^ifayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

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

Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių Chemijos

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balziąmuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Sučedyk pinigų, nemesk senas 
skrybėles j šalį, atnešk pą^ 
mus, o mes padarysinip/^ją 
naują. Valom šiaudines ir 
panama skrybėles.

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS
3328 S. Kalstei! Strefct 
Tel. Boulevard 0170

‘‘agydo PENE- 
JAIDES, “Gail
imės” ak me- 
is tulžyje).
i-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

)-Be išgąščio ir 
be skausmo.

)-Be jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5)-Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių'* metų rWano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yrta pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų/gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumeninis reu
matizmas.

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

Profesijonalį patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

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

Tel. |BouJevard 8763

; Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus- 

I mais, Reumatizmų, Sausgele,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų, sukimu; nes skau-
■ Įėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ iaŽnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPAUND mo-
■ stls lengvai prašalina viršmi-
■ lėtas ligas; mums šiandie dau- 
• ?ybė žmonių siunčia padėka- 
jj fones pasveikę. Kaina 50c. per

paštą 55c. ar dvi už f 1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
E KATOS*, augalais gydyties, 
H kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.



*

Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

bet, deja, tinkamų vaisių tas 
sumanymas v ištik nedavė. “Bi
rutės” muzikos-dramos dr-ja 
šį sezoną yra pasiryžusi ban
dymus pakartoti ir, atrodo, 
kad nėra piežasties dėl rezul
tatų abejoti. Prie
sios Čikagos artistinės pajė
gos, darbas varomas planingai 
ir ne paskubomis, laukiama 
talkon visų pasireiškusių sce
nos veikėjų. Man tenka būti 
to teatro vedėju. Ką šiol 
patyriau, 1 u teke susidurti 
su bendrai ’ bi iis, jau nuveik-

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU , REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKĮĮ
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 

LEISTI $100.08?
AtNuk>iii»H: $100.00 ant nyk F 

$6.00 į metus per\ vis* 
likusį gyvenimu.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
ium tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus praiel- 
<}>.{>< te pinigus. Atsiminkite. kiek 
tie pinigui u ii il>l .Tlinis jei pud«- 
tuniSt juos į banką ar spuUtą?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno imt kiekvieno 
$190.00 —> pamislyk ' kiek jtisu 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per ^0 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1730 So. Halsted 8t.

PARAŠKAU apsivedimui mer
ginos arba našlės, turi būt ge- 

. ra gaspadinė, nuo 25 metų lig 
35 metų, 
riu gerą 
Tindu ir 
aprašysiu

Aš esu 35 metų, tu- 
dačbą, gerai uždirbu, 
pinigų; kitus faktus 
per laišką. Antrašas:

1739 S. Halsted si., Chicago, 111.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI! partnerio i restoraną 

ir soft drinks biznį, arba parduo
siu visai. Priežastis — savininkas 
turi kitą biznį; biznis išdirbtas, 
yra geroj vietoj, arti > dirbtuvių. Sa
vininkas ant vietos.

218 E. 1571h St.
LLirvey, III.

karštas darbui atsidavi- 
visa tai verčia tikėti į

(Pacific and Atlantic Photo]
Jiddu Krishnamurti naujasis 

teosofų pranašas. mė-

DUODU kambarius vedusioms už 
dabojimą dviejų vaikų. Liuo.su šven
tadieniais ir vakarius. Kreipkitės 
suimtoj nuo 1—6. arba nedėlios ry
tą nuo 8—18 vai.

49.59 So. Bichmond st.
2 lubos

BENDON gražus, tykus kamba
rys, yra va na, šeimynos 2, pigiai. 
2'fl. S. Kronėney, 4347 S. Campbell

RUIMAS vendai vienam vyrui be 
lįęio, 1 IuI>om, garu i pfiildomaH, 

6750 So. Artesian St.

KAMBARYS dėl vieno vaikino, su 
valgiu arba be valgio, Britghton Park, 
4359 S. Rockvvell St. Tel. Lafayette 
0513.

VYRŲ ir MOTERŲ
REIKALINGA keletas gabių vy

rų ir moterų pardavinėti lotus nau
joj lietuvių kolonijoj. Geras uždar
bis; atsišaukit tuojaus.

KAZWELL ZACKER & CO. 
Archer avc. and Spring. St.

SPBING FOBEST, ILL.

REIKIA operatorių prie power 
mašinų, prie guzikų 
guzikų prisiuvinejimo 
terš. ^4aąo1hL člartotis, 
kestis.

1809 So. State

ir cemen-

St.

VYRŲ
REIKIA patyrusiu shermenų dirb

ti į geležies ątkarpų jardą, prie 
naujų No, 2 žirklių ką tik įdėtų. 
Nuolat darbas, gera alga. Atsišau
kit panedėly.

Iroquois Steel and Iron Co.
4629 W. Rooscvelt Rd.

BE1KIA vyrų prie Acetalync 
torcb eutterių. Atsišaukit panedėly. 
Bubin’s Metai & Iron Co., 1990 
Carroll avė.'

AUTOMOBILIAI

tas darbas ir maro bendramin
čių 
mas,
“Birutės” teatro ryškią ateitį.
Kai dėl to busimojo teatro lig 
ir veikimo programų, galiu pa
reikšti kol kas tik tiek. Esame 
pasiryžę savo veikime laikytis 
garsaus Teatro veikėjo rašyto
jo Romain Rollano pažiūrų: 
teatras privalo teikti žiūrovui 
energijos, būti lavinimosi šal
tiniu ir podraug turi tai būti 
poilsio vieta. Pirmenybė, su
prantama, bus llietuviškiems 
veikalams: turime numatę ge
riausius ką pastaruoju Nepri
klausomybės metu musą rašy
tojai yra pateikę. Jau smarkiai 
per visą vasarą 
S. Čiurlionienės 
“Aušros sūnus”, 
tės” d r. teatras 
įnoriai teatro
rys savo sezoną, 
nebijoti komedijos, 
ir melodramą, 
kiek galima, 
muzika bei
siseks pastatyti vieną iš nau
jausių istoriškų veikalų. To
kios yra perspektjįvos, tokie 
lietuvių teatro sumanytojų 
troškimai.

Dar truputį apie save, nors 
ir nenoroms. Atvažiavau Ame- 
ikon ne save garsinti, ne vien 
tik sau
man bendra
—lietuvių teatro

THE INVINCIBLES

The soccer-football “Gele
žinis Team”, A. C. Sparta iš 
Pragos, Czechoslovakia, ku
ris pradėjo pirmutinę Ame
rikoje kelionę, tai Europos 
čampionas. Jie yra žinomi 
kaipo “The Invincibles”, jie 
atlankys New York, Cleve- 
tand, Detroit, Chicago, St. 
Louis ir kitus miestus.

Liet. Teatr. Dr-jos šv^Martino 
nesinis susirinkimas įVyks šeštadieny, 
Rugsėjo 18 dieną, Šių meti], 7:30 v. v. 
šv. Jurgio parapijos svet., 32 PI. ir 
Auburn Avė. Nariai būtinai privalo

me susirinkti, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti. — P. K., rašt.

Hpulkos narių atydon.— 
mokestys yra užvilktos, 
užsimokėti, nes busime

Visi, kuriu 
malonėkite 
pirversli pasielgti pagal konstituci
ją. —Sekretorius. \

repetuojamas

Roseland. Paskutinis išvažiavimos 
ir dovanos Draugijų Sąryšis palai
kantis Aušros knygyną ir L. D. Na
mo Bendrovė rengia bendrai išvažia- 
iną Nedėlioj 19 d. Rugsėjo-Scpt., 1926 
m., Washington Heights miške, 107 
St. ir Racine Avė. Pradžia 11 vai. ry
to. Todėl visi, kurie turite paęmę 
Aušros tikietus dėl pardavimo sugrą
žinkite iki šio išvažiavimo būtinai. 
Bus lietuviška muzika, valgių, gėrimų 
ir dovanos. Visus kviečia bendra,

Komisija.

Rasta-Pamesta
TRYS savaitės tam atgal pame

čiau $240 Wavcrly Bcach, Indiana 
valstijoj. Jei kas radote, malonėki
te grąžinti, radybų duosiu $120. S. 
W., 4531 S. Sa\Vyer avc. Tel. La
fayette 5620.

ISRENDAVOJIMDI
RENDON 7 kambarių fialas su vi

sais įrengimais, Brighton Park.
4104 So. Campbell Avė.

BENDON 5—6 kambarių fialai, 
gerame name ir geroje apielinkėje, 
yra elektra, rendos $29 ir $25.

2721 Normai 'avc.
BENDAI 5 ruimų cottage, gasas, 

elektra, maudynes. 3222 So. Lovve 
Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

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

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St,
J. S. RAMANČIONIS, Prez. 

k ■ ...................... —

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel 
Boulevard 1035. " { , << ..

> . » -v > »* < •MES nikeliojame automobilių' da
lis, pečių dalis. Atsiųskit savo pe
čių dalis dabar. Mes atliekam dar
bą gerai. Surūdiję daiktai padaromi 
kaip nauji. 37 St. Plating.

3701 S. Halsted St. 
Phone Yards 0115 

John Orient

REIKIA DARBININKU TIKRA NAUJIENA
MOTERŲ

BEI KALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo, kuri supran
ta jį, kuri turi liudymą bur pir
miau dirbo; kambarys ir valgis, 
prie mažos lietuvių šeimynos.

• 3259 W. 66 St.
Tel. Bepublie 8915

REIKIA patyrusių finišerkų 
ii| operatorių prie kautų il
sių. Nuolat darbas, gera 
kęsti s.

d rė
mo-

Juomi “Biru- 
Goodman Me

niniuose atida- 
Pasižadame 

duosime
visi veikalai, 

bus persisunkę 
dainomis, gal pa-

Lietuvių Vyrų ‘ ir Moterų Pašel- 
pos Kliuba.s laikys susirinkimą rug
sėjo 19 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White parko svet., prie Halsted ir 
39 gatvių. Visi nariai malonėkit bū
ti paskirtu laiku. —Pirm.

NOKTU Side, rendbn 2 kam
bariai ir virtuvė, ir 1 kambarys 
ir virtuvė, karštu vandeniu šil
doma, naujas namas, pigiai.

F. MAGES
2843 N. Savvyer Avė.

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus.

Adolfas J. Oborskis
2144 N. Lockwood avė.

Tel. Spaulding 9556

REIKIA patyrusių operator- 
kų, rankomis siuvėjų ir beis- 
terkų prie ' moteriškų’ dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

JOBDAN SEDAN
Permalevotas gražiai pilkai, mo

toras pilnai ovcrshauled, nauji ta- 
jerai, yra baksas. Didelis atpigini
mas greitam pirkėjui. Lengvais iš
mokėjimais.

GAR OWNEBS FINANCE CO. 
127 N. Dearborn st. State 1919.

WILLYS KNIGHT
’24, coupe, sedan, permalevotas 

mėlynai, mechaniškai A-r—1, geri 
tajerai, pigiai, lengvais išmokėji
mais. .' a

)WNERS FINANCE CO.
Dvarborn •$tl\V State 1919

PARDUODU. 7' pasažierių, 6 
cylinderių .“Nash” karą. Gera
me stovy j. Parduosiu už pirmą

garbės ieškoti, bet rupi 
mano pašaukimo 

pažanga.
ir gerais no- 
buti naudin- 
santaikoje su 

dirbti kul-

ra i s stelgsiuos 
gas ir gražioje 
čikagiečiais išvien 
turinį dalbą.

Palanki man “Biutė” šio mė
nesio 19 d. rengia man lig ir 
benefisą, ir aš iš visur gaunui 
daug paramos, daug man reiš
kiama netgi neužtarnautos

laike “pirmojo vaidinimo 
pasirodysiu kaipo 
trolėrius”, nenoriu

ne
koks “gas- 
skinti jo

kių sau laurų, tik, prašau kar
tu su manim patikėki, kad lie
tuvių teato gyvavimas Čikago
je nėra jau toks nerealus da
lykas. Pirmas mano pasirody
mas prieš Čikagos publiką, lai 
būna mano bendradarbių pasi
rodymu, tarkite savo žodį, 
su tokiom pajėgom galima 
kalingą teatrą steigti, o 
mano “benefise” dalyvaus 
gi toli gražu jie ne visi.

Sakoma, norėk, dirbk ir at
sieksi. lai padaryti mums gal 
būt bus todėl lengviau, nes, iš 
tikrųjų, visur randame nuošir
daus pritarimo ir vertingos 
lamos.

Iš savo pusės, noriu tarti 
paskutinį žodį. žinau,
kiekvienas menininkas turi tam 
tikrų prievolių, 
diktuoja pats 
kad kiekvieno 
apie tas sayo 
atsiminti. Iki 
tuviško meno
kurių kelerių metų 
dirvoje darbuotė,

Tas jų užvardinimas yra 
pilnai atsakantis. Čionąi 
Amerikoje toks pat vardas 
turėtų būti duotas dėl Tri- 
nerio Karčiojo Vyno. Labai 
daug imitacijų apsireiškė 
per paskutines tris gentkar- 
tes, — bet ir vėl dingo, nes 
žmonių mat negalima ap
gauti. Jokia imitacija ne
gali suteikti tokių pasek
mių, kaip Trinerio Kartusis 
Vynas suteikia atsitikimuo
se, nevirškinimo, prasto 
apetito, galvos skaudėjimo, 
nemigęs ir panašių skilvio 
trubelių. Jei jus kenčiate 
nuo rudeninių reumatiškų 
arba neuralgiškų skausmų, 
prašalink juos su Trinerio 
Linimentu! Jūsų vaistinin
kas arba pardavinėtojas gy
duolių užlaiko Trinerio gy
duoles stake, o jei ne, tai ra
šyk pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.

Susivienijimo Draugijų Bridgepor- 
to kolonijos ėmusieji tikietus grą
žinkite šeštadieny, rugsėjo 
kaip 7 vai. vakaro, Lietuvių 
torijos žemutinė! svetainėj, 
tefus bus prie durų.

18 d., 
Audi- 

Komi-

RENDAI štoras ir 4 ruimai, 
pigi renda, gera vieta dėl viso* 
kio biznio. 832 W. 33rd~St.

Kreipkitės:

skyiraus
Visi dramos

Birutės dramos 
viams.
gerb. dalyvčs-iai yra kviečiami gau
ti nemokamus bilietus į art.-rež. 
S. Pilkos pirmąjį vaidinimą, sept. 
19 d. Bilietus galima gauti “Aušros” 

'knygyne'arba {einant į salę. Vaidi
nimo pradžia lygiai 7 vai. vak.

daly- 
skyriaus

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Ui “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 
ranti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 321(rSo. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663)J1 ■ /.... ,
Pranešimas Marųuetto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje apielin- 

kėje, kuriems nėha patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai į didįjį “Nau
jienų” ofisą — galima skelbimus pri
duoti J. Ginaičiui, 2502 W. 69th 
Jis yra pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų” skelbimus ir tuo reikalu tar
pininkauti tarp “Naujienų” ir MarJ 
ąuetto lietuvių.

“Naujienos

3416 So. Union Avė.

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario 

North Side, būt gerai, kąd 
prie Humboldt Park.

J. J. G.
3932 So. Rockvvell St.

SIŪLYMAI KAMBARĮ
PASIRENDAVOJA kambarys 

dėl vienos ypatos, be valgio. Ga
lima matyti vakarais nuo 6 'iki 
9 vai.

3319 Lovve Avė.
II lubos iš fronto

BENDON 2 ruimai dėl 2 vyrų.

kad 
rei- 
juk 

dar-

pa-

dar 
kad

kurias jam 
gyvenimas ir 

kūrėjo pareiga 
prievoles visada 
šiol jauno lie
sk leidėjai, prie 

tautinėje 
leidžia pri-

skaityti ir šio rašinio autorių, 
kaipo svarbiausiąją savo darbo 
užduotį kaip tik laikydavo tų 
neatidėliotinų prievolių atliki
mą.

r/ .  -------=======
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky
rius, atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 y. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

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

KliuboLietuvių Piliečių Brolybės 
Amerikoj, rengia draugišką išvažiavi
mą, kuris įvyks nedėlioj, Rugsėjo 19 
d., Palos miškuose. Trokas stovės iš 
ryto nuo 8 iki 9 valandos po numeriu 
3317 So. Auburn Avė.

Kviečia visus K. Laucius, pirm.

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviėelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nyriams yra trys skyriai pa- 
Šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš Čhicagos į 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Arnęrikos ir gauti pašelpi) kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nartai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vięnam draugijos nariui aęba 
|ei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui i šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d? š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios

4 draugijos nariais.

APSIVEDIMAI
PAlEšKAU merginos arBa našlės 

dėl apsivędimo. Turi būt gera gas- 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namą ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 
busiu vyras. Antrašas: P. K., P. O. 
Box 215, Kenosha, Wls.

PA1EŠKAU apsivedimui našlės 
be vaikų, arba merginos tarpe 30 
ir 40 metų ^nžiaus. Aš esu našlys 
42 metų, 5 pėdų ir 7 coli 
toju svaiginamų gėrimų 
moterį norėčiau gauti.
laišku. B. A. G. 1739 S. Halsted st., 
Chicago, III.

nevar- 
okią ir 

Kreipkitės

IEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
ba našlio, apie 49 metų amžiaus

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI, 

4155 Archer Avė. ' 
, CHICAGO k . .. ....■■■■■■—>

REIKIA merginų prie 
lengvo mašinų darbo ir ra- 
dio. Patyrimas nereikalin
gas. Algos pradžiai smar
kioms ir energiškoms dar
bininkėms $25 į savaitę. At- 
sišaukit tuojau.

WEBSTER CO.
3504 W. Lake St.

N. DAUG1N, 818 W. 35th PI., 
Tel. Yards 0621.

RAKANDAI

BEI KALINGA senyva moteris už 
šeimininkę. 26 W. 103 PI.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nermiumis; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 Vsc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina Yiuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau; negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

HIANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St., prie JNorinal AvC.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

vaikams 
65c iki

nuo 35c

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, IJelikate- 
ssen, Restauran- 

' kendžių, Be-
/Kernių. Musų 

C|^^^speciali/nas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 .So. State St.

MUMS REIK JUS U LIUOSO 
LAIKO

Mes už tai užinokčsim gerai.

PROGA TIK PER 3 
DIENAS

Turi būti parduoti grei
tai: Skalbama mašina ir 4 
kambarių rakandai. Pasi
skubinkit ir sučėdysit pini
gų. Atsišaukit pirm Utar- 
ninko.

J. BARKAUSKIS
2753 W. 43rd St., Chicago 
Pirmos lubos užpakalyj

SHEliitiJTON BROS\ PARDAVIMUI
i PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nč. 3001 S. Union Avc.

Room 116

BEI KALINGAS senas žmogus tei
singas ne girtuoklis už porteri gro- 
serio krautuvėj. 1458 W. 15th St.

GROJIKUS pianas, tik biskį valy 
totas, kainavo $806, dabar parduo
siu už $125. Benčius, kabinetas ir 
rolės. Gerieitfs 'žmonėms atiduosiu 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės:
6512 S. Halsted St. 1 fl.

VAKAGIJDS FLORIDOJ'
Geriausia vieta _____
Tampa Florida 
sveikiem ir ligo 
tiem, geriausios 
marių maudy
nės; temperatū
ra yra vienuoda 
85 laipsnių ši
limos vasara ir 
žiemų. Geriau) 
šia vieta apsi
stoti, fornišiuoti 
kambariai pas:

PETER GADEIKO, 
511 S. Albany Av., Tampa, Florida 

*rba dėl Informacijų,
1606 S. Halsted S t., Chicago, III.

, i n ■■■■■ ■ ........................—>

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogij prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tijc patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

REIKIA salesmenų prie ol- 
selio įstaigos dėl atlankymo 
biznio įstaigų. Tinkantiems vy
rams gera alga.

NAUJIENOS
Bo^' 855.

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

2519 W. 43rd Street

PARDAVIMUI barbernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Honore St.

“ATIDA,”

SAVO LIUOSU LAIKU 
Tiktai 2 valandas j vakarą 
Uždirbsi $28 į savaitę. 
Ateik ir xptLsikalbėk.

SHEKLETON < BROS.-

PARDUOSIU arba mainysiu bilc 
kokį biznį arba namą į gąsdino, 
oil ir refreshment stand. Turiu 
parduoti labifi greitai,. Pigiai; ne
toli Chicagos. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. Prašom atsiliep
ti.

1461 So. Rockwell st.
Tel. ų.afaycttc (>319

LIETU VISKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu.

prrrEB gadeIko
• 1606 So. Halsted St.

Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin- 
kifnų, andedu duris, langus, 
padlagas ir.t. t. Atlieku di
delius ir ihažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

Room 416

REIKIA jaunų vaikinų lietuvių 
kaipo pagelbininkų manageriui j 
deparlmentinų; alga ir“ išlaidos, 
proga ąteičiai. Atsišaukit po 9 
ryto, 1 fl.

MB. BELLMAN, 
3131 S. Union avė.

vai.

PADAVIMUI 3 krėslų bar- 
berne, senai įsteigta, geras biz
nis, pigi renda. Parduodu iš prie
žasties išvažiavimo į Europą.

2513 So. Halsted St.

PASIRENDAVOJA moderniškas 
kambarys viekam ar dviem vaikinam. 
6515 S. Talman Avė., Prospeet 19210....... — v

RENDON kambarys dėl 2 arba 1 
ypatai; kambarys šviesus ir moder
niškas. 1 fl. 4234 So. Maplewood 
Avenue.

gerai atrodantį, padorų žmogų ir; KAMBARYS 1 arba 2 mergi- 
kad butų kiek tui liūgas. Aš esu nrh*i vvriitn nrip mažosnašlė, gerai atrodanti, padori, links- nom aina vy.ram» Prie . mazoS
ma. Turiu biznį ir taipgi cšsh. Gy- šeimynos. Apšildomas ir kiti pa- 
Xu,ns,is!M*nHU»uU’sTMS gurnai, gera tranaportacija. 
žmogumi. Meldžiu atsišaukti i Nau- Ątsisaukit tuojau. Mrs. C. Stones 
1‘SJ’ui s' Halsk‘d st Box 8501 8425 S. Lea^itt fl.
Chicago, III.

-____—---------- --------------------- ------U—----- -------------

PASIRENDAVOJA kambarysNORĖČIAU susipažinti su ge
ru, vaikinu, kuris turi švarų dar-' vienam ar dviem vaikinam. Ga- 
bą, nesenesniu 40 metų ir ne- Ii valgį pasigaminti. Galimi mu-r 
bėdnu. < tyti šeštadienio # vakarą arba

B. K. sekmadienyj iš ryto. 1750 Wa-
5024 So. Racine Avė., Chicago bansia Avė., 2 lubos iš priešakio

Sr A, ZOLP
927 W. 34th PI. 

Phone Boulevard 0527

PARSIDUODA meat market, biz
nis daromas cash, įplaukų j dieną 
nuo $90 iki $100, rendos $55 j mė
nesį. Kam reikalingas tokis biznis, 
pasiskubinkit, gausit bargeną.

7307 So. Racine Avė.
REIKALINGI 5 vyrai ap

sišvietę, kuriems atsibodo 
prakaituoti dirbtuvėse už 
mažę mokesti. Turiu propo
ziciją, tokią, kad galite kiek
vienas pasidaryti $5,000 lyg

Nlrer1<neLh“o"ll,r,«i.5V’Zli!> Kalėdų, dirbdami 6 valan- 
valley yiNEYARDS, 1311 das į dieną. Jei norite pa- 
• ______ stoti ant kojų ir surasti ge-/

DIDELIS atlyginimas bus suteik- I*ą ateiti SRU, atsišaukite 1*4“ 
• ’ • * , /I 1 XI IX Io nedėlyj nuo ryto iki 4-rių poapie pavogimų 19 bačkų dešrų iš . , T
■ ■ 22, .1925, ii kariku- Pietų. -

E. M. MILLER

GRYNAS Californijos 
juice. F 
nui> 
Clybourn Avė. Diversey 4692.

nakties sausio
rie stovėjo Freckleton I Coal Co. 
Yards. Visos suteiktos informaci
jos bus užlaikomos paslapty. Tele- 
lonuokit po 6 vakare. Midway 6513.

JIESKO DARBO ~
JEŠKAU darbo į bekernę už 

pirmą kepėją; moku kepti kek
sus ir visokią duoną. J. B. 
10341 Edbrook Avė., Chicago, 
111., Tel. Pullman 9542.

, atsišaukite Pa
ryto iki 4-rių po

75a E. 64th St
Klauskite Lietuvio Vedėjo

REIKALINGAS siuvėjas prie mo
teriškų darbų. Geram žmogui ge
ra aleitis, darbas ir biznis. Taipgi 
reikalinga finišerkos. Beikalingi 
tuoj. s

3351 Irving Park Blvd.
Tel. Keyston 5286

PABS1 DUODA grosernė ir ice 
cream pa r lo ris, 5 pagyvenimui kam
bariai su filminiais. Greitu laiku 
apelidžiu miestą, arba mainysiu 
ant prapultos su nedideliais morgi- 
čiais.

710 W. 14 PI.

PABS1DUODA gerai įrengtas poli 
ruimis. Gera vieta, vidurmeisty. 15 
stalų. Visai naujas. Klausk Andrcvv 
334 S. State st.

TIKBAS BARGENAS
Pardavimui krautuvė saldainių 

mokyklos reikmenų, lysas 4 mo
lams, 4 kambariai gyvenimui, kai
na $500. 720 W. 81 St. /

GROSERNfi ir hučernė prie dide
lės gatvės, geras biznis; visokių tau
tų apgyventa; pigi renda. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1036 W. 31 st St., Boule
vard 2497. ,

PARSIDUODA Soft Drink 
ris. 4539 So. Mavshi’ield Avė.

Liuo.su
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PARDAVIMUI
PUIKUS fonografas su rekordai? 

už $20, jei pirksi Inoj. 'Trayster 
Piano Co., 1538 \V. Chicago Avė.

1’2 $25 nupirksi gerų upright pia
nų, reikia pinigų, klausk Mr. Dnvis. 
Atdara vakarais. 'Trayster PianoAtdara vakarais.
Co.. 1538

Trayster
\V. Chicago avė.

PARDAVIMUI
Iš PRIEŽASTIES ligos turiu ap-t 

leisti Chicagą, užtat parduosiu sa-1 
vo grojiklį pianų, su pridėčkais už 
$115. Priimsiu morgičių mažais iŠ-1 
mokėjimais. Joseph Demboski, 2332. 
\V. Madison St., 1 fl.

NAMAI-2EME
Namai pardavimui

8 METŲ senumo namas, po 4 ir 
kambarius, aukštas beisinentas;

i NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME H.UMt-ŽEME

TURIU 
pianų už 
Pamals k 
1538 \V.

parduoti šį gerą 
$385, jis kainavo 

šį bargenų, l fl. Tn 
('hieugo avė.

grand
$795.

TI RIU parduoti 
jiklį pianų už $12. 
rolėmis, šis \ra 
Nesvman, 1 fl. 
avė.

savo gražų gro- 
5, su benėiumi ir 

tikras bargcnas. j 
1538 \V. Chicago

PIANAS ir gramufonns, parduo- maM(tyn*s.‘ S i .PHraP^}1’
siu už $675. Ri‘.x grojiklis pianas, n,a*j 
lienčius ir roleliaį už $165 ir savo rendą. 395a. So. Rockwell St.
$250 vertės Richtone fonografą ir Į _
roleliiis už $45 cash arba ant kre
dito, greitai parduosiu vienų arba 
abudu. Pamatyk juos šiandien. 
Lester Rrunn, 3968 Milsvaukee avė., 
frontas.

ŠTAI BARGENŲ KAMPELIS I MODERNIŠKAS 2-jų fla- 
----------  tų mūrinis namas po 5 kam- 

Naujas buagalow, aržuolu iš- barius, pusiau uždaryti por- 
trimuotas, furnace apšildomas, čiai, aržuolu baigta. Kaina 
pleisteriuotas beizmentas, plie- tik $10,000. Įnešti apie $4,- 
ninė konstrukcija. Randasi prie 000. Randasi ant Brįghton

T

NAMAI-2EME

NAUJAS \iniirinis namas p<» 6 ir 
6 kambarius, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. įmokėti lik $3500, ki- 

I lūs ant lengvų išmokėjimų. 6734 S.
Maplewood avė.

PARSIDUODA dclicattessen w ir 
grosernė, pigiai. Renda *20. 416.» S. 
\Ve!ls st.

PARDAVIMUI bučernč ir gro- 
: t*i nė. sykiu keksų ir truktų štoras. 
V: ta sena, išdirbta; biznis daro- 
i as cash. ant didejč* biznio gat
vės Bridgeporte. Priežastis 
Iridžiu miestą. Važiuoju gyventi į 
uki. .Naujienų Skyrius, ............... -
Halsted st. Box 72.

ap-

3210 South

PARDUOSIU ARMA 
MAINYSIU

Savo 60 kambarių Kotelį, į mainus 
priimsiu neperdidelj namų. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Čia yra 
restauracija ir krautuvė, gera vieta 
dėl 2 partnerių; auksinė maina dėl 
patyrusio biznieriaus; priežastis par- ( 
davimo, savininkas apleidžia Chi- 
cagą. • /

Atsišaukite
P. GADE1KO,

1606 So. Halsted St., 
Chicago, III.

NAUJAS mūrinis namas, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, karštu van
deniu apšildomas, garažas dėl dvie- 
jų mašinų, (mokėti tik $3,0(M>. 665.*' 
So. Tahnan avė. *

NAUJAS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu apšildomas, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, (mokėti lik 
$2500, kitus kaip rendų. 5329 So. 
Homan avė.

PARSIDUODA grosernė, bučernč 
i: lunch ruimis. Pelningas ir geras 
biznis. Pigiai greitam pardavimui.

1713 So. Canal St.
Didžiausis bargenas Chicagoj

PARDUOSIU ar mainysiu bučern? 
ir grosernę ant mažo namo. Seniai 
išdirbta vieta, 4 ruimai pagyvenimui, 
renda $25, lysas ant 5 metų, itęs 
riu du bizniu, negaliu apsidirpti.

Atsišaukite
8139 Viųcennes Avė., 
Tel. Vincennes 1143

te

6721 MAPLEW()OD Avė. (.ražus 
2 flatų mūrinis namas, beveik nau
jas, pastatytas pagal savininko nu
rodymų, 6—6 kambarių pirmas 
augštas, yra knygynai, aržuolo Jlri-; 
mas, garu šildomas, kaina $15,500. 
Lengvais išmokėjimais. Savininkas 
ant vietos subatoj po pietų. Pama
nykit ir persitikrinkit.

Phone Normai 0806.

2 PAGYVENIMU medinis namas, 
aukštas beisinentas, maudynės, 
kampinis lotas, 50X125; parduosi
me pigiai; įmokėti tik $1800, kitus 
pagal sutarimo.

NAUJAS G ir 6 kambarių/ mūri
nis namus? ‘ 
sios mados, 
išmokėta, 
ti $3500,

įtaisytas pagal vėlian- 
lotas 37x125, viskas 

Parduosime pigiai. (mokė- 
kitus duosiu morgičius.

FAKSIDUODA Restaurautas, 
ira matyti nuo 5-6 vakare. Klausk
Mike, 1332 So. Morgan St.

PARDAVIMUI krautuvė, nesvaigi- 
namų gėrimų, cigarų, saldainių, no- 
tions, mokyklos, geroje vietoje, ne
toli lietuvių ir vokiečių mokyklos, 4 
kambariai iš užpakalio. Parduosiu su 
namu aiba be namo.

2734 W. 43rd Street

TURIU parduoti savo $700 vertės 
grojiklį pianą, su benėiumi, 60 rolių 
ii kabinet už $140 cash, arba atiduo
siu išmokėjimais geriems žmonėms. 
Klauskit MR. JOHN BURKINSK1, 
6136 So. Halsted St., Ist fl.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
diibtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 852.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Geras pelningas biznis. Vykstu 
Lietuvon, uoriu greit parduoti. 4001 
So. Campbell Avė., I^fayette 7220.

ATYDOS. Parduodu gerą gro- 
sernės krautuvę, 
nijoj, yra lysas, 
vana iš užpakalio,'
per 3 blokus, $900. Atsišaukit

lietuvių kolo-
kambariai ir

1 grosernė

PARDAVIMUI Malt ir Hops, 
groserio štoras, gera vieta. Sy
kiu parduodu ir 4 ruimų rakan
dus, pigiai nupirksit.

Kreipkitės:
6232 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI bučetne, gro
sernė ir Malt ir Hops. Sena iš
dirbta vieta. Priimčiau ir part
nerį vyrą arba.moterį. Kreipki
tės tuojaus. Nedėlioj visą dieną 
atdara. 3337 So.

GAltAŽO budinkas ir akro že
mės į Hinsdale, tinka dvi gyveni
mo. Geroje vietoje. Burgenas $1500, 
įmokėti $800, kitus pagal sutartį. 
Matvkit

7 ir 7 KAMBARIŲ mimas, maudynės, elektra? visi parankamai, 
(mokėti tik $20(l0> kilus kaip ren
dų. 5422 So. Carpenter St.

parko ir karų lainės. Kaina tik 
$6,900; jmokėt $1,500.

Naujas muro namas, 5 
kambarių, aržuolu baigtas, 
štu vandeniu apšildomas, 
kas, apdirbti porčiai. Randasi 
prie vienuolyno. Kaina tik $13,- 
700; jmokėt $4,000.

Stiprus muro namas, 5 ir 6 
kambarių, aržuolu baigtas, ga
ru apšildomas, 2 karų garažas. 
Randasi Marąuette kolionijoj. 
Kaina greitam pardavimui tik 
$12,000; jmokėt $3,000.

Skubiai parsiduoda mūrinis 
namas, 6 ir 6 kambarių, aržuo
lu ištrimuotas, karštu vandeniu 
apšildomas, 2 karų muro gara
žas. Randasi' ant Marshfield 
Avė. ir 55-to bulvaro. Kaina tik 
$12,700; jmokėt $3,500.

Kampinis muro namas, 3 po 
5 ir 1-6 kambariai, aržuolu baig
tas, furnace apšildomas. Neįei
na nei anglių, nei pečkurio. Ge
rai procentuojas. .Kaina tik 
$21,500; įmokėt $8,000.

Taipgi turime įvairių dydžio 
namų, kurios butų 
mainyti.

Del Informacijų 
pas

ir 5 
kar- 
viš-

galima su-

kreipkitės

931 W. 5 įce

PARSIDUODA 5 kambarių bun- 
ga!ow, naujos mados įtaisymai, garų 
iV'.(lomas. Pigiai iš priežastie.!

6024 So. Whipple Sc 
Savininkas gyvena: 
2419 W. 45th PI.

PARSIDUODA medinis 
šiltu vandeniu šildomas, 
šviesa, gesas ir maudynės. 
Union avė.

3 FLATU PO 5 KAMBARIUS.
• • ISun parlorai, moderniški, ką 

tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER BAYS

Parko, prie 44-tos gatves 
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th Street 
Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

SPECIALIS BARGENAS
MES šiuos namus gavom 

į mainus, per tai galim par
duoti labai pigiai.

PARDAVIMUI 2' augštų mū
rinis namas, 4—4 kambarių, 
$1000 cash, kitus <, mėnesiniais 
išmokėjimais.

3012 W. 41st Place

PARDAVIMUI 5 ruimų cottage, 
gasas, elektra, maudynes. 3222 So. 
1 .owe Avė.

BUDAVOTOJUI REIKIA PINIGŲ
Gražus 5 kambarių bungalovv, 

stikliniai miegami porčiai, yra ug
navietė, knygynas, bufetas, moder
niška. Bargenas. Nepraleisk tos pro
gos. $1,000 įmokėti. Matvkit

STENZEL.
934 W. 53 rd Place

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, karštu vandeniu šildo
mas, cementiniu pamatu, cementuo
tas skiepas, kieto medžio grindys, 
60 ar 90 pėdų frontas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti. .

7119 So. Washtenaw Af*.

PASIULYKIT patys. 4019 Fran- 
cisco avė., 4 dideli kambariai 1 fl. 
ir 2 kambariai ant viškų, (urnas 
šildoma, vėliausio styiiaus plumbin
gas, stikliniai užpakaliniai porčiai, 
lotus 25x215. Yra visi įtaisymai, 
netoli mokyklų, bažnyčių, krautu
vių. Phone Mr. Funke. JORDAN & 
BAUM, 1537 W. 63rd st. Hemlock 
4702.

T------------------

MEDINIS namas ant 4 pagy
venimų; parsiduoda su įmokėji- 
mu $1,000, o likusius kaip len
dą. 2139 W. Coulefton St.

3 augštų medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 1 augštas 
ant cementinių bloksų, viskas 
po 5 kambarius, 3 miegruimiai 
cash $2,000.

4059 So. Richmond St.
'Turime daug naujų namų 

ant pardavimo labai prieina
momis sąlygomis. Musų ofi
sas bus atdaras nedėlioj ir pa- 
nedėlyje visą dieną.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Ufayette 8705 ir 8706

PARSIDUODA bizniavas namas, 
dabar tik pastatytas, geras labai dėl 
barberio ar kitokio kokio mažo 
biznio. Yra štoras ir 4 kambariai 
užpakaly storo. 6 kambariai ant 
antro fioro. Elektra, maudynė, ga
ražas dėl 2 karų. Galima nupirkti 
?įu mažai pinigų. 522 W. 31 St.

K. J. MACKE & CO. 
(Machiukas) 

2436 W. 59th Street 
Tel. Prospect 3140

P. S.: Dollar Savings, Building 
and Loah Ass’n “Spulka” 
atidarė naują SERIJĄ, ge
ra proga prisirašyti.

• PARDUODU savo modernišką 
murini bungalow, 2 metų senumo, 5 dideli kambariai, tile vana, ugna- 
vielė. knygvnas ir įmūrytas bufe
tas. Užpakaliniai porčiai su stiklais 
ir sieteliais. Lotas 33x125, 2 kart,i 
garažas, kaina $8650, priimsiu 
$2500 cesb, kitus kaip rendų. Savi
ninkas. 5436 S. Richmond St. Tel 
Republlc 4365.

BARGENAS i
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nis namas. Visus pinigus arba dalį 
pinigais, arba išmokėjimais pagal 
pirkėjo norą. Yra visi įrengimai. 
Cementuota gatvė, geroje apielin
kėje. Atsišaukit.

5334 So. California avė.

namas,' ...... .Elektros1 ,aipgi turime ir daugiau namų, 
3635 S. kur 'tamstos galėsit pasirinkti; taip

gi mes šituos namus galėsime mai
nyti ant kitų namų, lotų ar biznių. 
Jeigu tamsta neišsirinktumėt iš 
musų tų namų, 
pabudavosime, kokis tik tamstai 
tiks.

neišsirinktumėt 
tai mes tamstom 

pa-

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 7674
PARDUOSIU arba mainysiu ant 

lotų arba iant namo savo groser
nę. Vieta yra išdirbta per daug 
metų, maišytų tautų apielinkėje. 
Pardavimo priežastį patirsit 
virtos. Kreipkitės ypati.škai 

4508 S. Marshfield avė.
Tel. Yards 7160

ant
BRIGHTOty PARK

MŪRINIS namas, 2 fla- 
ai po 5 kambarius ir 2 f ta

tai po 4 kambarius, elektra, 
maudynės, 2-jų karų gara
žus. Rendosineša apie $100 
į mėnesį. Kaina tik $8,000. 
{nešti tik $4,000. Randasi 
artį 33-čios >ir -Halsted gat- 
0ų.

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

Blvd. 0611-0774 
(arti ^Halsted)

MURINIS namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, furnace ap
šildomas, aržuolu baigta, lo
tas ir pusė, elektra, vanos, 
beizmentas. Kaina tik $11,- 
000. Įnešti apie $3,000. Ran
dasi arti Garfield Blvd. ir

MODERNIŠKAS mūrinis 
namas, 2 flatai po 6 kamba-, 
rius, sun-pariors, uždaryti 
porčiai, aržuolu baigta* Kai
na tik $13,000. Įnešti tik 
$5,000. Randasi j Marąuette 
Manor. ,

S. L. FABIAN & CO. 
. 809 W. 35th Street
\ Blvd. 0611-OT74
\ (arti Halsted)

dasi arti Garfield Blvd 
Sherman Parko.

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

Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted) • * Ųl VrnL Į

PARDAVIMUI modemiškas 2 fla
tų namas, prieš naują parką, Cice- 
roj, 6-6 kambarių, aržuolo trimas ir 
dekoracijos, karštu vandeniu Šildo
mas, 2 boileriai, 2 karų garažas, šau
kit Cicero 2133, arba matykit savi
ninką . K

1811—51st Avė., Cicero

1G0 Akeriy Žemės 
prie pat ežero kranto, Mi- 
chigan valstijoj, su gyvu
liais, mašinoms. Parsiduoda 
labai pigiai; savininkas mai
nys ant Chicagos namo, pri
ims lotus arba bile kokį biz
nį už pirmą į mok ėjimą.

Kreipkitės
5833 So. Western Avė. 
Phone Hemlock 6151

MARQUETTE MANOR
Parsiduoda medinis namas, 4 

kambarių ir 2 lotai. Turi būt 
greit parduotas, už teisingą pa- 
siulijimą.

6535 So. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 6 ruimų Cot
tage, 31otai $4000, tiktai $1000 
cash.

10710 So. Albany Avė.
Mt. Greenwood, III.

9

MORTGECIAI-PASKOLOS

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

GRAŽUS 2 FLATU NAMAS
PARDAVIMUI su mažu įmokėji- 

mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak
ių farrna. Kaina $6,700.

40 akrų farma, 1 mylia nuo mies
to. Visa ūkės mašinerija randasi, 
žemė juodžemis. Geri budinkai, pasi- 
nuadokit proga. Parduosiu už $3.001

Atsišaukit į 
z Naujienų Skyrių, 

Box 67, 
3210 So, Halsted St. 

_____ ____ ___ —----- 1---------- r---------------

PARDAVIMUI gražus bunga
lovv, 10 kambarių, 2 vanos, kie
to medžio grindys, aržuolo ir 
Georgia pušės ’ užbaigimo, kar
štu vandeniu šildoma, geras 
vandens šildytuvas, su rakan
dais arba be rakandų, 2 karų 
garažas, su atskiru vandens šil
dytuvu, iš fronto įvažiuojama į 
garažą, lotas 32x125, su siete
liais ir stikliniai porčiai, moder
niška, viską už $11,000.

5845 Princeton Avė.

VISKAS nioderniška, aržuolo t ri
mas, fumas šildomas, įmūrytas 
plumbingas, didelis lotas, didelis 
skiepas, netoli \Vcstern Electric Co. 
$1,000 cash, kitus kaip repdą, kai
na $12,500. J

FRANK C. SLAJS 
3213 Sd. 54 Avė.

CICERO

2 AUGŠTŲ mūrinis namus, 2—4 
kambarių flatai, moderniškas, ge
roje vietoje, cash reikia $2000, ki
tus kaip rendą. Didelis $8900

2 AUGŠTŲ mūrinis, 1—5 ir 1—6. 
žuolo trinias, karštu vandeniu šil- > 
domus, 2 karų mūrinis garažas.

BIZNIAVAS namas pardavi
mui, 2 štorai ir trys flatai. Kar
štu vandeniu apšildomas, bučer- 

17 N. kambarių flatai, 30 pėdų Jotas, ar-1 nė ir grosernė, arba mainysiu 
‘ i ant mažesnio namo. Namas ir
$13500, savininkas 2500 W. 69th St. 

Mes turime daug 2 augštų namų, 
mes norime mainyti į bungalovv. 
I’asimatykit su mumis. Mes turime 
visokių mainų.

$4590 ant jūsų , bargenas5 KAMBARIAI, s 
loto. Visi vėliausios mados įtaisy-į 
mai. Atsišaukit dėl planų. 
l.aSalle St. Room 810.

MŪRINIS namas 10 kambarių?Marųiiette Manor. 
yra elektra, fumas šildomas, pirmos < Ekstra bargenas .
klesos stovy, 4 kambarių cottage, už-1 
pakaly jardas, bargenas už $8,250,' 
dalj pinigais. 2 kambariai beizmente. i 

5333 Emerald Avė.
1 blokas j rytus nuo Halsted St.

PARDUOSIU ar išmainysiu Road 
Įlouse ir 10 akrų žemės ant bile ko- 

ir
. . i yuuse ir iu ūkiu žemes am mie ko

Allburn Avė. [kios Chicagos prapertės, 95th St. i

B. R. Pietkiewicz & Co.
2612 W. 47th St.

DIDELIS bargenas. Parduosiu 
5 ruimų naują namą ir 2 lotus; 
namas randasi 72 St. ir Clare- 
mont Avė. Kaina $7,300.

2554 So. Halsted St. 
Victory 8194

88th

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 32 pėdų lotask prie Wells St. 
netoli Garfield bulvaro, kaina tik
tai $5509, išmokėjimais.

SANDNER,
206 W. Garfield Blvd. 

Boulevard 1392

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

PARDAVIMUI 2 pečiai kie
toms anglinms kūrenami ir Ger
mini Police šuo, parsiduoda pi
giai.

Store
922 W. 33 St.

savininkas gyvena.
GEORGE’Š PLACE 

Willow Springs, Box 144 
Tel. 15, Willow Springs 

Mrs. F. Blinstrup

5654 S. HOMAN AVĖ,
Gražus 6 kambarių namas, karš 

tu vandeniu šildorhas, mūrinis bun- 
ualovv, aržuolo trimas ir grindys. 
Su grindimis viškai, iš šono įėji
mas, kaina $10,750, jus pirksit jį 
kuomet pamatysit. John L. Shen- 
dan Co., 5312 South Kedzie Avė. 
Prospect 3630. >

PARDAVIMUI 2 barbernės krės
lai, sinka, cash registeris ir stiklai.* 
3213 So. Wallace St.

PARSIDUODA cigarų štoras. Me
tų lysds. 626 W. 18 st.

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
pagyvenimų namų su krautuve į I 
grosernę arba automobilių. Kreip
kitės: 1931 Canalport avė.

SOUTH SHORE NAMAI
Ar jus ieškote bungalow, kuris 

yra gerai pastatytas ant didelio lo
to, iš šono įvažiavimas, 2 karų ga
ražas, presuotų plytų aplinkui, tile

EXTRA PRANEŠIMAS
KURIE norite pirkti labai pigiai 

geri) ūkių ar turi gerą namą, ga- • — . • . » > a • t __ _ ■ < _ ♦

PARDAVIMUI ar mainymui 2 fla
tų beveik naufas namas po 6 kam
barius, ceinenttrotas skiepas, forna- 
sm šildomas, lotas prie šalies MeL 
rose Park. ( mainus priimsiu mū
rinį 2 ar 3 flatų, Marųuette Park 
apylinkėj, south side.

Jt Venckus, 5200 S. Union Avė. 
Tel. Yards 2268

stogas, copper gutters ir sieteliai, Į mane »subatoje
‘•*|tile sienos virtuvėj ir vanoj, 7 kam- 

bariui ir 2 vanos, toiletas skiepe, 
labai dųleli kambariai, canvas sie
nos ir lubos. Jei norit tikrų namų, 
pažiūrėkit. 8006 Oglesbv Avė. J. A. 
Thompson, 7914 Oglesby. Savinin
kas ir statytojas.

ir nedėlioję.
P. I). ANDREKUS

4531 S. Mozart st., Chicago, III.

7 nauji mūriniai bungaknvs

PARDUOSIM pigiai gasinį pečių, 
komodę, siuvamų mašinų, vietrolų. 
Greitai "Meldžiam miestą. 7004 S. 
Talman avė.

PARDUOSIU arba mainysiu M 
mažesnį namą arba lotus savo 2 
flatų, 6—6 kambariu naują mūrinį 
namą, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trimas, plieno konstrukci
jos, modemiškas, rendų $150 į mė
nesį. Veikto greit. Jonės Owens, 
5230 S. Peoria St.

PARDAVIMUI restaurancija arti 
\Vater marketp. 1157 S. Sangaman 
Street.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, užbaigtas, $7800. $500 cash 
ir po $60 i mėnesį. 7038 S. Oakley 
avė. Gatvė cementinė, 1 blokas iki 
2 karų ir mokyklos. SaVininkas 
Reoublic 8854.

LABAI moderniški 6 kambarių 
furnas šildomi, randasi prie Hous- 
ton avė., tarpe East 85 ir 86 st., 
$1500 cash, kitus lengvais išmokė- • 
jimais. Atdari dėl apžiūrėjimo ne- o . ... dėlioj 10 vai. ryto iki 5 po pietų, i 8raži vieta, galima
Klauskit Mr. Moser arba telefonuo- Jtarvos laikyti; yra miesto van<luo.
įimais. Atdari dėl apžiūrėjimo ne-

NEGIRDĖTAS BARGENAS
PARSIDUODA 4 ruimų namelis,

PARDUOS ARBA J1ĄINYS
Mūrinis namas, štoras' ir 3 

pagyvenimai, elektra, vanos, 
aržudiniai trimingai, vėliau
sios mados įtaisymai, ant dide
lės bizniavus gatvės ir karų 
lainės, 1 blokas nuo didelio tea
tro, bloko nuo bankos, ge
ra vieta dei biznio. Parduos pi
giai, arba mainys ant kitos pra- 
pertes. Atsišaukit pas savinin
ką. ■

GALUTINAS išpardavimas lotų 
Rieker’s Ogden Gardens. Sustok ir 
apžiūrėk. Ix)tai 50 X129, nuo $595 
ir - augšČiau, Norttnvest kampas 
Ogden ir Prah’ie avė. Brockfield. 
Subatoj ir nedėlioj. Konrad Ricker, 
2458 S. St. Louis avė., Chicago.

PARDUOSIU arba išmainysiu 
ant loto,namas vieno aukšto ir 
pusės, 6 ir 4 kambariai. Moder
niškas įrengimas. 1445 North 
Oakley Blvd. Savininkas gyve
na ant vietos.

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių pa
aiškinimų klausk laišku.

G/ LEVESKI, 
Los Angeles, Calif.

(Pilnas antrašas bus pad. vėliau)
,rXI333nGrXXXXXXXXXXXXXXXXX
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kit Prospect 2829.

CHAS. ZEKAS 
4454 So. Westem Avė,

PARDAVIMUI icc box, gfoser- 
nės ir barbernės įrankiai if fdrni- 
čiai. 657 W. 18th St. Tel. Kidare

MES turime pardavimui 1 gro
jiklj pianų ir 4 paprastus pianus, 
pasirinkite, $85. Atvažiuokit šiandie 
iki 9 vai. vakaro ir nedėlioj iki 5 
po pietų.
'"AMERICAN STORAGE HOUSE 

2210 Madison st.

PARDAVIMUI bekernė labai pi-, 
giai, lietuvių kolonijoj. Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. 850 
VV.J8 St.

5 KAMBARIU bunguJ6w, octogon 
frontas, living kambarys 14x23, 
ugnavietė, knygynas, baltiniams 
kfosetai, lietaus lašų vana, stikli
niai miegami porčiai, indams ka
binet, bufetas, pečius, ice box, garu 
Šildomas, pleisteriotas skiepas, grįs
ti vi.škai, $3500 cash, 1% j mėnesį 
išmokės pirmų morgičių į 10 me
tų, 1 blokas nuo Marųuette Parko ir karų. Tel. Triangle 0038.

GERIAUSIS pirkinys Auburn 
Highlands. 19 flatų visi po 4 kam
barius, jmurytos lovos, lietaus la
šų vana kiekviename finte. Visi iŠ- 
renduoti, $15600 j metus, paimsi
me bungalow arba lotus dėl išmo
kėjimo. . šaukit Triangle 4110.

Matykit savininkų. Kaina $1,500. 
Kas pirmesnis, tas laimėsite. Atsi
šaukit 5621 W. 64th PI. 3 lubos. 
Clearing, III.

DIDELIS bargenas, namas ir 2 
lotai, 5—5 kambarių, $6000. 4424 S. 
Tahnan avė.

PARDAVIMUI farma, Michigan 
valstijoj, visi nauji budinkai, 120 
akrų, lietuvių kolonijoj. Del toli
mesnių informacijų atsišaukit pas 
Jos. Turck, 2355 S. Homan avė.

DIDELIS bargenas. fanną, noriu mainyti 
namo; nėra 
Atsišaukit 

2554 
Tel.

Turiu 'gerą ant miesto 
ant farmos morgičių.

So. Halsted st. 
Victory 8194

PARDAVIMUI 2 aukštų cottage, 
murintu pamatu, cęmentinCs grin
dys. 5 kambarių, pečiumi šildoma, viršuj renda $35, 1 karo garažas,1 
lotas 371/6x125, cementinė elė, au
tomatiškas karšto vandenio šildy
tuvas, vdndens filteris, vra daug 
krmnų ir kvietkų, nejoli Rlston ka
rų ir Irving Park, kgina $93000,

PARDAVIMUI 5 kambarių 
ant cementinių stulpų, medinis 
namas su 3 lotais. Pats savinin
kas parduoda.

Kreipkitės:
6211 So. Cadwell Avė.

PARSIDUODA rezidencija 6 di
delių kambarių. Labai gerai įtaisy
tas cementuotas beisinentas, furna- 
su šildoma. Lotas 46x160. Labai ton> 
pigiai — tik $2000 cash, o kitus 

įsteigtas, geros įplaukos, gyvenimui • lengvais išmokėjimais. K. Tverijo- 
kainbariai iš užpakalio, pigi renda. nas, 1818 — 8 St., Rockford, III.

Kreipkitės: arba Belskis, 44$1 S. yVashtenasv
2855 W. 59th St. avė., Chicago, III.

TURIU paaukauti dei nesveika
tos, delikatesen, grosernė, ice erea- 
mo, cigarų, saldainių. Biznis senai

5 KAMBARIU moderniškas mu- Cash reikia $2500. Savininkas O. F. 
, mgarnį porčiai, Scholz. 4216 N. Hamlin avė.ri^is bungalovv, i 

karštu vandeniu šildoma, garažas, 
33 pėdų lotas, cementinė elė ir gat
vė. Atiduosiu pigiai. 5045 Welling-

ROSELANDIEČIŲ ATYDAI 
2 flatų muro namas, moderniš
kas, karštu vandeniu šildomas, 
arti Vienuolyno ir Marquetae 
Park. Mainysiu ant lotų Rose- 
lande, Pullman 5950.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau- 
(jas bungalow, aržuolu baigtas, sa- 
• vininkui reikalinga pinigų. Parduo- 

O X. . siu »rba mainysiu ant loto;
2 NAUJI augštos rųšies bungalow, mažų sumą įmokėti, likusius kaip

5 kambarių karštu vandeniu šildo- rendų. Namas randasi prie 6431 S. 
rni, vėliausi fikčeriai. 8427—33 Fairfield avė. Telefonas . Cicero
Crandon av*4 2091-J. Stanley Ji Chaplis. Urbonas,' R. 1/Bom 55 Dė kalb? Bli I

PARDAVIMUI 50 akrų farma De 
Kalb, Iii, 60 mylių iš Chicagos. Yra 
stakas, mašinos. Arba mainysiu į 
Chicagos prapertes. Priežastis —' 
turiu didelį užsiėmimą Chicagoj.* 
Del platesnių žinių kreipkitės: 1 lu
bos 4607 S. Francisęo avė. arba A.J

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslą j devynis mėnesius; 
augŠtesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsim* įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

""'""T...... .. 1 "--------------------------------------------------------

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo uci nuiiiuanų, Sąjyga8? Leiskite mums jums pagel- 

turnace apšildomas, elektra,1 bėti, išmokindami jus Auto-Electnc 
į Mechanikos ir Baterijos Amato. 

“ Praktiškos pamokos ant kostumerių 
asi i korų duos jums galę greičiaus ir ge- 

} riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL

PARDAVIMUI*namas, rendų $2750 
į metus, kaina $18500, 6 flatai, pe
čium šildomas, kieto medžio, elekt
ra, 2 karų garažas, 20% investmen- 
tas. Mes turini daug apartmęntų 
pardavimui arba mainymui. Taipgi 
2 flatų ir rezidenciją. BADEAUX 
REALTORS, 3015 W. Madison St.

KAINA $7,000, cash $2850, 1 »/3 
augšto medinis namas, 5 kambarių, 
ir vana ant pirmo augšto, karštu 
vandeniu šildoma, lotas 33x135, 
gatvė cementuota ir apmokėta, ge
ra transportacija. 4549 N. Keating 
Avė.

MŪRINIS namas, 6 kam
bariai, gražiai ištaisytas 
beizmentas dėl kambarių

vana. Kaina tik $5,500. Ine-' 
šti tiktai $1,500. Rand 
prie Garfield Blvd. ir Sher
man Parko.

S. L, FABIAN & CO.
809 W.

Blvd. 
(arti

35th Street 
0611-0774
Halsted) 1587

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madiaon Street

- ■ - -


