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1500 žmonių žuvo
Uragano padaryti nuosto 
liai siekia $200,000,000
Sovietai grauna savo užsienio 

prekybos sistemą
1,500 žmoniy žuvo per ' 

uraganą Floridoje
Medžiaginiai nuostoliai siekią 

apie 200,000,000 dolerių.

MIAMI, Fla., rūgs. 
Miami susisiekimas su 
vietomis tapo šį rytą 
tas -----  aeroplanais,

likusių 10,-

užmuštų

tekusių 1,000.
Ilialeah — apie 200 negyvų; 

apie 100 sužeistų; 3.000 be 
stogės.

20. —-i Ilollywood — apie 125 
kitomis muštų; 300 sužalotų; 5,000

tu tomo- j 
Diliais ir pagalbos traukiniais. 
Apskaičiuoja, kad siautusio 
baisaus 
čius Miami 
apie

kad
uragano •• aukų skai- 

ir apygardoj sieks 
Sužeistų

Caro! Gables — apie 25 
nelįstų; 150 sužalotų; 500

KLERIKALU SUDNOJI DIENA LIETUVOJ
jis ožo^upė j/$ uioi?Ai?D£

1,500 žmonių.
daug daugiau, 

materialiniai nuostoliai siekia 
nuo 150 iki 200 milionų dole-

I Miami sritį įeina Holly- 
wood. Fort Lauderdale, Bei- 
lands, Moorehaven ir Clewis- 
ton.

Susisiekimas su tomis vieto
mis dar neatsteigtas, nes plen
tai ir kiloki 
dens" užlieti, 
siais užnešti,
siaučiančių smarkių vėjų aeio-

keliai tebėra van-
vietomis griuvė-

Del vis dar be-

Paskelbta karo padėtis

Floridoj
Šauks tarptautinę ekono 

minę konferenciją
Fašistai puolė Francuzy 

konsulatą Florencijoj
J/s uŽDRndž

uz-

ne-

Govėdos akmenimis bombarda
vo konsulatą ir dagi bandė 
trobesį padegti

PARYŽIUS, rūgs. 20. - Ne
žiūrint aštriausios cenzūros, 
gauti iš Italijos pranešimai te
legrafu ir telefonu sako, kad 
Florencijoj įvykę rimtų riau
šių, atkreiptų prieš francuzus., 
Fašistų govedos bombardavu
sios akmenimis Francijos kon
sulatą ir bandžiusios jį pade
gti.

GENEVA, Šveicarija, 
20. — Jautų Sąjungos 
komisija techniniams ir 
miniams klausimams 
priėmė Franci jos 
sušaukti kiek galint
tarptautine ekonominę 
renciją. Toj konferencijoj galės 
lygiau dalyvauti kaip Tautų
Sąjungos nariai, taip ne na
riai.

rūgs, 
seimo 

ekono- 
šiandie

pasiūlymą 
greičiau 

konfe-

Paskendusio Italijos 
garaivio’ žmonės 

išgelbėti
na-

O jus — 6 negyvi; 12 sužei
stų; 200 be pastogės.

Fort Lauderdale — 30 
gyvų; 75 sužeisti; 1,000 be 
stogės.

Danją — . 
25 sužaloti;

Hollandale 
sužaloti; 200 

Homestead 
sužaloti; 500 

Pompano —. 25 sužeisti. 
Fort Myers — 10 užmuštų. 
Moorehaven — 100 negyvų, 

tik apytikriai 
kurs 

su vir- 
vakartkt 

buvo Okeechobee 
užlietas, vieto- 
pėdų gilumo.

buvus privers- 
padorių pilie-

buvę paleista.

apie 30 žuvusių;

6 užmušti;

15 negyvų;

skaitmens. Moorehaven, 
yra septyniasdešimt 
šum mylių į žiemių 
nuo Miami,
ežero vandens 
mis penkiolika

25

25

Amerikos Raudonasis Kry
is įsteigė visoj nukentėjusioj Prigėrusių ten žmonių apie ke

turiasdešimt buvo moterys ii 
vaikai.

srity
Apsaugoti nuo 

m i paskelbta 
Niekam neleista 
riant valstijos

Mia-

įeiti, išski- 
valdininkus, 

asmenis, at- 
nčius gelbėjimo ir nuken- 
-iii šelpimo misijas. Viso- 
spakuliacija ir kainų *kėli-j 

produktams tapo 
griežtai užginta. 
)iis baudžiami 
jų sandėlių, pini-

Prezidentas prašo žmones 
dėti n u ken tėjusiems

pa

Sovietai griauna užsienio Nikaragvai pagriso kova; 
prekybos sistema ndri taikos

Pangalos planavęs karą su 
Turkija

Vienas užmuštas, keli sužeisti
Vietos polįcija padarius kor

doną aplink konsulato trobesį, 
ir pagalbon dar 
ta šauktis šiaip 
čiu.‘ • •
•/ Daug šūvių
Vienas asmuo buvęs užmuštas, 
keletas kitų sužalota.

Praneša, kad iš Bomos pa
siųsta'į Florenciją karabinie
riai riaušėms patrempti ir su
teikti geresnės apsaugos fran
cuzų konsulatui.

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Francuzų žvejų laivai išgraibė 
iš vandens paskendusio Italijos 
garlaivio Ellenia įgulos žmo
nes ir vakar pargabeno juos į 
Nevvliną ir Penzance. Garlai
vis Ellenia paskendo Tarpže- 
minėse jūrėse, ties Sicilijos sa
la, praeitą ketvirtadienį.

Tancuzams davė teisę ekspor
tuoti Rusijos javus be komi
sariato kontrolės

MANAGUA, Nikaragua, 
rūgs. 20. — Nikaraguos prezi
dentas Chamorro davė Jungti
nių Valstijų charge d’affaires 
Dennisui saugumo raštus opo
zicijos paitijos nariams daly
vauti taikos derybų konferen- 

bus paleisti

Buvęs Graikų diktatorius sa
kos, kad tik jo griuvimas su
trukdęs jo planus

Itaiijc*.-

rūgs. 20. 
už fašistų 
francuzus 
fašistams

francuzų salos 
kontrde- 

Minios korsikie-

Bande nužudyt Švedijos 
princesą

TOKIO, Japonija, rūgs. 19. 
— Švedijos princesai Luizai 
pietaujant Britų ambasadoj, 
drauge su Britų ir Belgų am
basadoriais, nežinomas japo- 
nietisumetė pro m atdarą langą 
peilį, taikydamas jį princesai, 
bet nepataikė. Piktadarys pa
sislėpė.

kia 
mas maisto 
vyriausybės 
Kaltininkai 
konfiskacija
gaiš ir kalėjimu.

Kiek kur nukentėjo
Uragano aukų skaičiai 

duodama bendrai toki:
Miami — skaičius 

žuvusių asmenų 191;

pu

VVASHINGTONAS, nigs. 20.
Prezidentas Coolidge šian

die išleido atsišaukimą į visus 
Amerikos žmones, prašydamas 
juos aukoti pinigų Amerikos

’ Baudono Kryžiaus fondui nu- 
į kentėjusiems Eloiidos ne’ain ė- 

je žmonėms šelpti. ' 
“Baisi nelaime kliudė 

mi, Hollyyvoodą ir kitas 
Floridos bendruomenes”, 
savo atsišaukime 
“įvykdomosios 
tamentai teiks

Mia- 
pietų 
sako 

prezidentas,
valdžios depar- 
visą, kokia tik

AR NORI M PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkni tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargeną Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapiui kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, n pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už coli 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
lingu* per paskelbimus Naujie 
noae

žinomų jos galioj yra, pagalbą, bet su- 
sužalotų prasdamas didį vargą nukentė

jusių, kurie urnai reikalingi 
pagalbos, tokios pagalbos jie 
bus reikalingi dar ne vieną die
ną, aš skubiu atsišaukti j visus 
Amerikos žmones, graudenda
mas juos savo gausiomis auko
mis padėti nelaimėj nukentė- 
j ilsiems.“

Uraganas atlankė Pensacolą

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

VVEST PALM BEACH, Fla., 
rūgs. 20. — Smarkus uraganas 
šiandie siautė Pensaco’oj ir 
apielinkėj. Kadangi visoks su
sisiekimas nutrauktas, žinių 
apie baisios audros pasekmes 
stoka. Bijoma, kad nebūtų 
atsikartojus panaši nelaimė, 
kaip Miami ir apygardoj.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 20. — Klerikalų Sąjungos 
Tykybos Laisvei Ginti mitin
ge vakar areštuota apie du 
šimtai asmenų, 

j kurstymo žmonių 
džią.

ATENAJ, Graikija, rūgs. 20. 
— Buvęs Graikijos diktatorius 
Pangalos, dabar uždarytas Is- 
endine kalėjime, pasikalbėji
me su vienu graikų laikrašti-

nori taikos, ninku, atlankiusį jį kalėjime,
monopolį Srityse palei Barnųjį vandeny- pasakęs, kad jeigu jis nebūtą

Bu- na revoliucija rods užgesinta, Į buvęs smurtu \ pašalintas iš 
expor- bet kitur ji dar vis įsigalėjus, valdžios rugpiučio 22 dieną, jis 

planavęs kaip rugpiučio 25 die
ną paskelbti kaią Turkijai ir 

i Trakiją, idant 
tuo budu realizavus graikų 
tautos svajonę.

Pangalos sakęs, kad tų jo 
planų niekas nežinojęs, jų ne

iš Bengalijos i žinojęs dagi nė jo užsienio rei
kalų ministeris, nė generalinis 
štabas. Bet jis jau vedęs slap
tas pertraktacijas su viena 
Balkanų valstybe, idant užtik
rinus. Graikijos sienų saugumą.

PARYŽIUS, rūgs. 20. — D.i- 
’bar jau tikrai sužinota, kad 
Maskvoj buvo pasirašyta slap
ta sutartis tarp sovietų vai.- cijoj. Tam tikslui
džios ir francuzų Louis Drey- ir politiniai kaliniai, 
’us banko. Taja sutartim frau- Visos partijos 
euzų bankas gauna 
Franci jai pa i duodamiems 
sijos javams ir teisę
;uoti javus iš Busijos be jo-. 
kios sovietų užsienio prekybos 
komisariato kontrolės.

Dreyfuso bankas perka ir j 
parduoda.daug javų iš Argen
tinos, Australijos ir Busijos. : 

Francuzų finansiniuose rate
liuose žiūrima j šftą sutartį 
kaip j visos sovietų užsienio 
prekybos sistemos sukiužimą. 
Stalinas, kurs dabar yra vir
šiausias galva sovietijoj, kartu, rių, ir kad 170 
su savo padėjėjais politiniame ir vaikų prigėrę. Nelaimė atsi- 
biure. nutarė griauti sovietų liktis dėl smarkioę audros, 
užsienio / prekybos sistdmą, 
idant išgelbėjus kraštą nuo vi
siško komercinio suirimo.

Nors Dreyfuso bankaą netu
rės jokio reikalo su sovietų už
sienio prekybos komisariatu, 
jis vis tik javus turės pirkti iš 
vietų sovietų organizacijų, o 
ne tiesiai iš ūkininkų.

170 žmoniy prigėrę laivui M’ X
paskendus

KALKUTA, Indija, rūgs. 20. 
Pranešimai

sako, kad jūrėse ties Sunder- 
bane paskendęs bengalų lai
vas, gabenęs apie 200 pasažie- 

vyrų, moterų

Muštynės komunistų 
su policija ,

Paryžiuj vėl pradėjo eiti 
vokiečių laikraštis

MIRTIES BAUSMĖ
CANON CITY, Colo., rūgs.

19. — Vakar čia valstijos bau
džiamajame kalėjime buvo pa
kartas Bay Shank, mirties 
bausmei pasmerktas dėl nužu
dymo savo žmonos ir devynio- • 
likois metų sunaus.

Korsikiečiai atakavo 
konsulatą

BASTIA. Korsika, 
— Atsikeršindami 
demonstracijas prieš 
Livorne, Italijoj, 
priešingi šios
gyventojai suruošė 
monstracijas, 
čių Bastijoj puolė Italijos kon
sulatą ir išsigandusį fašistų 
konsulą privertė šalia Italijos 
vėliavos iškelti taipjau ir 
Francijos vėliavą. Uoste Italų 
žvejų laivų kapitonai buvo 
taipjau priversti iškelti ant 
savo laivų Francijos vėliavas.

Bastios gyventojai, daugu
moj fašistų priešai, buvo bai
siai įtūžę, kai jie sužinojo iš 
atplaukusio j Bąstią francuzų
garlaivio Liamone žmonių, kad niekaip negali surasti juod- 
per įvykusias fašistų * demon- marškinių, kurie 
stracijos Livorne jie buvę fa- .dieną puolė gatvėj 
šistų priversti nuimti nuo sa- ' * 
vo garlaivio Francijos vėliavą ir skaudžiai jį sumušė

ii iškelti Italijos.
Nesuranda ^Jungtinių Valstijų 

konsulo puolikų
ROMA, rūgs. 20. 

policija vis dar
Romos

tebeieško, bet

rugsėjo 11
Amerikos

vice-konsulą, /Eaj*lą Brennanąt

Sachalinas, nauja sovie
tuos politinių trėmimo 

vieta

NANCY,- Franci j a, rūgs. 20.
Bandant išvaikyti komunis

tų demonstraciją vakar Čia bu
vo skaudžiai sužaloti 
policininkai. Prieš tai 
štai laikė mitingą, 
kalbėjo komunistų 
parlamente, Cachin.
riaušininkų buvo areštuota.

devyni 
komuni- 
kuriame 
atstovas 
Keletas

BERLINAS, rūgs. 19.
Maskvos gauta 
kad sovietų “čeką 
Sachalino salos 
klausančią dalį 
versti politinių
cialistų revoliucionierių ir 
cialdemokimų — trėmimo 
ta. X

pranešimas, 
nutarus 

Rusijai pri- 
iš naujo pa- 

so- 
so- 

vie-

kai) nių

NEW YORKAS, nigs. 17.— 
Susikrimtęs dėl nedarbo ir var
go pasikrovė aktorius Earl Ca- 
vanaugh, 33 metų.

^ORH

• IPABYŽIUS, rūgs. 20. — Va
kar Paryžiuj pasirodė s pirmas 
Vokiečių laikraščio “Pariser 
Deutsche Zeitung” numeris, 
pirmas- nuo pat karo pradžios. 
Vedamąjame straipsny sako
ma : >

“Vokiškai kalbantieji turis
tai, kurie peržengia svetingą 
Francijos slenkstį, idant pasi
gėrėjus Paryžiaus gražybėmis, 
džiaugsis radę ir vokiečių kal
ba laikraštį, paduodantį vokie
čių naujienas, pasižadėjusį tar
nauti vien teisybei ir būti lais
vam nuo bet kurių senųjų tarp 
tų dviejų valstybių neapykan- 
tų.”

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą. e

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

KOMA, Italija, rūgs., 19. — Iš viso gražu; bet vėsu;
Gen. Nobile, kurs su Amundse- diftinis, daugiausiai žiemių 
nu skrido dirižabliu Norge per tų vėjas.
žiemių ašigalį, planuoja neuž- Vakar temperatūros buvo 

kaltinamų dėl ilgio skristi dirižabliu be susto- dutiniškai 62° F.
prieš vai- jimo iš Bomos į Brazilijos sos

tinę Bio dc Janeiro.

Skrls dirižabliu iš Rp- 
mos i Riode Janeiro

CALEXICO, Cal., rūgs. 19. 
— Vakar čia buvo jaustas že
mes drebėjimas, žalos, regis, 
niekur nepadarė.

vi- 
ry- Apiplėšė banką

EL|WOOD, Neb., rūgs. 20.— 
Praeitą naktį plėšikai, įsilaužę 
į vietos First National Banko 
voltą, pabėgo su 11,000 dole
rių pinigais ir bonais.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

vi-

šiandie saulė teka 6:35, lei- 
I džiasi 6:52 valandų.

i
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KORESPONDENCIJOS Racine, Wis.
Jaunimo reikalais rūpinamasi.

Pradžia džiuginanti

Bridseport, Conn
Lietuvių veikimas.

Ii e-Prisiminus Bridegeporto 
tuvių praeitį, apie 10-15 metų 
atgal, kada lietuvių veikimas 
buvo gyvas, sumanus, tai šian
die atrodo tarsi viskas ruko ap
traukta. Tiesa, čia yra nemažai 
lietuviškų draugijų, lietuvių 
veikėjų, yra viena kita intelek
tuale spėka, tečiau visos tos 
spėkos suniurusios, sutingusios, 
viešame lietuvių gyvenime ne
pasirodo. • Skausmas ima žiū
rint, ypačiai į tuos buvusius 
darbuotojus; rodosi, kadaise jie 
buvo pavyzdingi lietuviai su kil
tais norais savo tautai ir • dir
bančiosios klesos reikalams, bet 
šiandie jau visai kas-kita. Tūli 
iš jų yra paskendę materializme, 
o kai kurie iš jųjų — munšainiz- 
me, o tikrųjų idealistų, tarsi 
kumparas, — visi išgaravo. Gai
la . Ar ilgai miegos Bridgeporto i 
lietuviai — sunku pasakyti; gal 
jie snaus amžinai, o gal dar iš
bus. / Pagyvensime pamatysime.

Uis įkainuoti, nes mums, kaipo 
lietuviams, yra garbė, kad vie
nas kitas lietuvis kuo nois pasi
žymi ir svetimtaučių akyse.

Tai tiek šiuo sykiu iš Bridge
porto kolonijos, laikui einant 
parašysiu daugiau. — M. V.

Crystal Lake, III
Lietus trukdo ūkininkams 

dorot javus.
su-

yra
Pas

Crystal Lake apielinkėje 
keletas lietuvių ūkininkų, 
vieną jų — p. A. Strikolį 
teko man praleisti atostogas ir 
daug ko patirti.

Si vasara buvusi labai lie- 
tinga ir javai, kurie buvę pasė
ti kiek vėliau, toli gražu dar 
neprinokę. komai išaugę į 
stiebus ir žaliuoja, o grudų vi
sai nėra. Kviečiai ir avižos sto
vi sudėti pėdose ir sužėlę ža- 

negalima, nes 
tai kas antra 

šienas stovi lau-

ALT Sandaros 35 kuopos 
triūsu buvo sušauktas tėvų su
sirinkimas rugsėjo 13 d., vaka
re, Lietuvių Svetainėje, reikale 
steigimo vaikams lietuvių kal
bos mokyklėlės. Suėję motinos 
ir tėvai aptarė visą šį reikalą. 
Mokytojų ir vedėjų patiektą 

1 programą priėmė, kai kuriuos 
punktus atmetė. Su džiaugsmu 
likos nutarta įsteigti pastovią 
vaikams mokyklėlę. Mokyto
jais liko užtvirtinti Taras Va- 
ranius, Marė Matulionienė

Armondiis Rasimas.

šitoje apmirimų kolonijoje, 
kur viskas miega tarsi amžinu 
miegu atsirado vienas mechani
kas lietuvis, kuris savo darbštu
mu atkreipė ir svetimtaučių do- 
mę, — tai p. Armondas Rasi
mas. Amžių dar nesenas, l>et 
jau daug pasižymėjęs įvairių iš
radimų lauke. Pastaruoju laiku 
jis išrado gana ypatingą laikro
dį, kuris rekorduoja atmainas 
oro, taipgi kaikuriuos Įvykius 
tame ruime, kuriame randasi 
pats laikrodis. Šitas 
nemažai suinteresavo
porto gyventojus ne tiktai lie
tuvius, bet ir amerikonus. Ši
tas Rasimo .išradimas yra ver-

| liuoįa. Kulti 
* jei ne kasdie, 
[dieną Ii ja. 
kuose neplautas delei lietaus.

Kurie ūkininkai turi miško, 
tai tie turi šiemet gerų* grybų. 
Aš pats pririnkau keletą “bes- 

ikių” jaunų “nmėdėlių”. Gry
bai geri. Yra ir lietuviškų 

{grybų, būtent: “makavikų”, 
“beržgrybių”, “kelmučių” ir tt.

Obuolių šiemet gražiai užau
go. Bulvės ir agurkai išpuvo.

P-ai Strikoliai gyvena gana 
Igražiai. Turi gražių karvių, 
tris arklius, apie 500 vištų, žą
sų, ančių, kiaulių ir k. Pava
sary pp. Strikoliai turėjo dk 
delio nuostolio. Jų karvės buvo 
egzaminuotos dėl džiovos . ir 
veik visas karves valdžia atė- 

laikrodis mė. Dabar Strikoliai turi ki- 
Bridge- tas (Wisconsino) karves.

P-nų Strikoiių jau antra 
mergaitė baigia High School.

—Korespondentas.

Užregistruota tą vakarą 23 
vaikai. Bet daug tėvų negalėjo 
dalyvauti pasitarimo vakarėly 
iš priežasties užsiėmimų, kiti 
gal ir nesužinojo.

Visų vietos lietuvių, kurie 
turit vaikus ir norit, kad jie 
išmoktų lietuvių kalbos ir ra
šybos, btv istorijos, prašome 
atvesti juos į pamokas, kurios 
prasidėjo su rugsėjo 18 d., 1 2 
vai. po pietų Lietuvių Svetai
nėje, 1527 12th St. Per visą 
žiemą toj pačioj vietoj ir tuo 
pačiu laiku bus duodamos vai
kams pamokos šeštadieniais. 
P-as Vincas Liulevičius, turin
tis auksinių daiktų krautuvę 
prie 814 State St., pirmutinis 
išėjo su parama, pažadėdamas 
mokiniams pradžiai nupirkti 
du galonu šaltkošės vaikams, o 
kurie gėrai mokinsis 
iki Kalėdų mokyklėlę 
po auksinį paišelį 
dovanų. Ačiū jam už 
rą širdį ir paramą,
savininkas p. Viktoras Dzend- 
zeletas negana, kad svetainę 
pusdykiai duoda, bet pažadėjo 
nupirkti vaikams vadovėlius 
tiems, kurių tėvai neišgali. 
Be galo mes dėkingi p. Dzen- 
dzeletai, be kurio neturėtume 
nė kur prisiglausti. Tuos gera
širdžius lietuvius ne tik mes

atjausime augusieji, bet ir tie 
vaikučiai užaugę minės juos 
kaipo suprantančius mokslo 
Wqįę.

Vaikų mokyklėlę galutinai 
sutvarkius, mokytojai mano 
ir augusiems įsteigti nors vie
ną vakarą į savaitę . duodant 
pamokas, jei rasis nors 20 ypa
tų norinčių mokintis. O juk 
mokslas senam ar jaunam kiek 
vienam pravartu, — ką žinai, 
tas gerai ir ko išmoksti, to ir 
vagis nepavogs,

Augusieji norintieji lavintis 
prašomi dėl užsiregistravimo 
kreiptis kas šeštadienis 2 vai. 
po pietų, prie ' vaikų mokyklė
lės mokytojų Lietuvių Svetai
nėje. —M. Kasparaitis.

-------------------------------------- --------  ..J......   ~

“Jei tik Žmonės žinotų 
kaip greitai Sevėra’s Esko 
gydo niežiančias odos vie
tas, aš esu tikras, kad ne
vartotų nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir j trumpų laiką ma
no oda pasveiko”. — Nusi
pirk už 50c slovikelį Seve
ra’s Esko nuo savo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk sayo 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 Northwcstern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik .paimkit numerj ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit senų dalj. Nelauk zero šalčių.

Veik Dabar -
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naujų pečių, furnas arba 
boilerj, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienus randasi netoli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

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

66 East Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe W a baslį & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Maiste d 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe California St Fullerton Avė. South Chicago

PILVUI GYDYTI RITERIS
šis pagarsėjęs Pilvui Gyayti Biteris buvo vartojamas jau dau

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

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

ir lankys 
— duoti 
Kalėdoms 
tokią ge

RODOMA DABAR 
Du syk j dienų. 2:15 ir 8:15 

Nedėlioj 3 vai. po pietų 
WARNER BROS. 

Rodo 
VITAPHONE 

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan” 
Tai romantiškiausia apysaka iš 

visos literatūros 
McVICKERS 
THEATRE 

Direkcijoj Balaban & Katz 
Kainos dienų 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

Šit} biterių kiekybė negalima paaugštinti. Vienas aptiekorius, 
chemikas turėdamas 40 metų patyrimo užžiuri jų padirbimų šiaip 
užtikrindamas jų naudingumą.

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

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

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

SALUTE DRUG AND. CHEMICAL CO,
616 West 31st Street, Chicago, Iii.

Boulevard 7351

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienoa.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

jy »..«•, 

$1

A tidengim

Penktadieny

Rugsėjo 24 d

Pradžia 7 vai. vakare

W. J, STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių. Gru
pių ir šeimynų 
Mių>ų Speęiali-

Jkumas.
33X5 South
Halsted St.

Tel. Yards 1516
Res. Tel.

Beverly 2300

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu .r greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

to* N. LaSalle St, Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

LIETUVON

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
HAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELANI), ARABIC 
siūlo greitų kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
<auna atskirai kambarius dviems, 
keturiems ar šešį^ms žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba1

VYKITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 8o. SUte Su. Chicago, UI.

•GarsinkilėsNaujienose

Didžiausių Magijos Paslapčių

LIETUVIU 
ADITORIJOJ

BRIDGEPORTE

Tai bus milžiniškas spektaklis (vairiu monų jr štukų, 
ko>ric yra rodomi tik didžiausiuose Amerikos teatruose. 

Tai bus sugrupavimas daugybės reginių, kurie sukelia
Parodys Prof. J. čekanavičius 

Z

'nepaprastą žingeidumą pas kiekvieną žmogų. Taipgi • -A
bus atidengimas daugybės jvairių paslapčių, kurios

kiti magikai laiko didžiausioje slaptybėje.

Ateikite visi su šeimynomis ir draugais
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eiti savo didumo laipsnį, nes

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartų savaitėje.
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REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 VVabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4556 So. VVhipple St., Chicago.

Komunistai esą neišma 
nėliai

Praeitam lietuvių studentų 
seime, kurs įvyko rugsėjo 11 ir 
12 dienomis, inž. B. Simokaitis 
pasiūlė seimui priimti rezoliu
ciją. kurioje užginama ir svei
kinama S'LA Pildomoji 'karyba 
delei jos pajėgimo atremti ko
munistų pastaugus užkariauti 
SI.A. Kiti studentai Simokaičio 
rezoliuciją kritikavo ir 
nėjo, kad lietuviams* 
tams tarpininkauti tarp 
komunistų neapsimoka.

nu rodi- 
studen-

mokuiti>> apie komunistus pasa

kė maž-daug taip:
Komunistų pamokslininkai, 

laikraštininkai ir kitokį žymes
nieji darbuotojai susideda iš to
kių elementų, kurie nieko ge
resnio išmokti nepajėgė. Eiti Į 
dirbtuvę dirbti jie tingi, todėl 
leidžia laikraščius, spaudina la
pelius
šmeižia ir niekina 
sau nepatinkamą y pa tą, 
ergelius rr ardo lietuvių

•• ..................... ................. -

nepaprasto. Daug įdomiau 
mums bus čionai įsigilinti į tai, 
kaip astronomai matuoja sau
linę sistemą. Kaip jie sužino 
kiek randasi mylių nuo vieno 
dangaus kūno iki kito? Tokiam 
matavimui yra daug būdų, ši 
sykį mes nurodysime liktai vie
ną būdą. Jis nėra geriausis, bet 
astronomams jis yra papras
čiausi* būdas.

Skaitytojai jau žino, kad Ve
neros orbitas yra viduje žemės 
oi bito. Venera apie saulę bė
ga greičiau,’ negu žemė. Nors 
retai, bet pasitaiko taip, kad 
saulė, Venera ir žemė sueina j 

ne- 
arba 

jinai butų labai , didelė.

Ant. Sk—is.

NUVYTĘS LAPAS
Dar nepersenai lapelis 
Čia žaliavo ir šlamėjo, 
Bet štai papūtė vėjalis... 
Ir lapelis suvirpėjo.

Vėjo pučiamas jis ore 
Sukas', kelias’ da aukštyn, 
Rodos jis da nebenori 
Kristi žemyn — pražūtim

Rodos jis nenori skirtis 
Su medeliu, su šakomis, 
Nors galinga siaučia mirtis, 
Jis kovoja su audromis!

ri suvaldo visus tuos įvykius, 
kurie yra surišti su gamta. Tie 
įvykiai reiškia tą patį, ką ir 
nuolatos tekančios upės pakraš
tyje verpetai.

iBet kaip išaiškinti tuos bai
sius apsireiškimus, kurie paei
na iš žemes vidurių taip vadi
namų vulkanų arba ugniakal- 
nių ir žemės* drebėjimų? Ne 
taip senai įvykusios katastro
fos labai daug nelaimių pagim
dė. 8 d. gegužės 1901 metais 
visur žinomas kaipo nepavojiiy- 
gas vulkanas Motini Pclee te
nai 50,000 žmonių sunaikino. 
(■Musų žiniomis ta baisi kata
strofa įvyko* gegužės mennesį 
1902 m. -- “M. K.” Red.) Toks 
apsireiškimas buvo tikra “svie
to pabaiga” salai Martinique ir 
ant jos esančiam miestui Saint 
Pierre, kurio jokios žymės ne
liko. Viskas tapo sugriauta, su-/ 
naikinta, ką gamta ir žmonės 
per šimtmečius' buvo subudavo- 
ję. Milijonai ten augihnų, dalu-

laiko tapo sunaikinta, o sala li-Į 
kosi paversta j pustynę. Tokius' 
gamtos pajėgų apsireiškimus 
negalima prisiminti neapimti 
baimes ir šiurpulių, tečiaus gi 
tokių atsitikimų žmonijos isto
rijoj buvo labai daug.

1883 metuose vulkano Kraka- 
tas (tarpe salų Sumatra ir Ja
va) išsiveržime pražuvo 100,- 
006 žmonių. O šitas gamtos ap
sireiškimas turėjo būti da di
desnis, negu įvykęs ant salos 
Martinique. Tie žmonės taipgi 
įsivaizdino “svieto pabaigą”. Iš
siveržęs vulkanas.' perplyšo pu
siau, nuo ko .'pirų vanduo j jo 
degančios mases gerklę pradė
jo tekėti. Šito tekėjimo pasek
mė buvo baisios ekspliozi jos, 
kurių baisas buvo girdimas ant 
didesnio Žemės ploto, negu Eu
ropa. Kadangi pasekmės- tokio 
išsiveržimo vulkano net ant vi
sos žemės apsireiškė, tai turime 
priminti, kad toks vulkanų iš
siveržimas įstengtų kada nors 
net visą žemę išnaikinti. O \gal 
ir vulkanų išsiveržimai turi tam 
tikrą laipsnį, apie kurį Mokslas

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
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).

4120 So. Richmond Street r

PRITAIKO AKINIUS
Kreivus Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Mrs. MICHMEVICZ-VIDIKIENE
AKUAERKA

3101 So. Hai^tad St
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos 
ilgai i 
vu si 
vanijos 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose 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 
y vai. vakare.

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon-

kampas 31 gat.

nusių šalį organizmų j minutę dar neturi gero supratimo?

Lietuviai Advokatai

LIETUVIAI DAKTARAI

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

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.

sako prakalbas, plusta, 
kiekvieną 

kelia 
d ra u-

jokioKad komunistų vadai 
amato neišmoko ir pasiliko 
tamsunėliais, tai yra šventa tie- 

Je taip senai “Moksleivių 
’’ redakcijai teko nurodyti 
Bimbą, kuriam “visas pa

saulis neturėjo jokios pradžios 
ir neturės jokios pabaigos.” 
Reikėtų dar, kad tas komunis
tų
“tūkstančiai dabar 
žmonių nebemirs*’, 
lėtume jam

sa.

paskelbtų, jog 
gyvenančių 
ir mes ga- 

duoti palaiminimą

ASTRONOMIJA
Saulinei sistemas matavimas

Jeigu mes paimsime Europos 
žemėlapį ir atydžiai j jį įsižiū
rėsime, Ui mes pamatysime, 
kaip atsargiai tenai sužymėta 
įvairios šalys, kalnai, upės ir 
miestai. Žiūrėdami į žemėlapį 
mes galime pasakyti kuri upė 
kur prasideda ir kad viena upė 
ilgesnė už kitą. Galima pasa
kyti, kad Francija didesnė už 
Angliją, kad Rusija didesnė už 
Frncijų. Nežiūrint tačiau kaip 
atsargiai žemėlapis butų pada
rytus-, jam reikia vieno dalyko, 
idant galėjus pasakyti, kiek di
dele yra bet kuri Kuropos ša
lis. žemėlapis turi turėti skalę 
arba mierą, pagal kurios jis 
yra pieštas-. Kiekvienam žemė
lapy galima rasti kur nors kam- 
|H‘ mierą, kuri pasako kiek my
lių eina Į vieną žemėlapio colį. 
Jeigu žemėlapiai tokių mierų 
neturėtų, tai iš daugelio žvilgs
nių jie neturėtų vertės. Londo
no gyventojas, sakysime, užsi
mano keliauti į Vienną. Pažiū
rėjęs į žemėlapį jis gali pasa
kyti, kokias šalis ir miestus jis 
turės pravažiuoti, bet jeigu že
mėlapis neturės skalės, tai ke
liautojas negalės sužinoti kaip 
ilga bus jo kelionė.

Visai panašus dalykas yra ir 
su sauline sistema. Astronomi
jos moks-lui skiriamose knygo
se ir žurnaluose galima rasti 
saulines sistemos mapas, kur 
sužymėti visi saulinės sistemos 
dangaus kūnai. Prie mapų yra 
mieros, kurias nusako kiek mi
lijonų mylių eina į vienų ma- 
pos colį. Kad mapos turi turėti 
savo skales, tai čia nėra nieko

butų taip toli nuo žemėa 
jeigu .
lai tokiame atsitikime mes* tu
rėtume saulės užtemimą. Bet 
kadangi Vemva yra maža pla
neta, o be to jinai nuo žemes 

i yra labai toli, tai saulės švie
sos žemei užstoti jinai negali. 
Tačiau kada žemė, Venera ir 
saulė yra tiesioje linijoje, tai 
-su teleskopų pagalba astrono
mai ant saulės mato juodą taš
kelį. Tas taškelis vra planeta 
Venera. Astronomar prieš laiką 
gali pasakyti, kada saulė, Vene
ra ir žemė bus tiesioje linijoje. 
Todėl dviejų kurių nors šalių 
astronomai iš anksto susitaria 
žiūrėti tuo pačiu laiku į Venerą 
iki jinai pereina saulės veidą. 
Yra aišku, kad tuodu astrono
mai, žiūrėdami iš dviejų skir
tingų vietų, Venerą ant saulės 
veido mato skirtingose vietose*. 
Idant geriau supratus, padary
kite šitokį eksperimentą:

Ant jūsų lango stiklo vidu
rio stačiai priklijuokite popieri
nę juostelę. Atsitraukite nuo 
lango keletą žingsnių, primf^-j 
kitę dešinę akį ir kairiąja akim 
žiūrėkite, ką popierinė juostele _  ~ _ .......... ..
pastoja jūsų regėjimui. Jeigu nj), vienok kiekvienas šiek tiek 
netoli randasi jūsų kaimyno na-apsipažinęs su gamtos mokslais 
mas, tai įsižiūrėkite kurių vie-į žino, kad vietros ' reikalingos 
tų padengia juostelė. Pasilikda-į paskirstymui šilimos ant žemės 
mi toje pačioje vietoje, užmer-Į paviršiaus, ir kad tas* pats tem- 
kite kairiųjų akį ir dešiniąja peraturos nelygumas įvairiuose 
akim žiūrėkite kų dabar juos- žemės kraštuose jas pagimdo, 
telė pastoja jūsų regėjimui. Saulė paprastai visada lygiai

Zalias buvo... kur dar jis? 
Kur pražuvo žolynėlis? 
Jį ištiko jau mirtis!.. .

VIETROS
Huso J. B-sas

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. 

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

P-

A. A. SLAKIS

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLOG.

77 W. VVashington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofiso ir lies. Tel. Boulevard 5913 
l>It. A. J. BERTASH 

3464 So. Halated SI.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

Vietros siaučia gana tąnkipi 
ant žemės' ir jų kelius galima1 
kontinentais* (žemės dalimis*) 
pažinti. Telegramos dažnai su
teikia žinių apie siaučiančias 
vietras nuo vienos žemes dalies

Europą beveik visada yra tei
singi pranešimai apie audrą, 
kuri po tam tikro laiko ištiesų 
užeina nuo tos TbiYiės dalies, iš 
kur žinia buvo atsiųsta.

Dabar kyla klausimas, ar ne
galėtų kada mirs tokia vietra 
ar audra visą Europą arba kitą 
žemės'da]į sunaikinti? Norint 
atsakyti j tokį klausimą, reikia 

i pirmiausia ištyrinėti ir išaiškin
ti iš ko vietros ir audros kyla, 
kas jas pagimdo, o tuomet 
spręsti klausimą.

Negalima čionai kalbą arba 
prelekcijų laikyti apie meteoro
logiją (mokslas* apie atmosfe-

K. JURGELIONIS
l ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Y arda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigij 1 ir 2 morgičiams.

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 Republic 9600

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

rz > j 1 nuo 9 iki II vai. ryte} 
ra/anaoJj nuo £ jį) g ya|. vakare

J. P. \VAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

Ultraviolėtin^-šviesa ir diathermia

HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vaį.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

JOHN KUGHINSKAS
laWyer

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevari 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

telė pastoja jūsų regėjimui. Saulė paprastai visada lygiai 
1 aip darydamas, kiekvienas be priduoda žemei šilimos, bet ka- 
mažiausio vargo gali pastebėti, ‘ (įangi žemės viršus nelygus, 
kad juostelė savo padengiamąją' tai viena žemės dalis gauna dau- 
regėjimui vietą keičia. Jeigu da-,gįau šilimos, o kita —-mažiau, 
bar prieisite arti prie lango ir Jeigu žemės paviršius butų ly-’ 
tai vieną, tai kitą akį primerk-( gus ir ant jo nebutų jokių ju-' 
darni žiūrėsite j kokį nors daik-| rų, okeanų bei vandenynų, 
tą. tai pamatysite, kad regėji-jcĮei žemės juostų nelygumo vi- 
mui padengiamoji juostelės vie- sada tarpe ekvatorio ir polių 
ta daro daug didesnius tarpus.)ygrUS oro traukimas viešpatan- 
Toks reiškinys geometrijoje yi’h tų, kų mes išdalies h* patčmi- 
vadinamasparaliakšu (parallax). jame. .Be to, besisukant žemei'

Darantieji panašius bandymus apie savo aš: užsilieka užnaka-!

tai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage A venų e 
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.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
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. 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

’*"*""**"M^'*7M,*"*,*"*"***"*"**T

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Į DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.)

Telenhone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res.' telephone Hyde Park 4000

su Venera,’ susitarusieji du 
astronomai žino kaip toli juodu 
yra vienas nuo kito. Vienu ir 
tuo pačiu laiku juodu išmatuo
ja, kokių vietų ant saulės pa
stoja Venerų. Pagal Veneros 
ant saulės veido vietos skirtu
mo, numatyto iš dviejų skirtin
gų vietų, astronomai geometri
jos pagalba visai teisingai ap- 
skaitliuoja, kaip toli randasi 
Venera nuo žemės.

STUDENTŲ MITINGAS

LMSA 2 kuopos susirinkimas 
įvyks ateinantį šeštadienį, rug
sėjo 25 d., nuo 8 vai. vakaro, 
J. Kaulino bute, 4556 South 
Whipple st. Visi prašomi laiku 
susirinkti.

Dar nesudūrei su Dievu pirš
tais, tai dar nežinai, kap toliau 
bus. ,

apie savo ašį užsilieka užpaka-. 
lyje kai kurie oro sluoksniai,’ 
pertai prie ekvatorio didžiam 
aukštume visada viešpatauja 
rytų vėjas. Visi šitie apsireiški
mai butų vienodi, jeigu jų ne
sugriautų arba nepermainytų 
tam tikri netikėti įvykiai, kurių 
privalome bijotis, nes visi tie 
įvykiai paeina vien tik nuo že
mės paviršiaus.

Jeigu žemė visada butų atša
lusi, nesimainanti, tai pertai ir 
įspūdžiai butų vienoki ir lyg- 
svarybė butų turėjusi jau senai 
įvykti. Vienok turime pripažin
ti, kad viešpataujant vieno 
kioms tiesoms, dėl kurių tie ap
sireiškimai užgeni a, jų didžiau- 
sis laipsnis visgi turi kur nors 
rubežius. Pasiekimas šito di
daus rubežių laipsnio jau buvo 
ne kartų įvykęs laikfe priešisto- 
riškų gadynių. Tokiu budu viėt- 
ros, ledai, tvanai, perkūnijos, 
debesų praplyšimai negali per-

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stot), 

arba savo išnešiotojui sykį į minės; ir bus apmainyta j tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri

einami. 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—35. *
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...........i..................................... Atkirp čia
Data: Rugsėjis 21 d., 1926

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 

\ kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, iojj kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. <

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai . pagalios surado sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas s • 

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- 
(lėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353 --------  . J

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.
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KODĖL BOLŠEVIKAMS NEPASISEKĖ LIETUVOJE
• ••••• • , • • • •

BUVUSIO KOMISARO PASAKOJIMAS
• •••••

NIEKAS NENORĖJO REMTI “SOVIETŲ VALDŽIĄ”
Lt Lt ii ia L 

OKUPANTAI NORĖJO VALDYT KRAŠTĄ 
GINKLUOTA PAJĖGA

Ekonominėje dirvoje bolševikai nebūtų atlikę Lietu
voje nieko naujo, ko negalėtų atlikti patys Lietuvos žmo
nės. Bet už tai politikos dirvoje jie butų padarę Lietuvai 
didžiausios žalos.

Vienas Amerikos lietuvių bolševikėlis parvažiavo pa
sisvečiuoti į Lietuvą ir dabar iš tenai rašo savo įspūdžius. 

‘Jisai sakosi labiausia norėjęs patirti iš žmonių, kodėl ne
galėjusi pasilaikyti Lietuvoje sovietų valdžia, kurią Mas
kvos agentai su raudonarmiečių pagalba buvo įsteigę Lie
tuvos teritorijos dalyje keletas metų atgal.

Amerikietis šituo tikslu klausinėjęs daugelio'žmonių 
ir iš jų išgirdęs, kad atsibaladojusių į Lietuvą bolševikų 
žmonės neapkentę, kadangi tie bolSfcvikai buvę vagys ir 
plėšikai. Klausinėtojui tokie atsakymai nepatiko, todėl ji
sai nutarė kreiptis prie vieno asmens, kuris simpatizuo
ja bolševizmui ir '“raudonosios” okupacijos metu buvo so
vieto pirmininkas Joniškyje. Pastarasis papasakojo jam 
įdomių dalykų.

Buvęs sovieto pirmininkas Joniškyje papasakojo 
Amerikos tyolševikėliui apie savo patyrimus “sovietų val
džios” metu Lietuvoje štai ką:

“Kuomet dalyvavau Joniškio sovieto komitete ir 
jam pirmininkavau, teko perleisti daug karčių valan
dų, stengiantis kaimiečius pritraukti į pagelbą, o mie
sto darbininkų neturėjome, nes jų mieste nebuvo. Tų 
pasiutusių vagių ir razbaininkų priviso, buožija pra
dėjo organizuotis, o mes silpni. Na, greitai buvau 
instruktuotas sušaukti visų pasitikinčių susirinkimą 
ir reikalauti jų stoti su ginklu ginti sovietų valdžią. 
Susirinko gana daug, apie 80. (Net! “N.” Red.) Ka
da susirinkimas atsidarė, aš pareikalavau, kad tie, 
kurie stos su ginklu ginti sovietų valdžią, lai pasilie
ka, o kurie ne, lai išeina. Aš, drauge, net nutirpau 
pamatęs: svetainės durys tik užsikišo, o aš palikau 
tik su septyniais ištikimais. Mano nervai suiro, nes 
jau senatvė, ir apleidžiau ir aš pats kovos lauką. O 
kad jie nenorėjo stoti po ginklu ir ginti sovietus, tai 
buvo musų draugų nerangumas dalinti dvarus ir duo
ti bežemiams, nes jie to tik ir norėjo ir butų buvę su 
mumis”. (“Laisvė”, 1926 m. rūgs. m. 16 d.)

Iš šito Joniškio sovieto pirmininko pasakojimo ma
tyt gana aiškiai, kas buvo ta “sovietų valdžia” Lietuvo
je.

Ji buvo, pirmiausia, ne Lietuvos žmonių, bet atėjunų- 
okupantų valdžia. Net tuomet, kai ji jau buvo “sudary
ta” Lietuvoje, jos beveik niekas nenorėjo remti. Supran
tama todėl, kad ne Lietuvos žmonės buvo ją ir sudarę.

Antra, yra aišku, kad ji nieko bendra neturėjo su 
Lietuvos “proletariato diktatūra”. Pats buvęs Joniškio 
komisaras sako, kad darbininkų, kuriuos jisai butų no
rėjęs pritraukti prie “sovietų valdžios” rėmimo, visai ne
sirado. Jisai dėjo pastangas i suagituoti tiktai kaimie
čius. I\
) O kaimiečiai irgi šnairavo į tą “valdžią”. Tad kuo 

>gi ji mėgino pasiremti? Ginklais! Joniškio komisaras ga
vo instrukciją suorganizuoti ginkluotą pajėgą “sovietų 
valdžios” gynimui, tik jo nelaimei pasirodė, kad iš 80 “iš
tikimiausių* vyrų, atsiliepusių į jo kvietimą, vos 7 suti-> 
ko imti į rankas ginklą! Neradę ginkluotos pagalbos žmo- 
nyse, bolševikiški okupantai turėjo iš Lietuvos nešdin
tis.

Šis Joniškio komisaro pasakojimas pilnai patvirtina 
tai, ką savo laiku rašė apie bolševikų nepasisekimą Lie
tuvoje “Naujienos” — būtent, kad bolševikai buvo pačių 
žmonių išvyti, neradę Lietuvoje pritarimo, o tiktai sukė
lę prieš save neapykantą.

Antra vertus, tas pasakojimas sumuša į dulkes lie
tuviškų Maskvos davatkų plepalus apie tai, kad “sovietų 
valdžios” atsiradimas Lietuvoje buvęs “socialės revoliu
cijos’’’ vaisius. Kokia gi ten galėjo būt revoliucija, jeigu 
patys žmonės nenorėjo joje dalyvauti!

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......................   8c
Savaitei ..............    18c
Mšriesiui „.... ................................ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....:...........................  $7.00
JPusei 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.

, Ir kokį tikslą, statė sau tos “revoliucijos” vadai? Net 
ir dabąr, už keleto metų po savo nepasisekimo Lietuvoje, 
buvusieji bolševikų komisarai laiko didžiausiu daiktu, ku
rį Jie galėję atlikti, — dvarų išdalinimų bežemiams. Dva
rų išdalinimu nauja visuomenės tvarka nebūtų buvusi 
įsteiga. Už dvarų dalinimų stoja juk ir Lietuvos klerika
lai. Bežemiai, gaudami dvarų žemes, darosi savininkai, 
ir tuo budu privatinė nuosavybė stiprėja, o ne nyksta!

Taigi nėra jokios abejonės, kad, net ir pavykus bol
ševikams Lietuvoje, tenai- butų buvusi įvesta ne komu
nizmo arba socializmo tvarka, bet tiktai kitoks privati
nės nuosavybės paskirstymas. Vietoje feudalinių (vidur
amžinių) žemės savininkų, bųtų atsiradęs didesnis skai
čius smulkių ūkininkų. Tokia atmaina butų reiškusi bur
žuazinės sistemos sustiprėjimų. /

Bolševikams Lietuvoje nepasisekus, ta pati atmaina 
(tik lėčiau ir truputį kitokioje formoje) yra vykinama 
Lietuvos valdžios pastangomis. Ir kadangi šitų valdžių 
renka patys žmonės, tai ta reforma eina daug normales
nėse sąlygose, negu butų buvę po bolševikiška okupaci
ja.

Juk jeigu bolševikiški komisarai tikėjosi Lietuvoje 
atsilaikyti tik ginkluotos jėgos pagalba, tai aišku, kad jie 
butų įsteigę Lietuvoje smurto ir priespaudos tvarką. 
Laisvės ir demokratybės šiandie Lietuvoje nebūtų nė še
šėlio —xkaip jų nėra pačioje sovietų Rusijoje. Carizmo 
jungo nusikračiusi, Lietuva butų patekusi naujon vergi-

Tečiaus, daugelis amerikiečių, Maskvos propaganda 
apmulkintų, dėjo šitokiam pragaištingam tikslui aukas! 
Ar jiems šiandie ne sarmata?

Apžvalga
-

PURCELL “SUDEŠINĖJO”.

De 1 bolševikiškų elementų 
pralaimėjimo Anglijos darbo 
unijų kongrese “Laisvė” rado 
šitokį “pasiaiškinimą”:

“Du labai svarbus faktoriai 
nusvėrė kongresą išdavikiškų 
vadų pusėn, t. y. kongreso są
statas ir tokių ‘viduriečių’, 
kaip Purcellis, 'nukrypimas 
prie dešiniųjų. Pastarieji
Scarborough’o kongrese ėjo, 
tam tikrais klausimais, su 
kairiuoju sparnu, kuriam va
dovauja komunistai.

“...Tokie žmonės, kaip Pur- 
cellis, pakrypsta į kairę ra
miais (! “N.“ Red.) laikais, 
nuvažiuoja dešinėn audringo
se (! “N.” Red.) dienose. Lai
ke Scarborough’o kongreso 
Anglijoje buvKramu. Jie ta
da stojo už kairesnes rezoliu
cijas. Bet šiemetinis kongre
sas įvyko po generalio strei
ko ir laike didžiojo angliaka
sių streiko. Purcellio kinkos 
pradėjo drebėti. Jis išsigan
do masinio judėjimo, kurį iš
vysto industrinės audros ir 
vėl atpuolė į glėbį dešiniųjų 
šulų.”
Komunistų išgarsintasai Pur

cell, vadinasi, jau yra “sudešinė- 
jęs”! To ne gana. Dabar mes 
patiriame, kad Purcell niekuo
met ir nebuvęs “kairiuoju” Ji
sai'buvęs tiktai “viduriečių”, 
svyruojančiu tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų. •

Brooklyno komunistų orga
nas, matyt, spekuliuoja savo 
skaitytojų atminties silpnumu, 
nes vos keletas mėnesių atgal 
jisai apie Pucell’ą rašydavo visai 
kitaip. PurceU’ą “Laisvė” tuo
met laikydavo svarbiausiu “kai
riojo sparno” vadu Anglijos 
profesinių sąjungų judėjime. 
Kai jisai buvo šiemet atsilan
kęs Amerikoje (kaff> broliškas 
delegatas Amerikos Darbo Fe
deracijos kofivencijoje), tai 
“Laisvė” ir kiti Maskvos davat
kų organai kiek drūti reklama
vo jį, kaipo puikiausią Anglijos 
darbininkų vadą, ir Fėsterio 
“darbo unijų švietimo lyga” 
gvoltu tempė jį estradon sakyti zika”, kuri tatai lydi.
prakalbas “susipratusiems dar
bininkams”.

O dabar tas pats Purcell jau
yra paverstas “viduriečių” ir 

net “dešiniųjų išdavikų” sėbru!
Komunistų redaktoriai žiuri 

į savo skaitytojus, kaip i nieko 
neišmanančius “beibes”, jeigu 
jie drįsta pasakoti jiems tokius 
fiumbugus. “Laisvė” ne tik 
perkrikštijo PurceU’ą į “vidurie- 
tį”, bet da ir sugalvojo naują 
“teoriją” apie “viduriečių” svy
ravimus. Tie elementai, girdi, 
krypsta į kairę ramiais laikais, 
Kį dešinę — “audringose valan
dose”!

I (

Aišku, kad . tai prieštarauja 
visam komunistų “mokslui”, 
nes komunistai skelbia, kad ra* 
mus laikai gimdą “oportuniz- 
nią”, o audringi laikai “kairu
mą” ir “revoliuciningumą”. Ši
tuo “mokslu” yra paremtos vi
sos komunistų viltys. Jie tiki, 
kad jeigu ramiais laikais dau
guma darbininkų ir nepritaria 
“revoliuciniems” komunistą 
obalsiams, tai kada nors turi 
ateiti “audra”, kuri išjudins 
mases ir pastūmės jas į komu
nistų glėbį. Tokios “audros” 
jie manė sulaukę Anglijoje, 
kuomet tenai iškilo didysis 
streikas, ir dėlto viso pasaulio 
komunistų akys buvo atkreiptos 
j tą streiką ir jie kėlė dėl j6 di
džiausią /triukšmą, šaukdami, 
kad Aftflijoje jau prasidedąs 
“proletariato sukilimas prieš 
kapitalizmą”.

Da ir šiame “Laisvės” straip
snyje, kuriame Purcell’o kairu
mui daroma “operacija”, sako
ma apie Anglijos streiką, kad 
jisai išvystęs “masinį judėji- 
mą .

Bet tos audros, kurios išjudi
na mases ir net stumia darbi
ninkus prie revoliucijos, pasiro
do, visai priešingą įtaką daro į 
tokius vadus, kaip Purcell. Iš 
kairiųjų simpatizatorių jie tuo
met virsta dešiniaisiais!

Atvirkščiai: palinkimas į kai
rumą pas juos • reiškiąsis ra
miaisiais laikais, kuom’et minios 
nej ūda!

Išrodo, kad tas PUrcell’as tai 
kažin koks “viršgamtiškas” su
tvėrimas. Tos pačios priežas
tys paprastuose žmonyse iššau
kia vienas pasekmes, o Purcell’e 
kaip tik priešingas.

Taip verčiasi nuo savo garbės 
sostų bolševikiški dievukai. 
Juokingas yra ją dardėjimas į. 
pakalnę, bet dar juokingesnė 
yra ta komunistiška “kačių mu-

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

(Tęsinys)

Nuo S. L. A. ?41-mos kuopos, 
Kulpmont, Pa.: 71. J. D. Taunis, 
72. S. Aleksa, 73. A. Bagdonas.

Nuo Pagelbinės Draugijos 
“Lietuva”, Phila., Pa.: 74. J. Va
lionis, 75. M. Dumša.

Nuo Lietuvių Amerikonų De
mokratų Kliubo, Baltimore, Md. 
76. A. Valinskas.

Nuo S. L. A. 135-tos kuopos, 
Philadelphia, Pa.:77. Dr. E. G. 
Klimas (taipgi 4iuo A. L. T. S. 
42-tos kp., Phila.) 78. J. V. Gri
nius, 79. S. Masickis, 80. Z. Jan
kauskas, 81. A. Svaranayičia, 
82. J. Streleckis.

Nuo Lietuvių Muzikališkos 
Dramatiškos Draugijos “Dai
na”: 83. J. Collins, 84. J. Kli- 
miute, 85. A. Meškauskas, 86. 
P. Tamulevičius.

Nuo S. L. A. 303-čios kuopos, 
Shenandoah, Pa.: 87. A. Kj 
Klimas, 88. E. Vaitkevičiūtė.

Nuo Lietuvių Jaunuomenes 
Kliubo, Hudson, Mass., 89. A. C. 
Lazauskiutė.

Nuo Sandaros 10-tos kp., New 
Haven, Conn., 90. S. Cverka.

Nuo S. L. A. 3-čio Apskričio, 
Pittsburgh, Pa., 91. A. Akelai- 
tytė.

Nuo Sandaros 5-tos kp., Bal
timore, Md., 92. J. Česna.

Nuo Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Kėistučio Pašetoinės 
Draugijos, Baltimore, Md.; 93. 
N. kastėnas, 94. P. Lazauskas.

Nuo S. L. A. 320-tos kuopos, 
Philadelphia, Pa., 95. Z. Balta- 
donienė.

Nuo Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino Kliubo, . Phi
ladelphia, Pa.: 96. M. Monkele- 
vičia, 97. D. Bajoriunas, 98. I. 
Liepa, 99. K. Arlauskas, 100. K. 
Petrauskas, 101. S. Pamernec- 
kis, 102. K. Steponavičius.

Nuo Sandaros 40-tos kp., New 
York, N. Y., 103. P. Jurgeliutč.

Nuo Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos: 104. Kun. 
K. Žukauskas, 105. Kun. Mika
lauskas.

Nuo Lietuvių Neprjgulmybės 
Fondo, Phila., Pa.: 106. Dr. A. 
P. Dambrauskas, 107. J. K. Ur
bonas.

Nuo Lietuvių Muzikališko Na
mo B-vės, Phila., Pa.: 108. D. 
Turskis, 109. S. Puskepalis

Nuo Lietuviškos Draugijos 
Šv. Jurgio Kareivio, Phila., Pa., 
110. J. Svincickas.

Nuo Sandaros 42-ros kuopos, 
Phila., Pa.: 111. V. Povilaitis, 
112. J. Brazaitis, 113. K. Dauk- 
nis, 114. S. Civilis.

Nuo Lietuvių Prekybos Buto, 
Brooklyn, N. Y., 115. Ę. Kručas.

Vėlesnėse sesijose pribuvę de
legatai :

Nuo A. L. T. Sandaros 78-tos 
kp., So. Boston, Mass.: 116. Z. 
Neveckienė, 117. O. Pakibinskie- 
nė. \

Nuo Politinio Iždo, 118. Dr. A. 
Dambrauskas, Phila., Pa.

Ant specialio prašymo Seimas 
suteikė sprendžiamą balsą mok
sleiviui, 119. J. Gasiunas, iš Lie
tuvos. , ' <• '

įnešta ir paremta, kad akla
macijos budu, butų išrenkamas 
St. Gegužis iš Mahanoy City, 
Pa. Seimo prezidentu; be pasi
priešinimo p. Gegužis išrinktas 
Seimo vedėju.

Pagelbininku aklamacijos bu
du išrinktas D. Pilka iŠ Boston, 
Mass. *

Sekretorium A B. Strimaitis; 
I-mas Sekretoriaus pagelbinin- 
kas — p/ A. Akelaitytė iš Pitts
burgh, Pa.; II-ras Sekretorius 
— Dr. J. Mešlis iš Boston, Mass.

įnešta ir paremta, kad Seimo 
prezidentas paskirtų komisijas 
kokios dabar įmatoma /bu>/?ei- 
kalinfcos. > >

Prezidentas p. 8t. Gegužis 
paskyrė:

Rezoliucijos Komisijon:
1. Dr. Ė. G. Klimas, Philadel

phia, Pa., 2. J. O. Sirvydas, 

Brooklyn, N. Y., 3. S. Mįęhelso- 
nas, So. Boston, Mass., 4. F. J. 
Bagočius, So. Boston, Mass., 5. 
N. Rastenis, Baltimore, Md.

Spaudos Komisijon:
1. V. F. Jankauskas, New 

York, N. Y., 2. Dr. A. Kapočius, 
So. Boston, Masš., 3. M. Miko- 
lainis, Brooklyn, N. Y. /

Po susitvarkymo seimo, sesija 
buvo pertraukta vienai valan
dai; nutarta susirinkti trečią va
landą po pietų

Sesija II.
Prezidentas St. Gegužis atida

rė antrą sesiją 3:30 vai. po pie
tų. Pašaukta naujai pribuvę 
delegatai užsiregistruoti.

Adv. F. J. Bagočius, Pirmi
ninkas Amerikos Lietuvių Sei
mo hengimo dienotvarkės, pa
teikė sekančią dienotvarkę:

I.
Kultūriniai Reikalai.

1. Amerikos Lietuvių Pašelpi- 
nės Draugijos

2. Amerikos Lietuvių Mokyklos
B. Amerikos Lietuvių Spauda
4. Amerikos Lietuvių Jaunimas

a) Organizacija
b) Sportas

5. Lietuvių Mfcnas
6. Lietuvių Moksleivių Reikalai
7. Testamentai, ^Užrašai Vie

šiems Reikalams
8. Kėlimas Lietuvos ir Lietu

vių Vardo
9. Lietuvinimas Klaipėdos Kra

što.

II.
Ekonominiai Reikalai.

1. Prekybos Ruimai
2. Lietuvos - Amerikos Susisie

kimas
3. Lietuvių Imigracija

Jus Galit
Apšildyti Savo

• %

Namą su Geišų
* X

TAI yra antgalvis gražios knygutes a 
nesenai musų išleistos.

Joje yra patalpinta paveikslai kai 
kurių Chicagos namų, kurie yra apšil-

' domi su gasu, sykiu yra paduotas ir ap- 
skaitliavimas kiek tas apšildymas kai
nuoja, parodant mėnesines bilas.

Reikalaujantiems tos knygutes yra 
suteikiamos DYKAI. Telefonuokit, ra
šykit arba atsišaukit į

NAMŲ APŠILDYMO DEPARTMENTĄ

THE PEOPLES CAS LIGHT & CŪKE CO.
X

122 South Michigan Avenue

l Wabash 6000
F L J' V'w **

— jei kas yra veikiama su apšildymu, JUS GALIT 
TAI GERIAU ATLIKTI SU GASU

Z

• 4 ■ --------------- --- ----- - >

Amerikos Lietuvių Interesai
Lietuvoje \
Lietuvių Įdėliai Lietuvoje
Lietuvių Prieglaudos.

III.
Politiniai Reikalai.

1. Vilniaus ir Okupuotų Kraštų 
Vadavimas

2. Amerikos Lietuvių Teisės 
Lietuvoje

J. Lietuvos Diplomatinė ir Kon- 
suralū Reprezentacija Ame- 
kO j e.

4. Atskyrimas Bažnyčios nuo 
Valstybės

5. Sudarymas Aparato šio Sei
mo Nutarimų Vykinimui

•3. Rinkimai.
Šis dienotvarkės projektas 

buvo įnešta, paremta ir vienbal
siai priimtas.

Dienotvarkės vykinimas, p. 
St. E. Vitaitis skaito referatą 
Amerikos Lietuvių Pašalpinių 
Draugijų reikalu. Referatas 
čion talpinamas kaip buvo skai
tytas, sekamai:

(Buč daugiau).

“Kultūros” B-vės 
Padėka

“Kultūros” b-vės valdyba ta- 
i ia širdingą ačiū už gausią au
ką, 170 dol., kurią atsiuntė Am. 
Lietuvių Susivienijimas “Kul
tūros” būrelių reikalams.

Tebūna ji sektinu pavyzdžiu 
kitiems, kam rupi savo gimto
je krašto kultūrinė gerovė.

“Kultūros” b-vė. K. Venc- 
lauskis, P- Bugatti.škis, J. Tre
čiokas ir S. Brašiškis.

Redakcijos Atsakymai
Ten Buvusiam Naujienų 

skaitytojoj. — Apie Morgan 
Park prietikius patalpintumėm, 
bet nepadavėt savo vardo ir 
adreso Redakcijos žiniai, o ne
žinodami vardo rašytojo, nega
lime dėti raštelio. Prisiųskit 
savo vardą ir adresą.
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Lietuvis užmuštas 
muštynėse

Šokių salėje prie 1802 So. 
Racinę Avė., ištiko muštynės, 
kuriose žuvo ir vienas jaunas 
lietuvis John Mockus, 22 m., 
3848 So. Francisco Avė.

Del kokios priežasties kilo 
muštynės, tebėra dar neišaiš
kinta. Vieni pasakoja, kad apie 
desėtkas peštukų, kurių vienas 
buvo apsiginklavęs peiliu, ban
dė įsigauti į salę ir delei to 
kilo muštynės, kuriose Georgu 
Casey, 30 m., 846 N. Wood St., 
liko nudurtas peiliu ir vėliau 
pasimirė pavieto ligoninėj. Jo- 
seph K^zda, 19 m., 965 W. 18 
St., taipjau perdurtas peiliu ir

Lietuvaitė' laimėjo niauki- 
r w 

mo rungtynes
Herald and Examiner buvo 

surengęs plaukimo rungtynes, 
kurias laimėjo jauna lietuvaitė 
Emma Shemaitis. Rungtynės 
buvo sekmadieny — nuo Muni- 
cipal Pier iki^)ak St. maudyk
lų, apie dvi mylias ilgio. Rung
tynėse dalyvavo viso 132 mer
gaitės, kurių 115 pasiekė tiks
lo, o 17 neįstengė tiek toli nu
plaukti.

l'jetuvaitė Emma Shemaitis, 
tik 15 m. amžiaus, iš Griffith 
Natatorium, tas dvi mylias nu
plaukė į 42 minutes ir 10 se
kundų. Josios sesuo Mary 
Shemaitis užbaigė. penktai?.. 
Paskiausieji plaukikė užbaigė 
į 2 vai. 40 min.

, Jaunoji Emma Shemaitis 
jau ne kartą pasižymėjo kaipo 
gera plaukikė. Dar nesenai ji 
laimėjo plaukimo rungtynes 
Chicagos upėj.

'kyklų vardais reiškia: elem.— 
'pradinis kursas, for. — anglų 
kalba dėl ateivių, high — aug- 
štesnioji mokykla, tech. 
chnikos kursai):

NORTH

[Pacific and Atlantic Photo]
E d gar Fahs Smith, žymus 

Amerikos’chemikas, kurį Ame
rikos chemikų draugija apdo- 
dovanojo Priestley medaliu..

I i ... . ..........

Prigėrė vaikas

NAUJOS KRAUTUVES Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITDSII 
OPTOMETRISTAS

te-

SIDE
FRANKLIN —

For.)—226 W.
SENN-^-(High,

and For.) 5900 N.(GlertW(X>d 
Avenue.

LANE- (High and Tech, on- 
ly)—1225 Sedgewick Street.

WALLER—(High, Elem. and 
For.) — 2007 Orchard St.

LAKE V1EW HIGH SCHOOL 
(Greeley Br.)
Courses and For.) — Shef- 
field Avė. and Grace Street. 

LAKE V1EW — (Foreign on- 
ly) — 4015 N. Ashland Avė.

NORTHWEST SIDE

(Elem. 
Goethe- 
Tech.,

and 
St.
Elem.

Business

yra arti mirties. John Mockus 
taipjau liko perdurtas peiliu i 
nugarą, bet dar su keliais ki
tais bandė pabėgti automobiliu. 
Tečiaus automobilius atsimušė 
į stulpą ir nelaimėj Mockus li
ko užmuštas.

Tapo plėšiku, kad išmai
tinti vaikus

Leroy LaBart, 26 m., 4115 
Cullerton Avė., jau ilgokai yra 
be darbo, pinigai taipjau išsi
baigė ir neturėdamas iš ko nu
pirkti maisto savo vaikams, 
pasiėmęs geležgalį išėjo gat
vėn, kad apiplėšti kokį žmogų 

i ir tuo gauti pinigų maistui sa- 
jvo vaikams. Jis apiplėšė John 
Smith ir atėmė iš jo $12.75. 

1 Bet po plėšimo pradėjo jį 
graužti sąžinė ir LaBart nuė- 

ijęs policijos stotin pasidavė 
'policijai. Pinigai tapo sugrą- 
1 žinti nukentėjusiam, o LaBart 
įtapo pasodintas kalėjimam

'levui sėdint ant pievos ’ ir 
skaitant laikraštį, VValter Ja- 
koske, 6 m., 1033 W. 34 PI., 
nuėjo prie ežerėlio Jackson par 
ke ir į jį įkrito. Tėvas tik ne
greit pasigedo vaiko, pasišaukė 
j ieškotojus, kurie ir ištraukė 
vaiko lavoną iš ežerėlio.

GOETHE—(Elem. anrf For.)— 
| 2236 N. Rockwell Street.
STdHE—(Elem. and For.) — 

3444 Wabansia Avė.
WASHINGTON — (Elem. and 

For.) — 1000 Grand Avb.
WELLS— (Elem. and, For.) — 

936 N. Ashland Avenue.
SCHURZ—(High, Tech., Elem. 

and For.)—3601 ' Milwaukee 
Avenue.

Gaso Kompanija Atidaro Naujas 
Krautuves prie Milvvaukee Avė. 
Cicero ir Irving Park.

* ' LThe Peoples Gas Light and Loke 
Kompanija nuo spalio 1 dienos ati
daro naujų krautuvę, 4839 Irving 
Park Boulevard. Atidarymo dienoje 
bus surengtas didelis apvaikščioji 
mas. Bus išdalinta daug dovanų 
bus teikiami užkandžiai ir gražus 
muzikėlis programas. PėtnyčidJ ir’ 
subatoį prieš atidarymų krautuvė 
buž atidaryta iki 9 vai. vakaro.

Nauja krautuvė bus dideliame 2 
augštų naujame name. Čia bus su
krauti gasiniai pečiai, Vandens šit-' 
dytuvų, virtuvės kaitinėtai, rofrige- 
ratoriai, virimui indai ir kiti rei
kalingi dalykai.

Toje krautlvėje apielinkės gyven
tojai galės užsimokėti savo gaso 
bilus, galės paduoti orderį, jei per
sikrausto į kitų butų, kad jicius bu
tu atidarytas gasas naujoj vietoj ir 
uždarytas senoj vietoj. AiŲt antro 
augšto bus taip vadinamus Home 
Service Auditorium, prižiūrėtoja to 
departamento bus Mrs. Anna J. 
Peterson, čia bus demonstruojama 
dykai virimo pamokos kasdic 2 vai. 
po pietų, apart subatos. Moterys 
ypač yra kviečiamos dalyvauti): j

"Reikalaudami

RAKANDU
WEST SIDE

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

' Kultiną savo vyra
Mis. Catherine O’Connell pa

siskundė policijai, kad jos vy
ras Robert, 33 m., 3029 Elston 

*Ave., išgėdino jos dvi pirmojo 
j vyro dukteris, 17 ir 14 m. am
žiaus. Robert tapo areštuotas.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS Iii TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę. »

Siunčiant paštu parduodame po..........80 centų
Pasiimantiems iŠ ofiso po...................75 centus

> NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Atsidarė vakarinės 
mokyklos 
_______ f

Vakar atsidarė vakarinės 
.mokyklos. Jose yra mokinama 
'įvairiausių dalykų; netik ang
elų kalbos, bet taipjau kitų mo- 
ikslų ir net amatų.

Pamokos būna keturias die
nias į savaitę — pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais, nuo 7 v. iki 

i 9 vai. vakaro. l ž mokslą mokė
ti nereikia.

Anglų kalbos mokinama at
eivius ir taipjau pažengusius.

Duodamas taipjau pilnas 
pradinės mokyklos kursas.

Duodamas ir augštesnės mo- 
jkyslos (High School) kursas. 
Tiems, kurie nėra baigę augš
tesnės mokyklos, bet norėtų 

; baigti, dviejose mokyklose 
: (Englevvood, 62 ir Stewart gt. 
I ir Carl Schurz, Addison ir 
Milwaukee gt.) duodamas re- 
guliaris “High School kursas, 

[kurį baigus išduodama regu- 
liarę diplomą. Pamokos tose 
dviejose mokyklose tęsiasi nuo 
6:45 v. iki 9:45 v. vak.

Amatų mokinama: automo
bilių taisymo, kepimo, indus- 

įtrinės chemijos, braižymo, ele- 
ktrikininkystės, geležies • lieji
mo, drabužių dezaininimo, ma
šinų dirbtuvės darbo, “wiel- 
ding,” “pattern-making,” spau
stuvių darbo, siuvimo, medžio 
tflarbų ir tt.

Moteris be to mokinama na
mų ruošos, siuvimo ir skrybė
lių dirbimo.

Duodamas yra pilnas preky
bos kursas: stenografijos, kny- 
gvedystės ir tt.

Anglų kalbos mokinama vi
sose kakarinėse mokyklose. A- 
matų ir prekybos — augštes- 
nėse mokyklose (Austin, Bo- 
wen, Crane, Englewood, Har- 
rison, Lane, Phillips, Schurz, 
Senn ir Tilden).

šias vakarines mokyklas ati
daryta (sutrumpinimai po mo-

JACiKSON—(Elem. and For.) 
—820 South ^holto Street.

CREGIER—(Elem. and For.) 
—1820 Yeaton Street.

LAWS0N—(Elem. and For.) 
—1256 So. Homan Avenue.

BURNS—(Elem. and For.) —
2524 So. Central

HAMMOND—(Elem.
—2819 VVest 21st

MEDILL— (High,
For.)—1326 W.

AUSTIN—(High, Tech., Elem.
and For.)—5417 Fulton St.

CRANE—(High and Tech, on- 
ly—2246 W. Van Buren St.

HARRISON—(High, ąEem. and 
For.)—2850 24th St. Blvd.

SOUTH SIDE

Park Avė.

Place.
Elem. and 

14th Place.

DAVIS—(Elem. and For.) 
3014 West 39th Place.

HOLDEN—(Elem. and For.) 
—3055 South Loomis Street.

SEWARD—(Elem. * and For.) 
—4600 So. Hermitage Avė.

PHILLIPS— (High, Elem. and 
For.) — 244 East 39th St.

EN G LE W()0D— (High Elem.
and For.) —6220 Ste wart A v.

TIIJ)EN—(High, Tech., Elem. 
and For.)—645 W. 47th PI.

BOWEN—(High, Tech., Elem. 
and For.)—8860 Manistee
Avenue.

FENGEK—(rfigh, Elem. and 
For.)—50 East 115th Street.

JONĖS—(Commercial Evening 
SchooL—-Harrison St. & Ply- 
mouth Place.

LINDBLOM—(High, Elem. and 
For.)—6130 Lincoln Street.

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

><
H 
M 
M
*4

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 e 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

BILLY’SUNCLE

senas žaizdas, ligyas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1J. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p’-atų

REZIDENCIJA: / 
k 2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480 <
TELEFONAS CANAL *464

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

1545 West 47th Streėt
Phone Boulevard 7589

Ar Jus Žinote
verti; įplaukų

SERGANTI ŽMONES
Savo

TUŠČIO LOTO?
paleiskit darodyti jums kiek į 
ma su juo uždirbti. Delei to i 
jokios jums atsakomybės, 
budavojame ir finansuojame.

liausi bankiniai liudymai.

nėra
Mes
Ge-

Rašykit, telefonuokit arba itsišau- 
kit dėl pilnų nurodymų.

„ Tas Visai Dykai
Thorsch and Company

Builders

10 North Clark Street
Phone State 6348

Lankykite Didžiausias 
\ Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
^Peopksfihtiifare Gmpaniį

Tui mime. Alfa. StflVfS.E
Phoaotffuptai. Mirta. H«idwur*.

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS 
\

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos“ įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų“ knygų katalo? 
g’o — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
-II

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Y arda 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue,
Tel. Lafayette 0727 i 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201j

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikąle, visuomet^ esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad \jibturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

■■i " ■ .................................  11

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį. 

1646 W. 46th SL Čhicago, 111.

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

DK. R()SS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilnų su
pratimų šių 
gydymų 

čia nieko 
misteriško

ligų ir suteikia geriausį

nėra viršžmogiško arba 
apie jo pasisekimų Tai 

yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur "jis yra išgydęs Rūkstančius 
kitų. X'

MOTERYS su “socialėmis” ligpmis, 
krauję, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
belių/yra gydomos modernišku me
todu.! Dr. Ross turi pasitikėjimų 
pacientų kurie pripildo jo ofisų kas
dien. ,

Dr. B. MuRoss
35 South Dearborn St.

Kąfapds Monroe St^ 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 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr Be
Peilio u J Skausmo

Tas gydymas yra pastovus. Ligas 
kurias aš išgydžiau virš dvidešim
ties metų tam atgal yra ir dabai' gė
lai išgydytos. Gydymo Taiku jums 
nereikia išlikti iš darbo. Gydymas 

' yra saugus ir tikras ir atsakantis 
ir jus galit savo diržų numesti ant 
visados, šimtai yra išgydytų.

Skaitykit kų M r. Gilke sako:
“Per trisdešimtį metų aš turėjau 

į rupturų ir per tų visų laikų aš tu- 
i įėjau trubelio su diržais. Ir aš vis 
{galvodavau ar man reikės visų gyve- 
inimų taip kentėti. Ir aš bijojau pei- 
: lio operacijos.
I Paskiau aš dasižinojau nuo savo 
draugo Mr. Kern, kad Dr. Flint iš
gydė jo rupturų dešimtis metų tam 

; atgal be peilio, • aš irgi pabandžiau 
tų gydymą ir dabar aš esu taip iš
gydytas kaip'ir mano draugas.

I Tiktai žmonės, kurie yra vergais 
' diržo, gali sau įsivaizdinti, kaip yra 
‘malonu, kad nebereikia daugiau dė
vėti to diržo”.

Knist Gilke, 
4143 Hi^sch St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

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

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

YOU JUST 
SAY UJPAT 1 

TO\_O YOU

7SAYS

COME BACK

< UJUEH HE'S
I \ AT HOMt ! > 
" A. J

Look
to your health. Epsom 
Salt s is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

ĘPSOM 
TABLETS 

4/ yotrr drtiĮĮut, 25c

The Knight Labc>r®tor»CA. Chi«qp
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Lietuvių Rateliuose
vakaruose 

Ištikrųjų, p. 
puikiai save 

chicagiečiams
ir kaipo režiserius,

Smeišty kontestas

TurLut 
lietuvių

PRANEŠIMAI ĮIEŠKO DARBO I REIKIA DARBININKy PARDAVIMUI MMAI-2EME
niekas

Savaitinį dienrašti įsteigus

tė. 
bai 

jVO 
^as

Vietiniai bolševikėliai iš 
“Vilnies” rūgs. 18 d., Audito-( 
rijos svet. surengė šmeištų * 
kontestą, kurį jie pavadino mi
tingu pasitik imu i neva savo 
dienraščio. Tą bolševikėlių mi
tingą vadinu šmeištų kontestu 
t(xitd, kad čia ir buvo duota 
proga kiekvienam 
veikėjui", žinoma. 
pVogos “kalbėti” ir 
de1 geriau už kitą 
šus niekinti. O tie 
esą: socialistai, katalikai, san- 
dariečiai, bepartyviai, demokra 
tai, republikonai ir visi kiti gy- 

Kuris geriau mo
tam, sėdintieji , 
daugiau plojo. 

Konteste gavo progos “kalbė
ti” ir tie, kurie i.„...................
bėjo. Konlesto laimėtojai, aiš
ku, bus paskelbti, o gal ir jų

bolševikui, 
vienas Gum
šavo pne-
priešai tai

ar mirę.

Komedija tikrai pui- 
siivaidinta. 
vaidinimo

dar ir Knema-
S. Pilka la- 

atrekomenda- 
kaipo artis- 

nes 
netik kad jis pats gerai vaidi
no, bet ir visi kiti vaidylos bu
vo puikus, o taipjau ir visas 

.vaidinimas buvo suderintas, 
sklandus.

Vaidinime flar dalyvavo se
nas chicagiečių vaidyla P. Vai
tekūnas, pirmą kartą pasirodęs 
1M> kelių metų nedalyvavimo 
scenoje. Jis liek pat gerai vai
dino kaip ir,anais senais “ge
rais laikais.”

Kiti vaidylos buvo: komp. 
A. Vanagaitis, P. Petravičiutė- 
Miller, J.. Aleksandravičiutė- 
Svirmickienė, M. Balsienė, .1. 
Useliutė, J. Kemėšis ir J. Pui-

niekad nekai- Oar apie SLA. 208-tos
Motery kuopos “Charity 

Dance”
paveikslai įdėti, kai

priklauso.

bar esą, tai “Nau jienos”, 
“Draugas”, “Sandara” ir todėl1 
jie įsteigę savo > gazietą, kad 
tuos priešus išnaikinus. Ir kai 
kurie kontestantai jau prana
šavo. kad vienas iš dabartinių 
dienraščių turės “užversti ko-i

Kapitalistai galėtų la 
bolševikų draugai, bet 
jienos”, tai didžiausias 
vikų priešas pasauly, kokį tik 
jie gali įsivaizduot ir todėl, ži
noma, reikia jas sunaikinti. 
Bet greičiausia bolševikai ki
tiems duobę bekasdami, patys

Pasipinigavimo skymas

kaip ilgai 
klausimas, 
pasakojo, 
nigų daugiau
esą, jus, darbininkai,

Teko sužinoti, kad busimo
jo “Charity Dance” (spalių 27 
d.) bilietai parsiduoda kaip 
“hot cakes”. Kaikurios^LA. 
208 kps. narės sako, kad nie
kados jos taip nenorėjusios 
dirbti, kaip šiam gražiam tik
slui, — našlaičių naudai.

Bdliuje bus graži draugija, 
ta draugija linksminsis gražioj 
svetainėj (Masonic Temple, 
6|()O Green St., tai viena gra
žiausių mieste). Be to, bus ten 

'graži muzika, naujausieji šo- 
, kioi, o |»o šokių skanus “re- 
; freshments”. Savo gražiomis 
, baltomis rankutėmis skanų 
l“punch” žada pagaminti pp.' 
, M. Miceviče, S. šolis 
kus ir M. Mickeviče. 
patingos ir gražios 
pačios tą “punčių” ir 
pardavinės, 
tas “punch 
medų, apie 
abejonės.
“raškažiai”

Tos sim- 
poniutės 
svečiams •

Naujienų spulkoR narių atydon.—• 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversli pasielgti pagal konstituci
jų. —Sekretorius.

L. S. S. 4 kuopos susirinkimas 
įvyks Antradieny, Rugsėjo 21, 8 vai. 
vak., Ravmond Chapel svetainėj, 81C 
W. 81 st St. Draugės ir draugai ma
lonėkite ateiti ant šio susirinkimo‘už
simokėti mėnesines duokles ir aptar
ti svarbius reikalus.

— Valdyta

Pranešimas Marųuetto Lietuviams 
, Gyvenanti lietuviai šioje apiclįn- 
kčje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai į didjjj “Nau
jienų” ofisą — galima skelbimus pri
duoti .L Ginaičiui, 2502 W. 69th St. 
Jis yra pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų” skelbimus ir tuo reikalu tar
pininkauti tarp “Naujienų” ir Mar- 
(Įiietto lietuvių.

“Naujienos

APSIVEDIMAI
PA IEŠKAU merginos nrbn našlės 

dėl apsivedimo. Turi būt gera gas* 
padinė. Aš esu 36 metų senumų, 
turiu namų ir man yrul labai rei
kalinga gaspadinė. Kilus faktus apr 
rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 

as. Antrašas: P. K., P. O. 
Kenosha, Wh».Bos

Rasta-Pamesta
KAS radote vyriškus akinius ant 

Bridireporto. Akiniai juodi. Atneškite 
j Naujienų Skyrių, gausite radybų. ' 

3210 So. Halsted St.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 ruimai, gera vie

ta daktarui, kur butų galima tu
rėti gerą ofisą praktikai arba 
kitam kokiam bizniui.

804 W. 31st Street

J VAIRĮĮS SKELBIMAI

IEŠKAU darbo už bučerį, tu
riu patyrimą tame amate. Kam 
reikia, atsišaukit.

Tel. Brunswick 2545

VYR
REIKIA darbininkų. Chicago Cold 

•Storage Warehou»e Co., h626 South 
State St., 1532 Indiana Avė.

'..J ------ - .....

PARSIDUODA cigarų Storas. Me
tų lysas. 62(1 \V. 18 st.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė; 
labai pigi renda. 560 W. 18th St.

REIKIA DARBININKĮį
MOTERŲ

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

PARDAVIMUI bučernė, gro- 
sernė, malt ir hop, sena išdirb
ta vieta, priimčiau ir partnerį 
vyrų arba moterį.

3337 S. Auburn Avė.

GARAŽO budinkas ir ’/j akro že
mės į H nudidc, tinka dėl gyveni
mo. Geroje vietoje. Ęargenas $1500, 
litTokėtl $800, kitus pagal sutarti, 
Matykit

STENZFT
934 W 53 rd tilace

Studebaker išleido naujus karus 
“Custoųjbuild Sedan” — ta pati ma- 

- šinėrlja, bet body yra visai naujos
lengvo mašinų darbo ir ra-,mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma- 
dio. Patyrimas nereikalin
gas. Algos pradžiai smar
kioms ir energiškoms dar
bininkėms $25 į savaitę. At
sišaukit tuojau.

WEBSTER CO.
3504 W. Lake St.

REIKIA merginų prie PARDAVIMUI groserio ir saldai
ni ii krautuvė, senas biznis, išdirbtas,

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So, Hahted St.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, užbaigtas, $780(1, $500 cash 

i ir po $60 į mėnesį. 7038 S. Oakley 
avė. Gatvė cementinė, 1 blokas iki 
2 karų ir mokyklos. Savininkas 
Republic 8854.

PARDUODAMAS medinis 2
'flatų 6 ir 7 kambarių namas,čios ir strytkanų baimes; waišytų I «.

tautų apgyventa. Priežastis paplavi- furnas šildomas.
mo, turiu apleisti miestų. Kreipkitės 

Phone Lafayette 14’1

REIKALINGA senyva moteris už 
šeimininkę. 26 W. 103 PI. *

REIKIA merginų patyrusių prie 
power mašinų, dirbti lingerie ir ki
tus gražius mašininius darbus, taip
gi korsetų dirbėjų. Tiktai patyru
sios tetful atsišaukia. Taipgi dėl mo
kinimus! siūti moterų dreses, mes 
mokėsime ir laike jūsų besimoki- 
nimo.

PARDAVIMUI arba mainy
mui 7 pasažierių uždaroma ma
šina. Mainysiu ant bučernės, 
grocernės, loto arba mažo namo. 
Atsišaukit pas savininką.

3257 So. Lowe Avė.

BARDAVIMUI Velie tourinR 
ras, 5 pasažierių, F> nauji tajerat, ifi- 
rodo ir bėga kaip naujas. Parduosiu 
pigiai. 4401 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI

ka-

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

REIKIA moterų operatorkų 
irie vienu siulu power siuvamų 
mašinų, taipgi rankomis siuvė
jų. Malonios darbo apystovos.

IRWIN*LEE CO.
1018 So. Wabash Avė.

REIKIA moterų prie darbo nuo 
štukų, namie, gera mokestis, lengva 
išmokti. 8 E. Rando!ph St., gooin 
1632.

NAMAI-2EME
Namai pardavimui

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

maudynės, elektra ir visi paranku- 
mai; jmokėti tik $2,500, kitus 
rendą, 3952 So. Rockwell St.

4
kaip

(i

Iš PRIEŽASTIES ligos turiu ap
leisti C.hicagą, užtat parduosiu sa
vo grojiklį pianą, su pridėčkais už 
$115. Priimsiu morgiČių mažais iš
mokėjimais. Joseph Demboski, 2332 
W. Madison St., 1 fl.

PIANAS ir gramafonas, parduo
siu už $675. Rex grojiklis pianas, 
benčius ir roleliai už $165 ir savo 
$250 vertės Riehtone fonografą ir 
rolelius už $45 cash arba ant kre-' 
dito, greitai parduosiu vieną arba 
abudu. Pamatyk juos šiandien. 
Lester Brunn, ,3968 Milvvaukee avė., 
frontas.

REIKALINGA senyva moteris dėl i bariai su 
jrižiurėjimo mažo vaiko. 1616 So.; apelidžiu 
lalsted St

, Savininkė — 
5922 So. La Šalie St., 2nd fl. 
Matyti galima nuo 9 vai. ryto 
iki 4 po pietų.

PARDAVIMUI 40 akrų far- 
ma su visais budirfkais arba mai
nysiu ant bile kokio biznio arba 
mažo namo. Farma randasi Mich 
Valstijoj. Savininkas parduoda.

3257 So. I>owe Avė.

PARDAVIMUI mūrinis biz
niavas namas arba mainysiu 

jr ant privatiško arba bile koki 
Namas randasi ant

NAUJAS mūrinis namas po G ir J----- »■
6 kambarius, įtaisytas pagal vėliau- biznį, 
sios mados, (mokėti tik $3506, ki-'Tl ,
tus ant lengvų išmokėjimų. 6734 s.1 Bndgeporto. Savinmkžųs parduo-
Mii|>lewoo(| avė. da. 3257 So. Lowe Avė.’

NAUJAS mūrinis namas, Įtaisytas 
pagal vėliausios mados, karštu van 
deniu apšildomas, garažas dėl dvie
jų mašinų. J mokėt i tik $3,000'. 6653 
So. Talman avė.

NAUJAS mūrinis bungalow, karš
tu vandeniu apšildomas, Įtaisytas 
nagai vėliausios mados. įmokėti tik 
$2500, kilus kaip rendą. 5329 So. 
Roman avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
l'latų, 4 ir 4 kambarių. Visi įtaisy
mai ir 1 karo garažas. Noriu greit 
parduoti, '• nes važiuoju į Lietuvą.

2446 W. 45th PI.
Tel. Lafayette 018(1

BARGENAS dėl greito pardavi
mo. 80 akrų Indiana valstijoj, gera 
žemė, gerai a,įtverta, daug stako, 
gera 7 kambarių šluba ir kili bu- 
dinkai. Phone Haigh, Hąrrison 8135 
arba rašykit savininkui. R. R. 2, 
Box 84, Knox, Ind.PARSIDUODA grosernė ir ice 

cream parloris, 5 pagyvenimui kam-l 
’ ’ ‘ i furničiais. Greitu laiku | 

.... „j miestą, arba mainysiu 
Į ant prapertės su nedideliais morgi- 
čiais.

710 W. 14 PI.

2 flatų mūrinis
f,018 Lafayette Avė., presuotų plytų, 
5-6 kambarių, furnas ir pečiumi šil
domas, kieto medžio grindys, gerame 
ctovy, kaina $12,500, greitam pirkė
jui.

• H. J. COLEMAN & CO.
5857 State St. Normai 0796

2 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
aukštas beisinentas, maudynės, 
kampinis lotas, 50x125; parduosi
me pigiai; jmokėti tik $1800, kitus 
pagal sutarimo.Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244 ^
.. Bridgeport Painting ..
..s & Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. »Už- 

laiko.m malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S’t.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKIA 5 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. H. Dray, 1447 
3lue Island Avė. PARDUOSIU ar mainysiu bučernę 

ir grosernę ant mažo namo. Seniai 
išdirbta vieta, 4 ruimai pagyvenimui, 
renda $25, lysas ant 5 metų, nes 
riu du bizniu, negaliu apsidirpti.

Atsišaukite
8139 Vincennes Avė., 
Tel. Vincennes 1143

NAUJAS 6 ir 6 kambarių, mūri
nis namas, Įtaisytas pagal vėliau
sios mados, lotas 37x125, viskas 
išmokėta. Parduosime pigiai. įmokė
ti $3500, kitus duosiu morgičius.

PATYRUSIŲ prie dry goods sales- 
ady. Turi mokėt lietuviškai ir ang
liškai. Subatoj po pietų ir vakare. 
Walter Perry, 3800 S. Campbell Avė.

tll- 5 KAMBARIŲ namas, $4,590, ant 
jūsų Joto, Visi vėliausi 
lengvais išmokėjimais, 
planų, 17 N. La Šalie St. 
810.

įrengimai.
Reikalaukit

Room
punčių’

O kad jų gamin-i 
’ bus skanus kai du j 
tai nėra mažiausios 
Tai matot kokie 
laukia musų mor- 

208to.s kuopos su- 
Oi. pasišok- 

spalių 
kuopa jau 

gražiomis ■ 
jos šiemet 
viena gra- 
pramoga.

—Report.

REIKIA 10 moterų prie apvalymo 
namų, naktimis, 5 vai. darbo, taipgi 
moterų ir merginų į restaurantus, 
dirbtuves, hotelius, landres, nuolat 
darbas. Ateikit pasirengusios darban. 
Graham Emplo^ment Agency, 833 
Milvvaukee Avė., kampas Elston Avė., 
2nd floor.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, viškas, $7,800, tiktai $750 
cash ir po $60 j mėnesį, "iglau, jei 
visus pinigais, 7038 So. Oakley. Gat
vė cementuota, savininkas ant vietos. 
Phone Republic 8854. Komišas bro
keriams.

PARSIDUODA Restaurantas, gali
ma matyti nuo 5-6 A'akare. Klausk 
Mike, 1332 9o. Morgan St.

7 ir* 7 KAMBARIŲ namas, mau
dynės, elektra, visi parankumai. 
įmokėti tik $2000, kitus kaip 
dą.' 5422 So. Carpenter St. (

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

ren-
kalbėtojų” i

1 rengtoj pramogoj 
į sime
27 d.
3pėjo 
pramogomis 

iir sezoną
'Jausiu jų surengta

tad 
pa-

Bolševikai steigdami neva 
dienraštį, turėjo vienai galvoj, 
—tai pasipinigavimo tikslą. Ir 

išsyk pasisekė, bet 
tas jiems seksis, tai

Vienas
kad jau Maskva 

neduodanti,
turit 

krapštyti savo kišenius.
kurie bolševikėlių sumulkinti, 
darbininkai išmetė almužnas . 
Maskvos skymeriams. Mat, 
bolševikai, kai tie turkai River 
view parke, viloja į vidų 
muzika, o paskui viduj jau
na pasipinigauti.

ir pasižmonėsime 
Ta moterų 
pasižymėti 

užtai
atidarys

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS

Bolševikų ūpas

su 
ei-

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

REIKIA merginų operator
kų prie Singer power mašinų 
į automobilių uždangalų dirb
tuvę, nuolat darbas, atsišaukit. 
ERO MANUFACTURING CO.

2240 Ogden Avė.

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

namas,

Nežiūrint į tai, kad tai 
vo, anot vieno kalbėtojo “ 
riškas įvykis,” bet publikoj li
pas visai buvo nupuolęs. Mitin
gas atrodė daugiau panašus j 
laidotuves i 
buvo savo 
rūkymas”, 
šiai kalbėjo 
“kalbėtoją” 
reikia žinoti 
“kalbėtojai" irgi 
Be to, net pats 
perspėjo publiką, 
mintų ir klausytųs 

Ir taip “Vilnięs’ 
pasirodė 
kad tie numeriai netoli eina ir 
kiek pasivaikčioję po Bridge- 
portą vėl gryžta atgal ofisan.

—Tavorščius.

bu- 
isto-

ne į krikštynas. Tai I 
rųšies “pypkių pa- 
Pas duris taip gar-1

• ir ūžė 
dažnai

jog

publika, kad , 
užstelbė, o 

bolševikų 
toli girdėt, 

“pirmininkas’' 
kad nusira- 

prakalbų”. j 
numeriai 

gatvėse. Nelaimė, tik,

Pirmas sezono vakaras
S. Pilkos benefisas 

dėlių pasisekimu. 
Rojus** suvaidintas

Kas girdėt Naujiony laiva 
korčiy skyriuje?

Valerija Kunčaitė, m., 
laivu Ryndam pribuvo į Ne\v 
Yorką rūgs. 11 d., o į Chicago 
pribuvo 15 d. rūgs. Ponai Kūn

yčiai džiaugiasi susilaukę duk
relę,^) Valerija taipjau džiau-

1 giasi, kad 
nusisekė.

Valerija

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvai- 

riėms nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31‘zic, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienvj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

REIKIA DARBININKy

EXTRA
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, apgyventa visokių tautų, kito biz
nio nėra per 5 blokus; priežastis par
davimo labai svarbi. Patirsite ant 
vietos.

1815 So. 52nd Avė., Cicėro, III.
Phone Cicero 2813

PARSIDUODA bizniavas 
dabar tik pastatytas, geras labai dėl 
barberio ar kitokio kokio mažo 
biznio. Yra Storas ir 4 kambariai, 
užpakaly storo. 6 kambariai ant 
antro florų. Elektra, maudynė, ga
ražas dėl 2 karų. Galima nupirkti 
su mažąl pinigų. 522 W. 31 St.

PARDAVIMUI modemiškas bunga- 
low, yra vėliausiai Įrengtas, 5 kam
barių, $750 jmokėti, 6332 So. Kildare 
Avė., Ptione Prospect 8783.

MORTGECIAI-PASKOLOS

kelionė labai gerai

yra gimnazistė 4-os 
pašnekos matyt, kadklesos. Iš

Igerai apsišvietusi, nors dar tik 
iii metų. Taigi skaičius inteli- 
Igenčių Chicagoje padidėjo dar 
vienu nariu.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

VYRŲ
vaikams 
66c iki

nuo 35c

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

specialumas, Geras patar 
navimas, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

STOGDENGYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-18 
Ourden Avė. Phone Lawdale 0114.

praėjo di- 
“Žemės 

puikiai.
KlP.K KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100.00?
PRA

GRYNAS Californijos vynuogių 
juice. Nefermentuotas $1.50 galio
nui. VALLEY VINEYARDS, 1311 
Clybourn Avė. Diversey 4692.

atsidarėPereitą sekmadienį 
vakarų sezonas. Atsidarė pui
kiu vaidinimu, kurį suruošė 
Birutės Dramos sliyritls, kaipo 
benefisą savo mokytojui art. 
S. Pilkai. Tai buvo kartu ir 
art. S. Pilkos debiutas dides
niame veikale Chicagoje. Sta
tyta buvo trijų veiksmų “viso
kių autorių” komeJįja “žemės 
Rojus”.

Vakaras praėjo dideliu pasi
sekimu. Nežiūrint gana šilto 
oro, publikos susirinko pilna 
CSPS svetaine. Bet dar dides
nis pasisekimas buvo artistiniu

llkusj gyvenimą.
Kiekvienas muši} praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tu ir kiekvienas centas atlieka 
(am tikrą darbą, Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de) kitu.

Atsiminkite tai. kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, k’ek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė- 
'tumėt juos į banką ar spulka?

Naąiier.ų. Spulka.
$6.00'.gryno pelno ant 
$100.00 — pamislvk 
Šimtas uždirbtu jei 
čia per 20 metu?

Ateik ir pasita-k 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA.
173* So. Halated St.

DIDELIS atlyginimas bus suteik
iąs tam, kas suteiks inforrtiacijų 
apie pavogimą 19 bačkų dešrų iš 
nakticB sausio 22, 1925, iš karų, ku
rie stovėjo Freckleton Coal Co. 
Yards. Visos suteiktos informaci
jos bus užlaikomos paslapty. Tele- 
fonuokit po 6 vakare. Midway 6513.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek Jjisų 

lalkytumfit ji
su sekretorių 

, o nuo Jo su
dauginsią Jūsų

MUMS REIK JŪSŲ L1UOSO 
LAIKO -

Mes už tai užmokėsim gerai.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, sykiu keksų ir frūktų Storas. 
Vieta sena, išdirbta; biznis daro
mas cash, ant didelės biznio gat
vės Bridgeporte. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Važiuoju gyventi į 
ūkį. Naujienų Skyrius, 3210 South 
Halsted st. Box 72.

Taipgi turime ir daugiau namų, 
kur* tamstos galėsit pasirinkti; taip
gi mes Šituos namus galėsime mai-j 
nyti ant kitų namų, lotų ar biznių.' 
Jeigu tamsta neišsirinktumėt iš 
musų tų namų, tai mes tamstom . 
pabudavosime, kokis tik tamstai pa-

2- RI MORGlClAI
3- TI MORGlClAI
6% Nuošimčiai

SHEKLETON BROS

160 N. LA SALLE ST.
Room 416

PARDUOSIM pigiai gasinį pečių, 
kotnodę, siuvamų mašinų, victrolą. 
Greitai ''••‘leidžiam miestą. 7004 S. 
Talman avė.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

• Lafayette 7674

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

SAVO LIUOSU LAIKU
Tiktai 2 valandas į vakarą 
Uždirbsi $28 į savaitę.
AteilC K pasikalbėk.

PARDAVIMUI restaurancija arti 
VVater marketp. 1457 S. Sangaman 
Street.

SHEKiLETON BROS.

160 N. LA SALLE ST. 
Room 416

PARDAVIMUI lietuviškas ho- 
telis, 60 rutinų. Biznis išdirbtas 
per 50 metų, gera yieta dėl dvie
jų partnerių. Savininkas apleid
žia Chicagą. P. GADEIKO, 1606 
So. Halsted St., Chičftgo, III.

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890. , *

PETERJiAYS

International Investmcnt 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių: turi būti nevedęs. 
Darbas ant visados. Getas mokestis 
Ir kambaris. 4129 So. Emerald Avė., 
A. Spogis.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė iš‘priežasties nesveikatos. 
Jūsų pačių pasiulijimas prekės.

Telephone Lafayette 0763

GERIAUSIS pirkinys Auburn 
Highlands. 10 flatų visi po 4 kam
barius, įmūrytos lovos, lietaus la
šų vana kiekviename flate. Visi iš- 
renduoti*, $15600 j metus. Paimsi
me bungalow 'arba lotus dėl išmo
kėjimo. šaukit Triangle 4110.
_____ _______ . - ___________ ' i

2 NAUJI augštos rųšies bungalovv, 
5 kambarių karštu vandeniu šildo
mi, vėliausi fikčeriai. 8427 -33 
Crandon avė.

MOKYKLOS

REIKIA sheaimenų j geležies at
karpų jardą. Steiner Iron & Metai 
Co., 1103 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGI draiveriai į 
landrę dėl rinkimo ir pristaty
mo skalbinių.
Aristo Wet and Dry Laundry 

4253 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; biznis cash, knygučių nėra. Kreip
kitės 5752 So. Racine Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, lietuvių ir*lenkų apgyvento] apie- 
liiikėj. Senas ir gerai išdirbtas biz
nis. 1618 So. Halsted St.

GRAŽUS NAMAS

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA —
, Vyrų ant grindų molderių. 

Atsišaukite:
Chicago Steel Foundry CO.

3720 So. Kedzie Avė.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, $90. 
pridedant 75 volelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus iš* 
mokėjimais j 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

VISKAS modemiška, nržuolo Iri
mas, furnas šildomas, įmūrytas 
plumbingas, didelis lotas, didelis 
skiepas, netoli Western Electric Co. 
$1,000 cash, kitus kaip rendą, 
na $12,500.

FRANK C. SLAJS 
3213 So. 54 Avė. 

CICERO

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. Hklsted St.

(Kampas 33 gatvė®, 2 lubos)

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

REIKIA operatorių prie power 
mašinų, ] 
guzikų prisiuvinėjimo 
terš, 
kestis.

1809 So. State

REIKIA vyrų operatorių, prie
prie guzikų skylučių, Singer power mašinų j auto- 

r --- “■“"» ir cemen- mobilių uždangalų dirbtuvę, 
Nuolat darbas, gera mo- nuolat darbas, atsišaukit.

ERO MANUFACTURING CO.
2240 Ogden Avė.

PARDUOSIU arba mdinysiu gas- 
oline station ir refreshment stand, 
netoli nuo Chicagos. Turiu parduoti 
labai greitai ir labai pigiai. Du 
niu negaliu pajiegti vesti.

3955 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 4741

biz-

NEGiąDftTAS BARGENAS
PARSIDUODA 4 ruimų namelis, 

2 lotai žemės, graži vieta, galima 
karves laikyti; yra miesto vanduo. 
Matykit savininkų. Kaina $1,500.' 
Kas pirmesnis, tas laimėsite. Atsi- 
šaukit 5621 W. 64th PI. 3 lubos. 
Clearing, III.

St.

PARDAVIMUI bekernė, lietuvių 
apielinkėj. Savininkas nori pasi
traukti iš biznio, 2903 West 38th St. 
Kaina ir renda nebrangi.

BUDAVOTOJUI REIKIA PINIGŲ
Gražus 5 kambarių bungalovv, 

stikliniai miegami porČiai, yra ug-' 
navietė, knygynas, bufetas, moder
niška. Bargenus. Nepraleisk tos pro
gos. $1,000 įmokėti. Matvkit

STENZEL,
934 W, 53 rd Place

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFIŲZ, Manager


