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Lietuva susirupinus 
dėl Len. ginklavimos
Sovietai tremia į Sachaliną 

190 socialistų 
------- ”—.( . r 

Anglija ir Japonija siunčia dau
giau karo laivų į Kiniją

VARŠUVOS BARABANŠČIKO PASTANGOS

Lietuva mato karo pavojų 
iš Lenku

Pateikė svetimoms valstybėms 
memorandumą dėl kariniu 
Lenkijos prisiruošimų

KAUNAS, nigs. 23. [ŽTA]. 
— Lietuvos valdžia pasiuntė 
savo atstovybėms užsieniuose 
instrukcijas įteikti svetimų

Sovietai ištremia Sachali- 
nan 190 socialistų

Į tą žiaurią salą žiemių rytų 
Sibire carai Įremdavo tik 
pikčiausius kriminalistus

(
____________ i

KĖBLINAS, rūgs. 23. —An- 
dais buvo jau pranešta, kad 
sovietų valdžia nutarė paskil- 
busią Sachalino salą, tolimo

Meksikos -kunigijos peti
cija tapo atmesta

Atstovų butas sako, kad kuni
gai, atsisakę klausyti konsti
tucijos, neteko piliečio teisių

Baisi traukinio katastrota 
Japonijoj

Greitajam traukiniui susikūlus 
20 žmonių buvo užmušta, 
100 sužeista

• valstybių valdžioms 
durną, kuriame nurodoma 
karinius Lenkijos 
mus. Memorandume

memoran- žiemių rytų Sibiro pakrašty, iš 
į naujo padaryti politinių nusi- 

prisiruoši- kaltelių trėmimo vieta. Dabar 
sakoma, gauta ne tik tos žinios pat vi r- 

kad Lenkijos kariniai prisiruo- [tinimas, bet kartu 
Šimai gresia pavojum i 
Europos taikai.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 23. — Meksikos atstovų 
butas atmetė katalikų kunigi
jos peticiją pakeisti įstatymus, 
liečfančius bažnyčią ir jos or
ganizacijas. Peticijos atmetimą 
atstovų butas motivuoja taip:

Meksikos konstitucija duoda 
peticijos teisės tik Meksikos 
piliečiams. Einant konstituci
jos 37-tu straipsniu asmens, 
viešai pareiškę, kad jie neklau
sysią esamos konstitucijos, sa
vo pilietybės teisių netenka. 
Katalikų arkivyskupai ir vys
kupai yra viešai pareiškę, kad 
jie neklausysią ir nepildysią 
konstitucijos dėsnių, o todėl 
jie paliovė būti piliečiais, ir 
jų peticija nebegali būt priim
ta.

■Katalikę kunigas pateko į 
teismo rankas

Rašinėjo vyskupui grumoja- 
mus laiškus, reikalaudamas 
iš jo $30,000

DETROIT, Mich., rūgs. 23.
Į teismo lankas tapo atiduo

tas katalikų kunigas Joseph 
F. Hallisey, šv. Leono katalikų 
bažnyčios klebonas. Jį kaltiną 
dėl šantažo ir bandymo grūmo
jimu išgauti iš Detroito die
cezijos vyskupo, iMichaelo J. 
Gallaghero, 30,000 dolerių. 
Kartu areštuota ir kunigo gas- 
padinė, Miss Ada Cnrnew.

Kunigas Hallisey siuntė vys
kupui Gallagherui keletą laiš
kų, reikalaudamas iš jo minė
tos sumos pinigų ir savo laiš
kuose grūmodamas vyskupą 
nužudyti, jei jis neduosiąs jam 
reikalaujamų pinigų. Tuos gru- 
mojamus laiškus vyskupas įda
vė pašto vyriausybei, Jr tosios 
įsakymu kunigas Hallisey are
štuota.

TOKIO, Japonija, rūgs. 23.
— Netoli nuo Hirosimos anks
ti šį rytą įvyko baisi Tokio- 
šimonoseki ekspresinio trauki
nio katastrofa, kurioj dvide
šimt asmenų buvo užmušta ir 
daugiau kaip šimtas sužalota, 
daugelis pavojingai. Greitasis 
traukinys, dėl smarkios lietaus 
audros gadinto geležinkelio, iš
truko iš bėgių ir susikūlė. Trys 
miegamieji vagonai buvo visai 
sudaužyti. Tuo traukiniu va
žiavo ir keletas svetimšalių.

Katastrofa Franci joj
PARYŽIUS, rūgs. 23. —Pa- 

ryžięus-Montereau^ linijoj, ne- * 
toli nuo Hericy stoties šį rytą 
susikūlė ekspresinis traukinys. 
Iš po sudužusių vagonų išim
ta du užmuštų pasažierių kū
nai,. bet manoma, kad užmuštų 
yra ir daugiau. Aštuoniolika 
žmonių buvo pavojingai sužei
sta.Anglija siunčia į Kinus dar Graikijoj laukiama svarbių Kondylis likvidavęs savo 

9 karo laivus politinių įvykių . politinę partijų įtaria streikininkus dėl 
sunaikinimo $100,000 

vertės rūbų
ČARTERET, N. J., rūgs. 22. 

— Praeitą naktį į (Larteret 
Cloak kompanijos siuvyklą at
vyko dvidešimt penki vyrai, 
surišo sargą ir supjaustė bei 
rūgštimis sulaistę sudegino 
moteriškų lubų vertės apie 
100,000 dolerių.

Apie penkiasdešimt tos kom
panijos darbininkų jau kelin
tas mėnuo streikuoja, tat dėl 
šio nedoro darbo įtariama 
streikininkai.

>* „v- | uniniiia, uvi ui ir praneši- 
rytų'mas, kad 190 politinių kalinių, 

socialdemokratų, socialistų 
j revoliucionierių ir / anarchistų, 

'—' v “‘ '...... laikomi
bolševiki- 
yra eta- 
Sachali-

Sovietai sustiprino cen- - kurie iki šiol buvo 
uždaryti įvairiuose 
jos kalėjimuose, jau 
po keliu danginami į

zurą laiškams
BLAGOVIEščENSKAS,

SSSR, rūgs. 23. — SSSR pašto 
komisariatas išleido liaują įsa
kymą. kuriuo įsteigiama aš
triausia cenzūra laiškams, tiek 
siunčiamiems iš Rusijos Į už
sienį, tiek iš užsienio parei
nantiems į Rusiją.

Kiekvienas laiškas yra stro
piai peržiūrimas ir cenzūruoja
mas.

Kad nereiktų kiekvieną laiš
ką atidarinėti ir vėl užlipdyti, 
įsakyta siųsti laiškai neužlip- 
dytuose konvertuose.

Siunčiant registruotą laišką, 
jis turi būt pi ima pašto cen
zoriaus peržiūrėtas ir paskui 
jo paties akyse užlipdytas.

Kadangi iš užsienio siunčia

mą.
Čia verta pastebėti, kad ki

tą syk, carizmo laikais, į Sa
chalino salą buvo danginami 
tik pikčiausios rųšies krimina
listai ir žmogžudės, bet ir tie
ji niekados nebuvo varomi į 
žiaurią šaltą šiaurinę Sachali
no dalį. Tuo tarpu btftševikų 
“čekos” nutarimu kaip tik j tą 
salos dalį (nes šiltesnė pietinė 
Sachalino pusė dabar užleista 
Japonijai) bus siunčiami dagi 
ne kriminalistai, bet politiniai 
— žymus socialistų darbuoto
jai ir laisvės kovotojai, kurių 
viepintėlis nusikaltimas yra 
tas, kad jie nepritaria bolševi
ku smurto ir teroro režimui.C-

MALTA, rūgs. 23. — Gavę Praneša, kad mcnarchistai ty- 
vyriausybės įsakymą, devyni i 
Britų karo laivai urnai išplau-j vusį karalių Jurgį 
kė iš čia į Kinus sustiprinti’ 
kitiems Kinuose esantiems An-Į 
glijos karo laivams, i

Japonija siunčia karo laivus

. ŠANHAJUS, Kinai, j
23. Praneša, kad Japonijoj 
siunčia dar du karo laivu savo.Jurgis 
laivynui Jangtse 
rinti.
nas Kinų 
iš dviejų 
pedininkų 
nių laivu.

Boikotą^

koją pasodinti vėl sostan hu-

LONDONAS, 
Gautais Londone 
iš Atėnų, Graikijoj 
stiprus bruzdėjimas

rūgs. 23. — 
pranešimais 

vėl kilęs 
grąžinti 

rūgs, isostan* buvusį karalių Jurgį* 
Buvusis Graikijos karalius 

i> uuvu savuj«*•*&*^, kurs, pašalintas nuo 
upėj susti p- sosto, gyveno visą laiką Ang- 

Dabar Japonijos laivy-Oijoj, prieš dešimt dienų aplei- 
vandenyse susideda do Angliją ir dabar, sako, esąs 

kreiserių, dviejų tor- Buchareste, Rumunijos sosti- 
ir devynių armoti-Įnėj, iš kur jis. gali pasiekti A- 

.tenus per dvyliką valandų.
... . . .n ' .Sako, kadJjuv. karalius Jur-bntams pabaigtas : ... x .įgis apleidęs Angliją tuojau po 

HONKONGAS, Kinai, rūgs.'to, kai jis gavęs iš savo remė- 
23. — Kantono valdžios užsie-jjų Graikijoj skubotą pakvieti- 
nio ministeris paskelbė, kad mą būti prisiruošusiam.
tęsęsis per ilgoką laiką kinie-1 Atėnuose pasireiškia didelio 
čių boikotas britams esąs da- nerymo ir laukiama svarbių 
bar pabaigtas.

Buvusis ..Graikijos 
kurs,

politinių įvykių.
mi į Rusiją laiškai eina užlip
dytuose konvertuose, tai cenzo
riai turi nemaža darbo visus 
juos atplėšinėti, išuostyti ir 
vėl užlipdyti.

TRAUKIMO SUSIKULIMAS

NORTHEAST, Md., rūgs. 22.
Netoli nuo čia šį rytą susi

kūlė Pennsylvanijos geležinke
ly prekių traukinys. Keletas 
vagonų sudegė. Žmonių niekas 
nenukentėjo.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujiemj 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų utra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodi. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, 151.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Boxininkų Jack Demp- 
sey ir Gene Tunney 

imtynės
PHILADELPHIA, Pa., rug

sėjo 23". — šiandie, čaip 8:30 
valandą vakaro Sesqui parodos 
stadione įvyks dviejų pugilis- 
tų čempionų, Jack Dempsey ir 
Gene Tunney, imtynės kumš
čiais.

Koks didelis amerikiečių su
sidomėjimas tų boksininkų mu
štynėmis, rodo * tai, l^id Phila- 
delphijon suvažiavo apie 200,- 
(XX) svečių iš visų, galima sa
kyt, Amerikos pakampių, nors 
stadionan tegalės tilpti tik 
132,000 publikos. Taigi dauge
liui tos kumščio ricierių kovos 
matyti nepavyks.

Už bilietus mokama dideli 

pinigai, ir bilietų spekuliantai 
naudojasi. Jau iki pietų mušty
nių rengėjo, Tex Hickardo, ka- 
son buvo įplaukę už bilietus 
arti 1,800,000 dolerių.

Imtynės buvo bandyta su
stabdyti teismo indžionkšenu, 
bet nepavyko. Nenuostabu. Čia 
juk milionai dolerių kvepia.

MIRK PAGIMDŽIUS TRIS 
DUKTERIS

Uragano Hondoj 4,700 
namŲ sugriauta, 9,250 

apdraskyta

WASHINGTQNAS, rūgs. 
23. —Amerikos Raudonojo
Kryžiaus direktorius, Henry 
M. Baker, kurs dabar veda 
šelpimo darbą dėl uragano nu
kentėjusio] Floridoj, praneša 
centro valdybai, kad viename 
tik Miami plote audros su
griautų namų yra 4,700, o ma
žiau ar daugiau apdraskytų — 
9,250.

Raudonojo Kryžiaus centro 
valdyba, remdamos praneši
mais, sako, kad nukentėju- 
siems dėl uragano žmonėms 
šelpti reikės tarp 4 ir 5 milio- 
nų dolerių. Valdyba išleido
atsišaukimą į visus Amerikos 
žmones, prašydama aukų šelpi
mo fondui. Iki šiol surinkta 
jau 800,000 dolerių.

“DIENOS ŠVIESOS 
TAUPYMAS” 

BAIGIASI

Pavasarį, balandžio pabaigoj 
pradėtas vadinamasai “dienos 
šviesos taupymas”, dabar, su 
šiuo paskutiniu rugsėjo šešta
dieniu, baigiasi. Viena valanda 
pailginta diena grįžta vėl ‘ j. 
normalinį laiką.

Chicagos ir apielinkės mies
tų miestelių gyventojai, kur 
įbesta “dienos šviesos taupy
mas”, šį šeštadienį, rugsėjo 
25 dieną, eidami vakare gulti 
tčiri savo laikrodžių laikrodė
lių rodyklus atsukti atgal vie- 
mi ištisų. valandą. Sekmadieni, 
nuo 2 vai. ry.to, laikas skaity- 

sis jau normaliai.

TAYLORVILLE, III., rūgs. 
22. — Viena moteriškė, Grace 

lMathersienė iš Easton, III., pa
gimdė čia trynučius, visas tris 
mergaites. Visos trys naujagi- 

kmės sveikos, bet motyna ,ne-

Paraguajos mieste aud
ra sugriovė 400 namų
ASUNCION, Paraguaja, 

rugs.s 23. — Paskiausiais ap
skaičiavimais, {per uraganą, 
kurs praeito pirmadienio naktį 
atlankė Encarnacion miestą 
užmuštų žmonių buvę daugiau 
kaip 200. Daugybė yra sužeis
tų. Mieste sugriauta daugiau 
kaip 400 trobesių, kurių griu
vėsiuose veikiausiai yra nema-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dieniai pra
našauja: ,

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkiftnjų; vėsiau; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 61°, maksimum 78° 
Fahrenheito. i

šiandie saulė teka 6:38, lei-
trukus po gimdymo mirė. ža palaidotų žmonių.

žadąs visai pasitraukti iš poli
tinio veikimo; kabinetas 
veiks iki rinkinių

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Reutero telegrama iš Atėnų 
skelbia, kad premjeras gen. 
Kondylis likvidavęs savo politi
nę partiją ir. pasitraukiąs visai 
iš politikos.

Tą žingsnį jis padaręs nebe- 
pakęsdamas politinių vadų da
romų jam priekaištų, buk jis 
dirbąs tik savo asmens intere
sais.

Gen. Kondylis pataręs savo 
Į d raugams dėtis prie kitų poli
tinių partijų. Jis pareiškęs, 
kad jo valdžia eisianti ir to
liau -savo pareigas kaipo tar
nybos kabinetas, ir nauji par
lamento rinkimai įvyksią ei
nant proporcinės atstovybės 
sistema.

Karbauskienė ir Linkus 
išteisinti

Per porą pastarųjų dienų 
prieš teisėją Sullivan, krimina
liniame teisme, buvo nagrinė
jama byla Onos Kaibauskienės 
ir nepriklausomųjų kunigo S. 
Linkaus, kurie buvo kaltinami 
dėl išviliojimo iš Rymo Kata
likų slavų kunigo Bobel kelių 
šimtų dolerių. Vakar jury iš
nešė savo nuosprendį, išteisin
damas abu kaltinamuosius.

MEDŽIODAMAS NUŠOVĖ 
SAVO SUNŲ

PARIS, I1L, rūgs. 23.
Išėjęs su sunum medžioti, pi
lietis Wiley, eidamas paknupo 
ant kelmo, ir kai jis puolė, jo 
šautuvas 1 išsišovė. šovinys 
pataikė sunui į nugarą, ir tas 
krito negyvas.

J. V. siunčia daugiau 
karo laivų j Niką- z 

raguą

VVASHINGTONAS, rūgs. 
23. — Kontradmiralui Lati- 
merui, Amerikos eskadros Ni- 
karaguos vandenyse komen
dantui prašant, iš Guantamo, 
Kuboj, pasiųsta į ‘Bluefielją, 
Nikaraguoj, dar du Jungt. 
Valstijų karo laivu.

CENTRAL1A, III., rūgs. 22. 
— Apvirtus netoli nuo čia au
tomobiliui užsimušė James 
Shaffer, iš Detroito, Mich.

Kondylis nugina gan
dus apie Graikų-Tur- 

kų karą
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 22.

Premjeras Kondyliį nugina 
gandus, kad Graikija ruošian
tis karui su Turkija.

Užsienio spaudoj buvo pa
skelbta, kad buk nuverstasis 
diktatorius, gen. Pangalos, sa
kęs, jogei prieš jo valdžios 
nuvertimą buvę daroma prisi
ruošimų k“arui su Turkija.

300 areštuotų {tariamų 
italų paleista

ROMA, Italija, rūgs. 23. — 
Iš daugybės asmenų, areštuotų 
ryšy su pastaruoju bandymu 
nužudyti diktatorių Mussolinį, 
policija, padarius kvotą, šian-

džiasi 6:46 valandą. • die paleido 300 areštuotųjų.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

V Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.
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Gražus Balius
Rengia

Golden Rod Girls Club
Aukso Rykštės Merginų Kliubas

LIETUVIU AUDITORIJOJ '
, 3131-35 So. Halsted St.

Šestadienyj, Rugsejo-Sept. 25 d., 1926
Pradžia 8 valandą ' Įžanga 75c

GERA MUZIKA

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS ,
PARODO:

1. Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrų, 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.

Ar- Nori Gauti 
Kuponų DyKai?
' Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sujig kuponų skai
čiaus. *

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojams sekamų propozicijų: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį —400 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami^Naujienoms” savo arba savo drau
gų'prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie- 

• nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
' 1739 Sp. Halsted St, Chicago, III.

(iarsinkities “Naujienose”

“Birutės” Jubiliejus
Rašo A. Vanagaitis

Didėja choras

Nors pamažu, bet Birutės 
choras didėja ir stiprėja. Trū
ksta tik keletos sopranų. Su 
sopranais dabar didelė turbaęi- 
ja. Kiekviena gražuolė, turė
dama i» prigimties gana skam
bų ir lankstų balselį ir dar 
bent kiek prasilavinus daina
vime, tuojau nustoja lankius 
choro pamokas. Nenoroms ji 
užsikrečia solistės manija ir 
randa nereikalingu lankyti 
chorų. Laisva Šalis — laisvai 
elgiasi kiekvienas. Tiek to. 
Mano supratimu, Birutės, o 
taip pat ir kitų chorų pamo
kos, nėra bergždžios, todėl pa
tartina jas lankyti. (Daugiau 
prasilavinusių sopranų, skai
tančių gaidas, yra pageidauja
ma Birutėj. Aš aprūpinčiau 
ne tik dainavimu, bet ir vaidi
nimu).

Altai šiais metais sustiprėjo. 
Įstojimas pp. Čerienės, Kemė- 
šienės ir Volteraitės sustiprino 
esamus. Visi altai stipriai mu
zikalus, su kuriais aš neturiu 
jokio “trobelio“ mokinant. 
Kad toki butų tenorai!... Teno
rai, tenorai!...

Taigi tenorais mes viši nepa
tenkinti. Ir jie patys nepaten
kinti savimi, nes jų maža (kal
bu aplamai). Visi chorai “ser
ga“ tenoro liga. Birutės teno
rai, kurių gana didelis skai
čius (apie 15) labai “sunkus“. 
Išmokti savo partijų jiems už
ima ilgai laikę, bet kai išmo
ksta, tada jau pusėtinai įšau
kia. šiais melais tenorai žy
miai sustiprėjo. Įstojo keletųs 
jau “sutverę” pažintis su gai
domis. Tas mane džiugina, nes 
mažiau laiko priseis aikvoti 
mokinimui. Ak, kad butų toki 
tenorai, kaip altai!...

Sil bosais taip pat mažai 
trobelio, tik jų tarpe randasi 
tinginių, kūne apleidžia pamo
kas. štai pirmadienio pamokoj, 
13 rugsėjo, bosų tik pusė atsi
lankė. Tenorai padare “sur- 
prise”, o bosams duodu pasta
bų, kad panašus dalykai nesi- 
kartotų.

Apsipažinusių su gaidomis 
bosų tarpe yra Dr. Kliauga, 
Kemėšis, Micevičia ir dar ke
letas. Pamokose daug leng
viau, negu su tenorais. Manau, 
kad ateity tenorai neužsileis...

Sopranai Temiasi ant p. p. 
Biežienės ir Krasauskienės. 
Laukiu vis p. Stelos Staniu- 
liutės lankantis, kuri jau se
nai. pasižadėjo. Sopranų skai
čius nėra mažas, bet neperstip- 
rus. Esant bosų į 20 asmenų, 
sopranų reikia truputėlį dau
giau, nes jų balsas yra silpnes
nis. Dar kartų priminsiu gra
žiabalsiams sopranams, kurie 
nori išmokti gražiai dainuoti ir 
vaidinti, lankykitės į Birutės 
choro pamokas. “Gegužės Ka
ralaitėj“ turėsite gražuolių ro
les su dainomis ir šokiais. 
Gryžkite pabėgusios ir atsives
kite naujų. Pageidauju solis
čių, bet tokių, kurios nesigėdi 
chore dainuoti. Pašvęskitė lai
kų šiems — “Birutės” Jubilie
jaus“— metams.

Birutės choras šir.is metais 
žymiai padidėjo ne tik narių 
skaičium, bet ir žiniomis. Su
laukti dainorius skaitančius 
gaidas, tai visviena kaip rasti 
auksų smilty. Ir mokinti len
gviau ir visam chorui sma
giau. Galime sunkesnius vei
kalus pradėti mokintis, nes ne
užims tiek laiko, tuo tarpu, 
kaip su nemokšoms, užima ke
lis kartus daugiau.

Nuo 10 spalių aš įvesiu pir
madieniais muzikos teorijos 
pamokas. Kas norės išmokti 
dainuoti iš gaidų, iŠanksto au
kokite pirmadienius. Ypatin
gai vyrai! Antradienio vaka
rai skirti solistams. Birutė tu
ri suiygUB šiam sezonui musų 
mylimus dainininkus: tenorų 
Romaną-Ramnnauskų, bosų 
Stogį. Taip pat noriai sutiko 
dalyvauti dainininkas Ribokas,

tenoras, ir art. Kemėšis. Gra
žioji lytis asmenyse pp.: Bie- 
žienSs, Krasauskienės, _ Sadaus
kaitės. ir Volteįiaitės visados 
rųielai aukoja savo balsus ir 
muzikalumų. Na, o Dr. Kliau
ga?! Jis vėl krės fones “Gene- 
ralėj Repeticijoj.“

Birutės choras ir paminėti 
solistai dalyvaus 10 spalių pro
gramoj. Del 5 gruodžio pro
gramos, tikiuosi gauti paramos 
iš dar nelankančių Birutę.

Ketvirtadieniai visados skir
ti Birutės chorui. Pirmadieniai 1 Kondensuotas pienas turi visus kau

linius ir mėsinius vitaminus. Ant jo
galima atsidėti dėl vienodos kiekybės. 
Tas tiesą, tik kalbant apie geresnią
ją rūšį. Kaip ir su kitais maistais, 
yra visokių rųšių. Motinos turėtų 
vartoti tokį pieną, kurio firma yra 
pripažinta . Didžiuma pasirenka 
Borden’s Eagle Brand, dėlto, kad ji 
geresnė už kitas rųšis. Patartina 
vaitoti tą pačią rūšį visados Su
prantama, kūdikis turi teisę gauti ge
riausią, o niekas nėra taip svarbu 
maistas, ypatingai šilatme ore.

KŪDIKIO DANTYS

ir antradieniai, kaip jau minė
jau, skrta vyrų chorui ir solis
tams.

Rėmėjai.
Visai netikėtai susilaukė Bi

rutė materialūs ir moralės pa-* 
ramos iš chicagiečių. Kelioli
ka naujų rėmėjų įstojo j Biru
tės armijų. (Jei b. S. Dargužis,
su keliais birutiečiais, pasiža
dėjo surasti naujų rėmėjų. 
Pasekmės geros. Bet pasirodo 
esama vi: okio plauko ir nusis
tatymo žmonių. Vieni noriai 
remia, o kiti stato reikalavi
mus. Dauguma užjaučia dailę 
ir todėl remia Birutę. Išgamų, 
kaip žinome, buvo ir bus.

Visokių žmonių esama. Vieni 
rūpinasi savo partijų ir įsitiki
nimų reikalais, o kiti daile. 
Birutę daugiausiai Yemia lietu
viai ir daugiausiai tie lietuviai, 
kuriems rupi lietuviška dailė— 
daina, muzika. 1 Kas iš’ rėmėjų 
reikalauja, kad Birutė butų 
katalikiška, socialistiška, tau
tiška ar bolševikiška, tas nėra 
rėmėjas. Jis tokiu ir negali bū
ti, nes jam hipi savi reikalai.

Mano manymu,' Birutė turi 
būti lietuviška Dailės Draugi
ja, kurios priedermė Chicagos 
lietuvius supažindinti su>. mu
sų daina ir muzika, šiame se
zone kaip tik aš,‘ir turiu pro
gramoj supažindinti chicagie- 
čius su musų kompozitorių dai
nomis. Busimieji koncertai tų 
paliudys. Todėl aš kviečiu 
visus lietuvius stoti ' į rėmėjų 
eiles, nes tuomi jus palaikysite 
lietuviškų dvasių jaunuomenės 
tarpe. Jaunimo pūrelis iš 800 
asmenų laukia jūsų pritarimo. 
Jis aukoja laiką, o jus teikite 
jam moralę ir materialę para
mų.

Birutė nesnaudžia. Nei aš, 
nei choro nariai^ neturėjome, 
taip vadinamų, vakacijų. 
Mums rupi kūryba ir darbais, 
nes tikimės jus pavaišinti nu
veiktais darbais, todėl ir dir
bame.

Man labai malonu pasidalin
ti įspūdžiais su draugais meni
ninkais Lietuvoj,, apie chica- 
giečius ir jų Birutę, prie ku
rios jie išaugo ir kuria dabar 
palaiko. Tiek Lietuvoj, tiek 
kitur,- — visi džiaugiasi Chi
cagos lietuvių duosnumu dai- 
lei-menui.

Taigi ar verta nukreipti vei
dų nuo tos organizacijos, kuri 
tiek gero ir naudingo darbo 
yra padarius lietuviškoj dir
voj ? Chicagos inteligentui ne
pritiktų išsireikšti blogas ^p- 
dis apie Birutę, nes jo lietuviš
ki žodžiai skamba keršto ar 
pavydo skambėsiu... O yra to
kių žmonių dar 1926 metais!... 
“Ken j u badyt ?!”...

Nekurie pamano, kad aš ge
rą biznį darau. Dėkui! Linkė
čiau tam many toj ui pagyventi 
bent porą mėn. mano kailyje. 
Kų jau čia kalbėti! Skundas 
ar pagyras — artisto nesu
šelps. Kaip menas, taip ir me
nininkas, priklauso visuome
nei. Kadangi visuomenę suda
ro visokių pažiūrų žmonės, to
dėl visi tų menininkų ir pešio
ja, kankina, kryžiavoja...

(Bus daugiau)

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Sveikam kūdikiui dantys turi prasi
kalti tarp šešių ir ąeptyniu mėnesių. 
Pirmieji dantys vadinami “pieniniai” 
Jų pasirodymo laikas labai įvairuoja. 
Priežiūra tų dantų yra labai svarbi. 
Juos reikia du syk j dieną nuvalyti 
švelniai trinant bovelnos ar vatos gu
mulėliu, kurį reikia pašlapinti j bori- 
nės rųgšties tirpinį, padarytą iš pu
sės ‘šaukštuko atmiešto viena painte 
verdančio vandens. Vaikui augant, 
reikia jį pramokinti vartoti šepetuką. 
Antrųjų dantų sveikumas ir stipru
mas daug priklauso nuo priežiūros 
teikiamos pieniniams dantims.

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septintus 
metus. Jų yra 32. Labai svarbu 
juos tinkamai prižiūrėti. Daugelį li
gų galima išvesti iš blogų dantų. Ge
rai prižiūrimas dantis vargiai kada 
genda. Patartina kūdikio dantis duo
ti išegzaminuoti geram specialistui 
kas šeši mėnesiai, taip, kad puvimą 
galima butų tuoj sustabdyti paste
bėjus.

Atminkite, kad “Žiupsnelis išven
gimo, vertas svaro gyduolių”.

AR TAVO KŪDIKIS NEDA- 
SVERIA?

Labai patenkinamų pasekmių gauta 
neseniai gydant nedapenėjimą mo
kyklos vaikų su Eagle Pienu. Blo
gai maitinami kūdikiai tuoj pradėjo 
taisytis gavę Eagle Pieno į savo val
gį. Nekurie augo du syk negu pa
prastai. Visa gi grupė gavo viduti
niai po septynius svarus daugiau ne
gu kūdikiai penėti paprastu iš bonku- 
Čių pienu... O nuo1 to lhiko mokyto
jai pastebėjo, kad kūdikiai netik svei
katoje ir vikrume paaugėjo, bet ir 
sparčiai mokintis ėmė.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

2652. Smagi dėl mažos mergaites 
mokyklai suknelė. Tinka iš bile ko
kios materijos. Kalnieriukas gali 
būti status ir atlenktas su ilgoms ar
ba trumpoms rankovėms.

Sukirptos mieros u, 8, 10, 12 ir 14 
metų. 8 metų mergaitei reikia 1% 
yardų 40 colių materijos ir % yardų 
skirtingos materijos apsiūti.

Ncrint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bl antutę arba priduoti pa- 
azdžio numeri, pažymėti mierą ii 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba kratos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresu ati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.
’ NAUJIENOS Pattem Dept. 7*

1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..............-
Mieros ________ _____  per krutinę

(Vardas ir pavardl)

ir išrašomas
įimtom visame 
pasaulyje dėl 
maitinimo kūdi
kiu, jau virš 68 

mėty

Grojikliai Pianai 
Užsitarnavo ir lai mojo 

didžiausias dovanas 
(Atikai Medalius, Diplomus ir 

Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

No. 6

jgr u* ai 
jįr kuponą.

dykai Hetu- 
vifikal pamokti 

----------------kaip pritiurdti 
JįF ir penetl aave ir 

kūdiki. Ifckirp- 
JOrUM* 1 r prlBlųaklte 

^yąiaadle »u j ūmu ''ardu 
^ir adresu.
^THE BORDEN COMPANT 
Borden Bldg. New York

■ ■■■■■M M MM M M M■MUM HM>

Matai Kas Dedasi?

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimba)! piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbtas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti |> paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamap 
iš Naujienų nasdienų — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
4MMMMMHMMMMMMHNMMMMI

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

Nauja Mady Knyga

NaVija rudeninių madų knyga. Kiek‘- 
vie’na męteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rąšykit į
NAUJIENOS PATTERN I)EI*T., 

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
> Užsakiniams.

SANI-FLUSH
IŠVALO 
KLOSETO 
BOWLS
Sani - Flush pra
šalina visą darbą 
nuo valymo klose- 
to bowl. Sani- 
Flush prašalina 
purvus ir nemalo
nų kvapą.

Pirkit Sani-Flush savo groscmėj, 
aptiekoj arba hardvvare krautuvėj, 
arba atsiųskit 25c dėl pilnos mie
ros keno.

Sani-Flush
The Hygienic Products (’ompany 
130 N. Wells St, Franklin 4676

SANTAL 
MIDY

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

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

1850 W. North A ve.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
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SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Eleclricai treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 "7 C. 
nakvinei ......................  4? I ■ I w

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

Tel. Boulevard 4552

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.
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Padainuosime ir mes
Musų Bričportas garsus, 
Mums ir '“Velnias” ne balsus. 
Su tuo “Velniu” nėr, bėdos. 
Nes iš jo nėra naudos. .

teep tris velnius pardaviau, vo 
kitus sveidiau i patvori ir ei
nu sau. 1

—Tai kaip bus su tais velnio1 
šeriais, kur dvidešimts dolerių

užmokėjai ?— užklausė Repotr-* 
teris Pupa.

—Tegul patranka! Kokiui 
velne, tokiei ir jų šerei.

—Reporteris Pupa.

Tuščiu sėdynių Teatro 
sąjunga

Tuščių sėdynių teatro sąjun
ga šiuomi praneša gerbiamai 
visuomenei.
jau atidarė. Turime gerą dra
mą, tiktai musų tėvas prapuo
lė, nežinome, kur jisai pasidė
jo...

Turime nusamdę teatrą, at
spausdinę tikietus ir sėdynes 
sunumeravę. Viskas jau atlik
ta, tiktai trūksta publikos.

Prašome atsiliepti, ką šitas 
reikalas liečia, o mes jau pra
dėsime Tupintis musų menu. 
—Tuščių sėdynių teatro są-ga.

Rožną rytą, dar prieš dieną, 
Jis dainuoja dainą vieną: 
“Pirkit ‘Vilnią’ ir šerius, 
Neškit savo dolerius...
‘‘Neškit, neškit doleriukų, 
Mes pridirbsime velniukų.

Bolševikų galima pažinti pa- Kas duos simtl> arba kitlJi 
sižiurūjus į jo kišenių, žiūrė

Kur bolševikai protą 
nešioja

jogei savo sezoną/lamas j jo galvą mažai ką te- 
jspėsi, s jeigu su juo nekalbėsi. 
Iš mordos jau daug galima 
spręsti, tai susiraukęs, kaip 
raugintas agurkas Jeffersono 
markete.

Bolševikas važiuoja į Jeffer- 
soną—vežasi kišenius gazetų; 
bolševikas eina Holstedstryčiu 
nešasi prisikimšęs pilnus kiše-

aus agurką išraugintą...“
—Don Pilotas.

Kaip žemaitis velnius 
nešiojo

—Holo! Bene Juozapas Pu
pa čia^ stuktelėjęs petin su
šuko žemaitis.

—Taip, įspėjai, — atsake
nius raudonų gazetų, arba Le- Į Heporteris pupa. O čia bene • i • j • • ’

Razumo storas

vi-Kiekvienam, kiekvienai ir 
siems kartu pranešame tikrai 
linksmutę naujieną: musų vi
sų gerbiamas padaužų kasie- 
rius, visų padaužų gelbimas ir 
paspirtas, šiomis dienomis ati
darė Razumo Storą.

Prieinamomis kainomis da
bar musų broliai gali nusipirk
ti razumo pas lietuvį. Razu- 
mas pardavinėjama gan pigiai. 
Duodama ir ant lengvų išmo
kėjimų vyrams ię moterims. 
Kol eina susipažinimo savaitė, 
tai svaras gero razumo parda
vinėjama po 89 centus — ar 
ne pigu ?
—Razumo Storo savininkas.

nina tezių su raudonais virše- petras Basas? 
liais; bolševiką matysi pikni-l _ Teep, teep,
ke su pilnais kišeniais popier- tamistde! * 
galių. Bolševikas važiuoja iši jr RepOrteris 
pikniko, vežasi atgal tas gazie-'Į)asi8Veikino su 
tas. Parsivežęs namo susi-

ta-ta, s voks

Pupa maloniai 
žemaičiu ir abu 

prisišlieję prie sienos Universal 
krauna jas po staliuku ir laiko, j»anko namo užvedė pasikalbė- 
kol vėl kur nors važiuoja 
vėl jas vežasi, tiktai labai dul
kėtas ir suplyšusias. 1 
bolševikai savo kišeniuose ve
žiojasi dar ir “Velnio” šerių.
Iš to jau lengvai galima spėti,'bau maįnįsei sušlekava" er at- 
jog tai bolševikai taip daro, * važįavau pegerinimą ei.^oti. 
nes džentelmonas taip uedary- Atvažiavau į Čikagą er susto
tų. 1 - • — - 1

uai uui-j —,paj pasakyk, mielasai, iš 
Prie to ku„ atsiradai? — paklausė 

Reporteris Pupa.
—Trumpa ta-ta istorija: dir-

Ar Jus Žinote, kad — Užkietiejima 
Gali Padaryti Kūdikį Tinginiu?

Nedalcieklt, kad gąsdinančios 
ligos siųstų jums | kūną pa
vojingus nuodus. Apsisaugokit 
nuo pavojingų ženklų. Apsi- 
Haugokit nuo užkietėjimo tuo
jau. Juo ilginu jus neapsi- 
žiurėsit, tuo daugiau tų nuodų 
pateks | jueų kūną.

Kellogg'o ALL-BRAN prašalina 
ir labai chroniškas ligas, jei 
valgysit reguliariai. Garantuo
jamu, kad jos atliks darbą 
arba groserninkas grąžins’ atgal 
jums p'ngUH. Jos prašalina vi
sus nuodus iš žarnų ir atšvie
žina jas. 
normalia

ftJiruaH lauk puHidaro 
ir reguliaria.

vidurių apnireiškia ir ant 
savo švienumą, išbe- 
idutnba ir atsiranda 
Jin yra 100% ken- 
pilių arba kitų pa

neli jos

Užkietėjimai, 
veido, ak y h pražudo 
ria pučkuia, veidui 

i kvapas. 
Nevartoki! 

gyduolių, nea jos velk,a 
laikų. Valgykit Keliogg'O

Prierašas. Tavorščiai raudo
nukai dideliais būriais slenka 
į Storą razumo pasipirkti, bet 
jiems svaras perdaug. Mat, ta
vorščiai lyderiai nusigando, 
kad jų sekėjai perdaug razu-

su storo vedėju, kuris dabar 
tavoriičiams parduoda po pusę 
svaro razumo. Reporteris ap
lankė štorą ir praneša, kad vis
kas o Irai t.

Greitu laiku bus galima 
pirktis ir vartoto razumo kiek 
pigiau. Girdėjau, kad komu
nistai klausia varsto stako 
dažniau, negu kiti. Jiems bus 
duota proga. Rep.

JUOKAI

Rūpestinga šeimininkė
Magdė kaimynei: — Tegu 

kur galas, kaip sunku su tais 
nuomininkais gyventi. Vakar 

tavę< Baitruvėn, 
nuomininkas nepa- 

nieko nelaukus par- 
daiktus ir butą 

iandien

kad mano
sveiks, ir
daviau jo
tam išnuomavau, o
jau baigia sveikti.

ki

. Pasenęs gydymas 
Dionyzas draugui:

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Mis. MICHN1EVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA 

St3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
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.

kampas 31 gat.

du Htnlavus šaukš- 
ubiitikiniuoHC, 

Duokite visai šei- 
Jos vi- 

valgyti su pienu arba 
kitais virtais 

valgiais. Jis turi gardų 
Tikrai duokite savo šei- 

i 
raudonuose ir žaliuoke pakeliuose, tikrai 
............. , kad butų Kellogg’s. Paduodama

mažiausiai
chronižkuoee 

valgiu. ------
ALL-BBA'N.

Valgykit 
ti*H kasdien 
su kiekvienu 
mynni Kellogg’o 
suomet gatavos 
sinetona. Maišykit jus su 
arba nevirtais 
riešutini ekon|. --------
mynai reguliariai. Pas visus groserninkua

žiūrėkit, 
visuose Koteliuose ir restauranuose.

pučkuis, 
nemalonus I 
kiantis, 
vojlngų 
trumpą 
BRAN dėl geros sveikatos.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponą mums Šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkite atsiunti man dykai 
sampeKn) pakol | jūsų Kellogg'o 
ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
ką reiškia ALL-BRAN $lcl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga
liu ^išvengti, užkietėjimo.

tiktai 
ALL-

MHMlI
Kellogg Cnmpany

Battle Creek, Michigan
Vardas .........................

Adresas .................. ,....
Lithuanlan

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedčliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

SO ®uniafcm
Lietuviai Advokatai

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
t;^i greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuziiškas

BAUME BENGUS
(ANALOtS1QVB >

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatasjau pas pažįstamą. Eiškojau 

darbą veiną d,einą—nėr, eiš- 
koja kitą deiną—nėr; .potamsu-

k°" mona pažįstama saka:
Jis tau pasakys: Skaityk

Velnias”, tai sužinosi,

Pasikalbėjus su bolševiku 
žinosi, kad jo galvoj nėra 
sės 
gazetą
jog toj gazetoj randasi sukrau- įarba. 
ta viso svieto protas, pasaulio ( _ -Gera,
kvailybės, šunybės ir buržua- p,? 
svinstvos. Kadangi tokioj ga-. _ Nuek
zetoj yra sudėta 
teikia, 
šmukšt 
turi

i —Ne tu eiškok, ne 
pri Adi pi

sakau, kur

tu
er

nieką, 
gausi

tas A

sal a, i velnių išles- 
viskas, ko tUVę, ten galėsi prisirašyti.

tiktai | gr uns man pasakę kad vel- 
nis tur didele mace, kaip anei I 

| rūpinas darbininkų rekalas, 
;kap anei gal darbininkų būvį
pagerint er, kad anims rėk 

i daug gerų išnešiotojų.
| Nuėjau i išleistuve ir sakau:

Kaip znoČijasi, bolševikcliai . “Noru prisirašyt pri A di pi 
nusitarė pasigailėti savo “Vėl- bene gausu darbą, vo jus, kap 
nio”, kaip čia pasakius, nenu- tas ką sakė, darbininku reka- 
pešti nuo jo paskutinių Šerių. 
Tatai jie su raudonomis 
lėmis traukia pinigus iš 
parapijonų, kad nupirkus 
“Velniui“ pašaro.

Kaip ten nebūtų, iš kitos pu- rašyt pri A di pi. Kad anei ims 
sės jų “Velniukas”, rodosi, jau muni slėdyti, ka ims slūdyti: 
nebejaunas, ir šeriai turėtų kas aš, iš kur aš, kas čia muni 
Imt geri, bet vistik iš savo še- siunti vo aš teep* patropijau 
rių nepajėgia išsimaitinti, anims atsakyt, kad anei bruks 
Kraukite mulkiai jam pinigus,1—brukš er prirašė muni. Pasi- 
o už savo gerą darbą, gausite' rašė 
didelę špygą iš kišeniaus.

—Muziko Baivonas.

ko

tai bolševikas 
iš kišeniaus gazetą 
jam reikia.

—Don Pilotas.

Viltis turi iltis

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St^ Room 1012 

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

Bridgeportb Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

rap-
savo 
savo

lūs pagerinai.”
-Ek, saka, i spaustuvę.

Aš teise par velnių išleistu- 
vę nuėjau į velnių spaustuvę 
er vėl pasakiau, ka noru prisi-

pasakė kozonių; 
reikėjo

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunan 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 Rcpublic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir (T:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th ^t.Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

MR. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarė.

~ Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

. Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

ir

Telefonai: <

-.......... ■ ■ w T".................. ■ ■—

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

rz > J J nuo 9 ikt II vai. ryte; 
k alanaos į nuo 5 jįj g va|> va£are

' Vąi.:‘S—10 išryto ir po 8 v. v.J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

............  1111 r

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

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

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

k-------------------- __

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. .

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

u , ■■■■/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

DR. K. DRINGELIS
dentistas

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hėrmitage Avenue 
TeL Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

........... .
• Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

aš
sa-

o 
er' užmokėjau keik 

kau:
—Nu, ta kur 

darbs?—vo anęi
dabar 

saka:
| —O drauguti! Jei nori

Nedideliame ant Bridgeporto tai turi nusipirkti
I 1 • y •

“Velnio” teziai
dar-
bent

Knr eudaunus 
su ku- pyksta ant 

riuo mane kadaisia supažindi- jog jryjjįa pasakyti 
nai? Noriu jį pakviesti, nes ser-Į, • J.
ga mano uošve.

Draugas: — P;
dytojo gydymas: tris kartus

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 yakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

,1Siiirvely sėdi raudonas “Velnias”.'Porą velnio šerių.
Kiti vadina jį kokia tai gaze- 6—R923 PAD FIL 
ta. Tas “Velnias“ kiekviena-1 —Pageskit jus, misliju 
me savo numery dėsto labai Bet kun tu darysi: i pelkę kri- 

tezius. Jisai labai tęs, sausas neišeisi. Užmokė
jau j ienų”, kam ’jau dvidešimts dolerių er sa

kau; “Nu, vo dabar kur darbs? 
Vo anei, ka pradės kozonių 
sakyt,ka pradės sakyt, apsipu
todami, rukou, saka, rėk sau- 
goteis buržujų, su anas nesi- 
rukouti, anims sekretų nepa- 
sakyt,er teep toliaus. Paskou 
atnešė ploukštą gazetų 
ka:

—Šita, čia yra šimts 
kap tus pardousi, daugiau gau
si, vo pinigus pasidalysim par 
pusi. Veizėk, saka, keik gali 
uždirbti! Ek, saka, ten erten, 
ten er ten er dirbk.

Pajėmiau gazetas er išėjau. 
Sutinku veina ir sakau : 
ru pardouti gerą gazetą, 
tik trys centą.“

—Nešk i Maskva—uns 
Sutinku kita er sakau: 

velni, laba gera gazeta, 
ninku būvį pagerins, nu 
talistu paliousous.” t

—Ek i peklą—uns saka.
Sutinku treti er vėl sakau: 

“Pirk velnį, trys centą“ er tik 
kyšt anam veina velni.

—Kišk i s 
nuėji sau.

Vaikščiojau, ' vakščiojau, po 
atrytus er po auzas er šeep

asenęs to gy- sgj()j eg^

šau.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 • 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
RuHas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 aapiet, 7—8 vak. Ne
kėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

teisybę 
apie matušką Rasėją. Jis pats 
esą labai daug žinąs, kad Ha- 

j “labai gerai“ ir kad 
! patys bolševikai išsižioję trokŠ- 

| “gerų 
laikų”, kaip matuškoj Rosėjoj.

Jeigu jau pats “Velnias“ 
daug žino kas dedasi Rasėjoj, 
tai kodėl jis nieko nepapasako
ja apie Rasėją. Jis tiktai nori 
“uždaryt burną“ laisviems pi
liečiams, kad jie tylėtų arba 
girtų komisarus. Well, čia dar 
ne Rasoja ir todėl cenzūros 
niekam negalima uždėti.

—Padauža špukas.

gydė mano uošvę, o ji sis kaipLa ^ja 8usįiauktį tokių
ambrino mane, taip ir ambri- 
na.

žmonės, neturį praeities
Ūkininkas, nepažįstamam vy

rukui: — Berno man reikėtų, 
tik kode! vidurvasarį metei tar
navęs? A!

• Nepažįstamas: ♦— Aš juk tam
stos neklausiu, kodėl pas Tams
tą nebaigė tarnauti bernas.

Turguje Bus geras biznis

er sa-

“Tu- 
velni,

gali tamsta visų pinigų iš kar
to* sumokėti? O kas gi kišenėj 
yra?

Pirklys: — Tik skylė.

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Padaužų Meisterinė reikalau
ja suorganizuot, taip sakant, 
“Velnio” šerių bendrovę. Ge
neralinis Pinionzų Ministeris 
duoda pasiūlymą atkviesti kun. 
X. Mockų iš Meksikos, kad jis 
galėtų tapti staršu agentu. 
Uždarbis labai didelis už— vie
ną “Velnio“ šerį galima gauti 
net $10.00. Kun. Mockus yra 
specialistas velniulogijos krutė
jime.—Pad. Pin. Minist.

saka. 
“Pirk 
darbi- 
kapi-

uns pasakė er

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Jr priduok į Naujienų ofisą ar į stotį,; 

arba savo išnešiotojui sykį į mčnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharlng kupinus, 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
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė įr 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.

..............................  jy.... . Atkirp čia .................................................. 
Data:-^Rugsėjis 24 d., 1926

Fil * s a/j

PRESENTFOR 
» United profib 

ŠEN
iN 

iVį&fe Krepai d to Zggl
,. „ RJNG CORPORATION
01 4 $
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DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

L ----

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

- Optemestrlst 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S‘. Ashland Av.

Rampas 47-tos 
» ant 2 lubų

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė,

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 I----------------------------------------------- /

0h 
Henry! 

America’s

Candy!
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! kų delegacijas”. Bet tos neva “delegacijos” yra visuomet 
$8.ooMi™s ištikimų bolševikams agentų; jos kėliauja sovier 
$4.00 tų valdžios lėšomis, ir Rusijoje jos sustoju valdžios iš 
i‘eo1 anksto paskirtose vietose. Parodę joms “pavyzdingas”

įstaigas ir pavadžioję gatvėmis, kaip “monkę” ant virvu
tės, bolševikai paskui su muzika išleidžia jas namo — 
kad jos skelbtų pasauliui “tiesų apie Rusiją!”

Bet kad patys Rusijos gyventojai rašytų savo drau
gams ir giminėms kitose šalyse, kaip jie yra “laimingi” 
po diktatorių valdžia — to bolševikai neleidžia. Ar ne ak
li todėl yra tie žmonės užsieniuose, kurie dar tebetiki Ru
sijos komisarų pasakomis?

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879. ___________
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LIETUVA ĮSPĖJA VALSTY- 
Ilfes NUO LENKŲ.

MEKSIKOS KATALIKŲ PETICIJA ATMESTA
• e • e e e

DVASIŠKUOS VADAI NETEKO PILIETYBĖS 
TEISIŲ 

••••••
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA ATIDARINĖJA PRIVA

ČIUS LAIŠKUS
k £ i: n s s ;.į!

NEGIRDĖTA PASAULYJE CENZŪRA

Meksikos atstovų butas atmetė katalikų peticijų dėl 
pakeitimo baudžiamųjų įstatymų, liečiančių bažnyčias. 
Atstovų butas pasirėmė tuo, kad įteikusieji peticiją vy
skupai esą netekę pilietybės teisių. * '

ra.
Meksikos konstitucijos skyrius 37 nustato, kad žmo

gus, kuris viešai pareiškia savo priešingumą krašto kon
stitucijai, pražudo savo pilietybės teises. Gi arkivysku
pas Morą y dėl Rio ir Tabasco vyskupas, kurie katalikų 
vardu padavė peticiją kongresui, yra viešai sakę, kad jie 
konstitucijos patvarkymą nepildysią.

Iš šito Meksikos seimo nutarimo matyt, kad valdžia 
neketina eiti į jokius kompromisus su katalikų dvasiški- 
ja. Buvo galima iš anksto atspėti, kad taip ir bus. Fakti- 
nai, “Naujienos” taip ir yra sakiusios. Po to, kai Meksi
kos vyskupai, gavę įsakymą iš Romos, iš naujo paskelbė 
prezidentui Calleš “kovą iki pergalės”, mes rašėme, kad 
dabar jokių nusileidimų Meksikos valdžios pusėje lauk
ti negalima, nes tai valdžiai vadovauja vyrai, kurie yra 
nepratę lenktis gąsdinimams.

Taigi Romos papa, liepdamas Meksikos dvasiškijai 
kovot su valdžia, užtraukė ant ištikimų savo tarnų tik 
bereikalingas bėdas. Vyskupai, pasipriešinusieji valdžiai, 
ne tik nieko nelaimėjo kongrese, bet dar ir neteko savo 
pilietybės teisių!

“Laisvė” rašo:
“...‘Naujienos’ kažin, ta- 

čiaus, ar prisimena, kad jos 
pačios spausdino vieno social
demokrato išvadą, kad, girdi, 
Lietuvai geriausia tiktų kara
liaus valdžia, kaipo kaimiečių 
šaliai ?”
Ti»i yra melas. Straipsnis, 

kuris buvo įdėtas “Naujienose”, 
buvo ne socialdemokrato, bet 
liaudininko parašytas (vieno 
stambiausiųjų Lietuvos liaudi
ninkų vadų). Antra, tame 
straipsnyje visai nebuvo tokios 
“išvados”, kad Lietuvai geriau
sia tiktų karaliaus valdžia. To- 
drią “išvadų” iš to straipsnio da- 
|re tiktai “Laisvės“ ignorantai.

Minėtame liaudininko straips
nyje buvo nurodyta, koks pavo
jus grasina demokratijai Lietu
voje: būtent, kad dauguma Lie
tuvos gyventojų yra ūkininkai, 
o ūkininkai visur stoja už “tvir
tą valdžią”. Straipsnio auto
rius, vadinasi, įspėjo demokra
tijos šalininkus, kad jie ne snau
stų, bet gintų demokratinę tvar
ką.

Jeigu komunistų rašytojai nu
simanytų apie istoriją, tai jie 
pripažintų, kad tas įspėjimas 
ouvo visai pamatytas, — nes 
argi ne ūkininkais, pav. rėmėsi 
Napoleonas III, panaikindamas 
Franci joje respubliką ir įsteig
damas monarchiją? Ar ne uki-

Žydų telegramų agentūra pa
skelbė žinią, kad. Lietuvos val
džia išsiuntinėjusi savo pasiun
tiniams svetimose šalyse įteikti 
valdžioms memorandumų, ku
riame nurodoma, kad Lenkija 
rengiantis prie karo su Lietuva. 
Lenkų kariniai pasiruošimai 
grasinu taikai rytų Europoje.

Jeigu Lietuvos valdžia davė 
tokias instrukcijas savo Įgalioti
niams užsieniuose, tai ji pasiel
gė gerai. Įspėti, pasaulį dėl ka
ro pavojaus, grasinančio iš len
kų pusės, verta, nes, “didvy
riui” Pilsudskiui įsigalėjus įlen
ki joje, tas kraštas vargiai iš
kęs,ilgai neužkabinėję savo kai
mynų. Jeigu po Lietuvos įspėji
mų lenkai iš tiesų pradėtų karą, 
tai pasauliui lenkų kaltė butų 
aiški iš karto..

Ęet kad lenkai jau dabar no
rėtų pulti Lietuvą, tai neišrodo 
tikėtina. Perdaug prastai sto
vi Lenkijos finansai, kad ji galė
tų leistis į tokias pavojingas 
avantiūras.

PEREITŲ METŲ PIENO 
PRODUKCIJA

Pereitais metais pieno pro
dukcija padidėjo net dviem bi
lijonais svarų palyginus su 
1924 m. Rokuojama, kad 1925 
m. suvartota 115,505,3 5,000 
svarų pieno. Iš tų beveik 4,- 
475,140,000 svarų suvaitota 
gaminant įvairių rųšių surius, 
,394,645,000 ^®yarų suvartota 
gaminant kondensuotą pieną. 
4,47,524 svarų dėl šaltakošės. 
sviestui 1,361,526,000 svarų. 
Namuose pieno suvartota 54,-
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Chicago Daily News korespondentas Rusijoje, Junius 
B. Wood, praneša iš Blagovieščensko (sovietų Rusijos),

ninkai buvo stipriausias Vokie
tijos kaizerio valdžios ramstis? 
Ar ne ūkininkai rėmė Hapsbur-

kad bolševikų valdžia pastaruoju laiku dar labiau paaš
trino pašto cenzūrą. Ji išleido įsakymą, kad visi laiškai, 
siunčiami į užsieni, butų dedami į pašto skrynutes neuž
lipinti, arba kad siuntėjai eitų su tokiais laiškais į pašto 
skyrius asmeniškai ir duotų pašto tarnautojams peržiū
rėti laiškų turinį prieš juos užlipinant.

gų despotizmą Austrijoje?
Ūkininkai yra svarbiausias 

konservatyvis elementas ir da
bartinės Europos šalyse. Jie 
buvo levoliucingi” tiktai tol, 
kol gavo dvarų žemes.

Šis keistas valdžios įsakymas esąs pamatuojamas I DEL KUNIGIŠKŲ plepalų.
tuo, kad valdžia norinti sutrukdyti pinigų siuntimą į už
sienį. Sovietų vyriausybė, mat, draudžia be specialio lei
dimo išvežti arba išsiųsti iš Rusijos net $50, nes ji bijo
si, kad visai nenusmuktų červonco kursas.

Aiškus dalykas tečiaus, kad tie finansiniai rūpesniai 
tėra tiktai priedanga, o ne tikroji pašto cenzūros prie.- 
žastis. Nes Rusijos gyventojai pinigų į užsienį juk ne
siunčia, išimant gal tiktai spekuliantus ir kitokius “nep- 
manus”. Šie gi nėra tokie kvaili, kad dėtų pinigus į pa
prastus laiškus. ~

Korespondentas Junius B. Wood tečiaus parodo, ku
riais tikslais bolševikų diktatoriai cenzūruoja laiškus. Ji
sai pats atnešė savo laišką į Blagovieščensko pašto sky
rių, ir ve kokį patyrimą jisai turėjo:

“Mergina tarnautoja padavė man sudilusį kišeni
nį peilį ir pasakė, kad aš turįs atidaryti voką (kon- 
vertą), pirma negu ji galėsianti priimti laišką. Kai 
aš atidariau, mergina nusinešė laišką į vidų ir sugrą
žino jį su jo turiniu, įdėtu atgal, bet labai sumaišy
tais puslapiais. Ji paaiškino, kad ir neapdrausti (ne
registruoti) laiškai, kurie yra skiriami į užsienį, įme
sti į pašto skrynutes gatvėje, turi taip pat būt ati
daromi”.

r Sako: vargas, kada šiaučius 
ima kepti pyragus, o duonkepys 
siūti batus!

Bet dar blogiau, kada kuni
gai, papratę kišti savo nosį į 
žmonių sąžinę ir privačius reika- 
.us, ima redaguoti laikraštį. Ka
da toks gaivalas rašo straipsnį, 
tai jam vis rodosi, kad jisai ar
ba “spaviedoja” kokį griešnin- 
cą, arba sako pamokslą davat
koms.

Šitaip yra “redaguojamas” 
Ohicagos Marijonų organas. -Po- 
emizuodamas su “Naujieno
mis”, jo redaktorius nuolatos 
/is rašo apie “Chicagos Grigai
tį”. O dab.ar jisai jau pradėjo 
rašyti ir apie “Grigaičio bro
lius” !

Nei “Naujienos’, nei kitas ku
ris laikraštis į asmeniškus to’ 
kunigo redaktoriaus reikalus ne
sikiša. Tad ko jisai nori? Ar 
jisai Kori parodyti, kad padoriu 
budu jisai nepajėgia ginti tas 
‘idėjas”, kurioms jisai privalo 
tarnauti? Bet tai juk ir be jo

325,776,(MM) svarų.
, Pienas, jeigu netinkamai 
prižiūrimas, surūgsta. Nepai
sant kaip gerai pridabojamas 
iki pridavimui šeimininkei, jei
gu po pridavimo šeimininkė 
neftiokės tinkamai prižiūrėti, 
pienas greitai surugs.

Gavus pieną, reikia tuoj per
pilti į karštu vandeniu 'išplau
tą indą, kari gemalai, bakteri
jos ir pelėsai neturėtų progos 
augti. Pienas turi būti laiko
mas vėsioj, čystoj ir musių 
neprieinamoj vietoj. Šviežią 
pieną niekad nereikia maišyti 
su senu. Reikia pieną laikyti 
po uždangalu, kad netik musės 
neprieitų, bet kvapai nedasiek- 
tų. [FLIS].

[Pacific and Atlantic Photo]
Prof. Rudolph C. Eucken, 

garsus vokiečių filosofas, kuris 
numirė rugsėjo 15 d. Jisai 1908 
m. laimėjo Nobelio dovaną už 1b 
teraturą.

Iš to aišku, kad ta pašto tarnautoja nešėsi laišką į 
vidujinį kambarį ne pinigų ieškot, bet — skaityt laišką.

r

Taigi negali būt jokios abejonės, jogei sovietų vald
žia įvedė tokią negirdėtą civilizuotame pasaulyje laiškų 
cenzūrą tam, kąd nedavus RusijosI žmonėms rašyti apie 
tai, kas iš tiesą dedasi bolševizmo “rojuje’.’. Ir supranta
ma, kad jai nerūpėtų slėpti nuo užsienio tiesą apie Ru
siją, jeigu ta ti(<sa nebūtų karti!

Užsienio akni apdumimui bolševikai dažnai kviečia 
aplankyti sovietų žemę kitų šalių vadinamas “darbinin-

pastangų senai yra žinoma. Nes 
ne kas kitas, bet pats pralotas 
Krjišas yra pasakęs, kad kuni
gų Marijonų leidinys tai neka- 
katlikiškas laikraštis!

Kaip nusususi yra jo “katalL 
kybė”, kurią’ jisai piktina į)ido- 
resnius katalikus, taip nusu
susios yra ir jo laikraštinės po
lemikos priemonės.
_________ i_____________ ___________ -

Garsinkitas Naujienose
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Plėšikų karalius
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Žmogus, kuris papildė septy
nias žmogžudystes ir du tu
ksiančiu plėšimų. — Krimi- 
nališko gyvenimo pradžia.— 
Pirma žmogžudystė. — Plė
šimai New Yoį,’ke. —- žmog
žudystė Minneapolise. — 
Paskutinis plėšimas. — At
sivertimas.— Kas pastūmėjo 
prie kriminališko gyvenimo.

Prieš 25 metus mažame Mon
tanos miestuke tapo areštuotas 
kanadietis Tom Johnson už py
ragaičio (pajaus) pavogimą. 
Tąsyk Johnson buvo visai jau-' 
nas berniukas — turėjo vos 
penkioliką metų. Už tą vagys
tę jis pateko į kc Įėjimą, kur 
jam i/dsiėjo daug kentėti. Ta
tai tiek jį paveikė, jog, išėjęs 
iš kalėjimo, jis nutarė keršyti 
visuomenei. Ir jeigu tikėti, jo 
žodžiais, tai iki šiol jis papil
dė apie 2,000 apiplėšimų ir nu
žudo septynis žmones.

Iš pradžių Minneapoliso po
licija manė, kad Johnson yra 
pamišėlis. Bet jo atpasakoji
mai įvairių piktadarysčių pil
niausia atatinka tikrenybei. 
Noroms nendroms policija pra
deda tikėti, jog Johnson iš tie
sų yra nepaprastas kriminalis
tas—“Amerikos žudeikų ' kara
lius”.

Apie save Johnson policijai 
papasakojo štai kokių dalykų. 
Prie# dvidešimts penkerius me
tus Montanos miestuke, Hav
re, poliemonas areštavęs jį už 
pyragaičio pavogimą. Jis davęs 
garbės žodį, jog reikalausiąs 
sumažinti bausmę, jeigu John
son prisipažinsiąs prie kaltės. 
Bet teisme poliemonas, nežiū
rint į prisipažinimą, reikala
vęs kuodidžiausios bausmės. 
Teisėjas paklausęs poliemono, 
ir už tą menką prasižengimą 
tapo paakiu yjeni metai kalė
jimo.

Tai buvo pirma gyvenimo 
pamoka, sako Johnson. Kalėji
mas buvęs tikras pragaras. 
Kartą įvykusios peštynės. Ka
lėjimo vyriausybe uždariusi 
Johnsoną atskiroj kameroj vi
sam mėnesiui, nors jis dėl tų 
peštynių ir nebuvo kaltas. Peš
tynių kaltininkai vėliau rtedavę 
Johnsonui ramybės. Kad atsi
ginti nuo jų, jis iš kalėjimo 
dirbtuvės pavogęs peilį. Už tą 
prasižengimą jis tapęs prira
kintas prie sienos ir išbuvęs 
tokioj padėtyj trisdešimts die
nų. Nuo £ų kančių kojos ir 
rankos baisiausia sutinusios. 
Tuo laiku pas jį gimusi mintis 
keršyti visuomenei. Jis nuta
ręs su žmonėmis apsieiti taip 
jau žiauriai, kap su juo kad 
buvo apsieinama kalėj’Ime.

Ir iš tiesų begiu tų dviejų 
dešimčių penkių metų John
son nežinojo pasigailėjimo. Plė
šė jis visus, kas tik pasitaikė. 
Ir nelaimė tam, kas bandė pa- 
spriešinti. Revolverį paleisti 
darban Johnsonui buvo tik 
menkniekis. Laike savo plėši
mų karjeros revolverį jis pa
naudojo keturioliką kartų. Re
zultate septyni žmonės tapo.nu
dėti ant vietos, o apie kitų li
kimą jis nežinąs.

Minneapolise dabar Johnson 
bus teisiamas už Leonardo Er- 

4 dali nužudymą. Johnson pa
liepęs rankas iškelt. Er- 
dall, kuris prieš ]x>rą metų pa
sižymėjo Michigan universite
te kaipo atletas, turėjo drąsos 
nepaklausyti. Rezultate jis ta
po mirtinai sužeistas.

Johnson sako, jog be perspė
jimo jis niekuomet nešaudavęs. 
Esą Erdall tris kartus buvęs 
įspėtas pakelti rankas, bet ne
paklausęs. Tatai ir privedę 
prie žmogžudystės.

Pirmą prąsiženigimą Johnson 
papildęs neužilgo po pasiliuosa- 
vimo iš kalėjimo. Dirbęs jis 
tada pas vieną farmerį netoli 
nuo San Francisco. Revolverį 
jis visuomet turėdavęs kiše
nėj, tik laukdavęs progos kam

nors ant kelio pastoti. Kuriam 
laikui prabėgus, toki proga pa
sitaikė. Vienas kaimynas gan 
tankiai važiuodavęs į miestą, 
kur jis veždavęs parduoti vi
sokių daiktų. ' Neretai namo 
grįždavęs su gan nemažomis 
pinigų sumomis. Gerai progai 
pasitaikius, Johnson pasitikt 
naktį grįžtantį savo kamyną 
Kaimynas, kai pažino plėšiką 
nenorėjo pasiduoti. Johnsor 
tąsyk keliais šūviais ant vietof 
jį paguldęs. Iš nukautojo ki 
senės paėmęs $350, o lavom.’ 
užkasęs pelkėse. Aplinkybes 
susidėjusios taip, jog kaimyne 
prapuolimas buvęs išaiškintas 
tokiu budu, jog jokios nuožiū
ros ant Johnsono nepuolė. Pc 
to įvykio Johnson nebegalėjęs 
nurimti farmoje ir išvykęs į 
San Francisco.

Po to Johnson bastėsi po į- 
vairius miestus, plėšdamas 
žmones. Viename tik Nev 
Yorke jis papildęs 175 plėši
mus. Vienok New Yorkas jam 

nelabai tepatikęs: sunkiau ter 
esą nuo policijos pasprukti 
Kartą liesi vi j ant, poliemonas 
pašovė jį, bet nepagavo. Pa
sveikęs jis tuoj išdūmęs kitur.

Johnsonui plėšti nepaprastai 
sekėsi. Tik keletą kartų jis pa
tekęs policijai į nagus ir tai uv 
“netvarkų elgimąsi”. Minnea 
polise jis operavęs ištisus me 
tus. Jis detališkai išstudijuoda
vęs tą apylnkę, kur plėšdavo 
žmones. Kiekvienas saugiu 
kampelis jam bu\ęs žinomas 
Štai kodėl policija jo n:eku bu
du negalėdavo pagauti. Pavyz
džiui, po nušovimo Erlnllo jis 
įbėgo tarp dviejų namų, per- 
begd pe? keletą tamsią kiemų 
ir/atsidūrė tolimoj gatvėj, kui 
poĮičijai ir į galvą neatėje 
ieškoti jo. Visa tai jis galėję 
padaryti tik todėl, jog kalno 
turėjo išdirbęs detališką planą.

Iš Minneapoliso Johnson nu
vykęs j Abeydeen, S. D., ir ten 
papildęs paskutinį plėšimą. Be
plosiant motelį, įbėgusi jos ke
turių metų duktė ir puolusi 
savo motiną ginti. Ta scena 
tiek sujudinusi Johnsoną, jog 
jis nutaręs pasiduoti teismui 
ir atkentėti už visus savo nu
sidėjimus.

Kai Johnson ėmė pasakoti 
Minneapoliso policijai apie sa
vo kriminališką "-gyvenimą ii 
staigų atsivertimą, tai policija 
manė, jog pasakotojas iš prote 
yra išsikraustęs ir pasakoja 
įsivaizdintus dalykus. Bet pas
kui tą nuomonę ji pakeitė. 
Johnson be jokio sunkumo nu
rodė tas vietas,' kur prieš • ke
letą mėnesių buvo papildyta 
eilė plėšimų. Jis taipgi nurodė 
ir tuos kelius, kuriais jam pa
sisekė pasprukti. Visa tai pil
niausia atatiko tikrenybei. Jit 
parodė policijai tamsų užkam
pį, kur jis paslėpė vienos api
plėštos aukos pinigų kapšelį. 
Kapšelis, nors jau sutrūnijęs, 
tebebuvo toj vietoj, i

Jo ilgame kriminališkame gy
venime buvusi ir viena per
trauka. Sioux City Johnson tre
jus metus teisingai gyvenęs 
Tai buvo jo"vedybinio gyveni
mo periodas. Nelaimei jo žmo
na mirusi, o po to jis ir vėl
pradėjęs vesti kriminaiį gyve
nimą. . x v

Johnson, pasakodamas poli
cijai apie savo gyvenimą, kele
tą kartų pabrėžęs tą faktą, 
jog didžiausias akstinas, kuris 
pastūmėjęs 'jį prie kriminališ
ko gyvenimo, buvęs tas nelai
mingas incidentas su pyragai
čiu Montanos valstijoj. Teisėjo 
nežmoniškumas ir kalėjime iš
kentėtos kančios sukurstė ja
me pagiežą prieš visuomenę.

—K. A.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadeflk 
patarnauju kuogeriausiai

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

Ligi praėjusio šimtmečio pra
džios laikytasi Aristotelio nuo
monės, kad žaibas kyla dėl to, 
<ad užsidega ore tam tikra de
ganti medžiaga. Sekant šita te
orija, negalėtų būti žaibo tuo
met, kai lyja, tačiau kaip tik 
tuo laiku būna gana smarkių 
žaibavimų. Anais laikais kartą 
jau susidarusios teorijos laiky
tos galutina tobulybe ir nesi
rūpinta jos kritiškai įvertinti 
’rba patirti.

Tikrą žaibo priežastį — elek
tros išlydį tarp žemės ir tiebe- 
sų arba ta r]) dviejų debesų — 
pirmas suprato Franklinas. Nuo 
to laiko tatai jau gerai žinoma 
ir žaibą galima laboratorijoj 
padaryti, tačiau neilgesnį, kaip 
trijų metrų, o tuo tarpu tikro 
žaibo ilgumas tiekia trijų kilo
metrų. Dirbtinam žaibui pada
ryti reikia ne mažesnio elekt
ros stiprumo/ kaip milijonas 
voltų. Suprantama, kad tikro
jo žaibo srovės stiprumas yra 
milžiniškas. Vidutiniškai skaii 
čiuojant turėtų siekti 30,00(1 
amperų, o sunaudojamos elekt
ros kiekis atatiktų 28,(MM) kilo- 
vatvalandų. Šis elektros kiekis, 
vatvalandų. šis elektros kiekis 
$3,780. Tiek vertas toks 
vienas žybterėjimas, kuris tę- 

asi labai trumpai, mažiau kaip 
ukstantinę sekundos dali.

Įdomus testamentas
Daug turtingųjų žmonių, 

ruošdamiesi mirti šiokiais ar 
tokiais sumetimais, rašo gana 
keistus testamentus, kuriais 
pavedama kam nors sl>vo pali
kimą. Vienas, pav., pirklys, nu
vykęs driskium i Indiją ir ten 
pradėjęs pirkliauti, sukrovė 
gražius pinigus'. Jis mirdamas 
paraše tokį testamentą, kad vi
sas jo turtas, jam mirus, pri
valo būti parduotas, o pini
gai padėti į banką, praslinkus 
50 metų juos galės gauti lygio
mis visi jo giminaičiai. Nese
nai suėjo paskirtas laikas ir 
pasirodo, kad banke tiek ilgą 
laiką pinigai gulėdami žymiai 
padidėjo ir siekia 15 milijonų 
dolerių. Tačiau ne tiek pinigų 
padidėjo, bet ir įpėdinių skai
čius taip pat augo. Viso jų da
bar piskaitoma keliolika šim
tų, daugiausia jų gyvena Kaire 
ir beveik • didžiumoje yra toki 
driskiai, kaip ir jų' pirmtaku- 
nas buvo. Dabar jie, visai neti
kėliai gaus i>o gana stambią 
dolerių sumą.

Kodėl zyzia vabzdžiai

Didžiuma vabzdžių neturi ata
tinkamų organų zyzti. Tačiau 
talak girdima kai jie skrenda. 
Pasirodo, kad tas zyzimas pa
reina nuo plcsdcnimo sparnais. 
Vabzdžio sparnelis yra ne kas 
kita, kaip virpanti plokštelė. 
Yra žinoma, kad kiekviena plok
štelė, gana dažnai judėdama ar
ba virpėdama, ne mažiau, kaip 
16 kartų per sekundę, sukelia 
garsą arba atatinkamo aukštu
mo toną. Kyla klausimas, ko
kiu budu teko sužinoti, kiek, 
būtent, per sekundę kartų su- 

<pl<vdena skrisdamas kuris nors 
vabzdis. Tam tikslui užtenka
tik klausa suvokti kokio aukštu
mo tas tonąs, kurį sukelia 
skrisdamas vabzdis, nes Į«iek- 
vienam toiTui atatinka skirtin
gas virpėjimo dažnumas. Sulig 
tuo budu buvo nuspręsta, kad 
naminė muvė, kuri skrisdama 
zyzia tonu F, per sekundę su- 
plesdena sparneliais 352 kartų. 
Bitė, kuomet skrenda tuščia, 
sukelia toną A ir suplasdena 
440 ka. tų per sekundę, o skris
dama su medum — zyzia tonu 
B. ir tuo pat laiku daro tik 330 
plesdenimų. Kiti įvairus vabz
džiai, kurie skrisdami zyzia že
mesniu tonu, daug lėčiau ples- 
.dena sparnais. Uodas, pavyz
džiui-, zyzia gana aukštu tonu 
ir daug vikriau plesdena spar
neliais, apie 500 600 kartų į 
sekundę. .
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

y- - /

“žinoma, tokio magiško ar
ba kad ir figurativiško šalti
nio mes neturime. Neturime ir 
niekas mums jo negali įsteigti 
kaip tik mes patys. Ir tokiai 
auksinei progai pasitaikius, 
kuomet mo» dabar k ščio-
janie , šimto ir Penkiasldešimts 
metų šiaurės .Amerikos Suvie
nytų Valstijų sukaktuves, ir 
kartu dvidešimts metų sukak
tuves nuo pirmo Visuotino 
Amerikos Lietuvių Seimo; ir 
kartu kuomet visos Amerikos 
Lietuvių kolonijos yra repre
zentuojama, — kuomet musų 
inteligentija ir gabiausi veikė
jai kaitų daylvauja, atatinka 
mums apsvarstyti ar negalėtu
mėm mes tokį tautystės šalti
nį įsteigti,— ar negalėtumėm 
įsteigti savo MOKYKLĄ?

“Mano monymu, tai yra ga
lima įsteigti tokių instituciją; 
tik priklauso, ar mes turėsime 
pakaktinai bendros minties ir 
bendrų pastangų? Ar mes tin
kamai suprasime savo parei
gas? Kad Amerikos lietuviams 
reikia lietuviškos mokyklos, 
tai nėra abejonės. Kad ir da
bar, tai vienur tai kitur yra 
pradinių mokyfclų-mokyklėlių, 
tai žinome. Bet jų nepakanka. 
Jos duoda tik pradinius, ele
mentarius dalykus, kurie ma
žai atmintin įsibriežia, ir grei
tai užsimiršta. Mums reikia, 
apart jų, augštesnės lietuvių 
mokyklos. Dabar, kokios mo
kyklos mums reikia ir kaip ją 
galima butų įsteigti?

“Pirmiausiai, kokio mokslo 
augštumo ta mokykla turėtų 
būti ?
Suprantant, kad nors pradinės 

mokyklos, sakau lietuvių kal
bos mokyklos, yra mums bega
lo brangios, — jas gali vieti
nės kolonijos įsisteigti; tai 
mokykla, apie kurią mes kal

bame, turi būti ne pradinė mi- 
kykla. Kartu suprantant, kad 
Amerikoje nėra atatinkama 
dirva lietuviškam universite
tui bei kolegijai - irgi prie to 
pastangų negalima dėti. Kalba** 
ma mokykla turi būti aug-štes-* 
nes mokyklos laipsnio, sulyg-s- 

tančio laipsnio su pirmaeilėmis 
Amerikos aligštesnėmis mo
kyklomis—-‘high school’ėmis’. 
Kad mokantis lietuvių kalbą 
butų pereita su tam tikiu per
einamu laipsniu, pradedant, 
reikalui esant, nuo alfabeto, 
gramatika, sintakse, kompo'zi- 
cija ir retorika ar bent litera
tūra. Tam tikslui reikia pa
dėti, žinoma, apie keturis me
tus laiko.

“Dabar reikia žinoti, ar tik 
lietuvių kalba bei ilteratura 
toje mokykloje bus mokinama 
ar ir kas kitas? Kaip sakiau, 
reikia padėti apie keturis me
tus laiko, skaitant metais nuo 
apie pabaigos rugsėjo iki bir
želio, kad pareiti lietuvių kal
bą nes paprastai ,tiek reikia 
padėti lAiko mokinantis bile ka
bą. Visų keturių metų darbą 
jokiu budu negalima sudėti į 
vieną metą. Elementarę kal
bos dalį su vidutine bei augš- 
tesne negalima kartu nė mo
kinti, nė mokintis; bet ir ga
biausio žmogaus protas greitai 
visko neapčiuopia arba jei ir 
apčiuopia tai greitai apmiršta. 
Kalbą, kaip ir kitus dalykus, 
reikia laipsniškai , toliaus sekti 
i rdar pakartojant kas praeita. 
Tada viskas protui įsidėmi, .

“Dabar įsteigti tik vien Lie
tuvių kalbos augštesnę mokyk
lą su keturių metų mokslo lai-’ 
ku, nėra praktiška. Mokinantis 
turės praleisti keturis metus 
vien tik ant Lietuvių kalbos. 
Mokintis vienos kalbos per ke
turis metus yra per mažai

t Pacific and Atlantic Photo]
Miami miesto svarbiausi gatvė prieš uraganą.

darbo. Vidutiniai mokinys ne
sunkiai gali imti bent keturis 
dalykus į metus— gabesni ir 
daugiau. Keturis dalykus, kaip 
unitą kalbos, daleiskime unitą 
kitos kalbos, unitą geometrijos, 
unitą algebros, etc.

“Bet pagal tokios tvarkos, 
mokinant tik Lietuvių kalbą, 
tų visų dalykų nebūtų. Moki
niams reikėtų praleisti keturis 
metus ant vienos lietuvių kal
bos. Tas butų ir laiko aikvo- 
jimas ir netikslus dalykas.

“Reikėtų tad įsteigti mo
kyklą pilnais augštesnės mo
kyklos—‘high school’ pama
tais, kur butų mokinama viki 
tie dalykai, kas Amerikos pir
maeilėse high-school’ėse yra 
mokinama—apart lietuvių kal
bos, kad butų niukinama ir 
anglų, į ir lotynų, etc., istorijos, 
matematikos, etc. Bet kad Lie
tuvių ir Amerikos kalbos butų 
neatbūtinai ir lygiai mokina
ma. Ir kad mokykla butų su
tvarkyta tokiais pamatais, kad 
jos kredencialai butų priimami 
į visas kolegijas ir universite

ir Jas, rodos, butų galima sukel- 
| ti sekančiu budu. Pirmiausiai 
visuomenės keliu reikia sukelti 
aukų pradžiai darbo. Tada, ži
noma, vienu ar kitu keliu '.rei
kės inkorporuoti. Ir tada imti 
nuo mokinių mokestį, nusta
tant mokestį nuo $200.00 iki 
$300 už mokyklos metus. Kny
gas ir visus reikmenis moki
niai patys turės pirkti.

“Dabar daleiskime, kad 100 
mokinių lankys mokyklą, tai 
jie įmokės kad ir po $200.00— 
$20,000,00 vienais metais. Iš 
tų pinigų reikėtų mokyklos 
vietai rendomis išmokėti apie 
$1,200., pirmąjam mokytojui 
apie po $50.00 į savaitę, per 
apskritus metus apie $2,600.00; 
4-iui kitų mokytojų-po $40.00 
į savaitę, už apie 8 mėnesius, 
kiekvienam po apie $1,500.00. 
Tai abelnos išlaidos butų apie 
$6,000.00. Tada suimant kitus 
iškaščius ir kartais nedamokė- 
jimą mokinių apyvarta pasida
rytų apie $15,000.00—mokyk
la galėtų laikytis. Mokytojų 
irgi, matyt,reikės apsidairyti.

tus, bent Amerikoje, kaip 
visų kitų pirmaeilių Amerikos 
high-school’ių.

“Į tokią mokyklą galės eiti 
Lietuvių vaikai pabaigę Ameri
koniškas viešas mokyklas — 
kad ir nežinodami arba kiek 
žinodami Lietuvių kalbą, per 
keturis metus užbaigtų ir ta
da, arba eiti paprastu keliu— 
arba stotų į kolegijas bei uni
versitetus. x

“Ir tokiu budu lietuvių kalba 
duos dvigubą naudą: viena tai 
kaipo lietuvis žinos savo kalbą 
bei literatūrą; antra? gaus tą 
patį kreditą už lietuvių kalbą, 
ką gauna už kitas kalbas; tre
čia, priedą ir branginusį mums 
dalyką, palaikys lietuvystę. To
kią mokyklą geriausiai butų 
užvardyti DAUKANTO MO
KYKLA, angliškai - DAUKAN
TAS SCHOOL. Tas ameriko
nams nedurtų taip'aštriai, kaip 
pridedant kokį lietuviškumą. 
Nes ne varde yra svarba, bet 
kokybėje.

“Dar vienas dalykas, tai lė
šos tokiai mikyklai užlaikyti.

Bet kaip dabar Amerikoje mo
kytojų skaičius didėja, o dar
bai mažėja, tai iš Lietuvių tar
po rastumėm vieną kitą lietu
vių kalbą žinančių, o paskui ir 
pilnai galės mokindami moky
tis. Gi abelniems jjigh School 
dalykams mokyti mokytojų 
yra Amerikoje iki valios.

“Mokinių gi tai mokyklai bus 
iš lietuvių, kurie mokinasi ant 
advokatų, daktarų bei kunigų 
iš vaikinų, ir mokytojų bei ki
tokių iš merginų. Gerai pasi
turintys tėvai stengsis savo 
vaikus į tą mokyklą leisti. Ir 
mokykla gyvuos; ir musų tau
tos idealai platinsią.”

Išklausius referato to paties 
atstovo buvo patiekta sekanti 
rezaliucija:

REZOLIUCIJA
“Per pusę šimtmečio Lietu

viai, iš priežasties svetimų spė
kų varžymo jų Tėvynės ir jų 
pačių, keliavo į Ameiiką. Per 
tą laiką jie čia atvykę gyveno 
ir dirbo ekonominius ir kultu- 
rinius darbus. Jie per tą lai

ką sutvėrėSiaugybę draugijų, 
susivienijimų bei sąjungų; jie 
pasistatė daug bažnyčių ir sve- 
tanių; ka kur jie įsteigė ir pa
laiko lietuvių1 kalbos mokyklas- 
mokyklėles. Jie padėjo Ameri. 
kai pagaminime turtų; jie pa
dėjo Lietuvai palikti Neprigul- 
minga Respublika.
’ “Dabar kuomet tie darbai 

atlikti; kuomet yra apvaikščio
jama Sesųui-Ontennial Šiaurės 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
.šimto— -Renkias-Dešimts metų 
sukaktuvės nuo gavimo nepri- 
gulYnybes; ir kuomet yra lai- 

komas Amerikos Lietuvių Vi
suotinas Seimas, — paminėji
mui tq vipo, ir palaikymui vie
nos senųjų gražiausių kalbų: 
Amerikos Lietuvių Visuotinas 
Seimas Amerikos Lietuvių Au
gštesnę Mokyklą, vardu ‘DAU
KANTO MOKYKLA”’.

Po išklausymui rezoliucijos 
buvo įnešta, paremta ir vien
balsiai priimta.

(Bus daugiau).

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu bu

du, kuriuo kūdikis Rali jums pa
sisakyti, kad jis jaučast nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia dėl išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmų 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininkų arba tiesiai iš labo
ratorijos po 3Sc. už bonkų.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

I' \

šiandien

Rugsėjo 24 d
BR1DGEPORTE

ĮŽANGA $1.00ĮŽANGA $1.00

Pradžia 7:30 vai. vakare

Ateikite visi su šeimynomis ir dranga

Tai bus milžiniškas spektaklis jvajrjų monų jr štukų, 
kokie yra rodomi tik didžiausiuose Amerikos teatruose. 
Tai bus sugrupavimas daugybės reginių, kurie sukelia

nepaprastą žingeidumą pas kiekvieną žmogų. Taipgi 
bus atidengimas daugybės įvairių paslapčių, kurios 
kiti magikai laiko didžiausioje slaptybėje.

LIETUVIU 
ADITORIJOJ

Magijos ir Nonų Spektaklis
^Atidengimas Didžiausių Magijos Paslapčių^

Parodys Prof. J. čekanavičius „j ■ • z •, • ' (
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MARIAMPOLĖS PADANGE
H

valgyklą 
Vilkaviš- 
matymo 

mergina ir
raštelį pranešė, kad

Apgavikė

Pereitą savaitę į 
Onos Sadinauskaitės 
kio gat. atėjo 
mažai pažįstama ‘ 
duodama
Onos sesuo Katrė Sądinau&kai- 
tė, kuri buvo išvykus į siau
ručius pas gimines, sunkiai 
susirgus ir prašanti 100 litų. 
Ona Sad. labai susiAipino, bet 
su savim tik 40 litų turėdama, 
įdavė juos tai merginai, kad 
nuvežtų seseria', bet šiai dar 
vis prašant, rengėsi eiti pa
skolinti 60 litų, kad patenki
nus sergančios prašymą. Be
ieškant pinigų, štai bepareinan 
ti ir Katrė iš stoties —parva
žiavusi. Skolintoja su 40 litų 
kaip degte sudegė, Pranešta 
kriminalei policijai. Tardant 
paaiškėjo,, kad apgavikė Kat
rė Ališdfiskaitė tą darbą pada
riusi ir kad ji jau sykiu už pa
našius darbelius buvo suimta, 
teista, kalėjime sėdėjusi ir du-

M 
M

H
H
H
H

Skaitlius bylų augą
Ners Mariampolės 

Teismas kas 
ir daugiau

Apygardos 
mot vis daugiau 
išnagrinėja byl’R 

neišnagrinėtų by- 
Taip, pavyzdžiui, 

dabar yra suplau-
lų irgi auga, 
civilinių bylų 
kę keli tūkstančiai. Pilietis pa
davęs apeliacijos skundą vos 
už metų gauna paraginimą 
stoti teisman. Yra pastebėta, 
kad esant pinigų krizini, ypač 
daugiau keliama bylų iv-Apelia
cijos skundų. Juo ilgiau eina 
byla, tuo labiau- ima atsakovą 
noras nutęsti dieną atsiskaity
mo su ieškotoju. Jeigu teis
mas per 2-3 mėnesius galėtų 
išspręsti bylą, tai eitų teisman 
tik tie žmonės, kurie turi tikrą 
ginčą, o visi tie, kurie leidžiasi 
į bylas su išrokavimais, atpul- 
tų ,nes nebūtų jiems intereso 
dėl tokio trumpo laiko dėti 
teismo ir bylos vedimo išlaidas.

Mariampolės ir kitos savival
dybės privalėtų paakinti kur 
tinkama ir iškelti reikalo pa
didinti Apygardos Teisėjų 
skaitlių, ar griebtis kitų prie
monių.— Kan-tas.

H

Kaz. 20 m. amžiaus pil. žolyno 4 
metų kūdikiui Vitkui stb^eleži- 
ne lazdute taip smarkiai smoge 
į kaktą, kad tas pustrečios sa
vaitės pasirgęs pasimirė. Tar
dant gydytojas radęs įskilusį 
galvos kiaušą. Vituko Draugas.

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

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protini žmogaus nikį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žihojinVą ift knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. Irtai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi auščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklčja sielos skaistybę. Tiktai 
skaitanti žmonės yra kulturnešiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią -KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo jvadą J naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS” prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina. Šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš šio 
“NAUJIENŲ” pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ
-ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL

BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir II). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso. Šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį n 
nas reikalingas visieiįrt 
tuviams, f ““
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9wpuslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.4)0 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis II). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

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

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

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof. 
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė kny^a su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilną tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A. 
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui. Šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, B«K_. 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

PAVEIKSLŲ KNYGA.

Šitas žody- 
^viams lie- 

taipgi ir Čiagimiams lietu-

N

ABITURIENTŲ VARGAI. 
Šiemt, tu r būt, daugiau, kaip 
pernai, abiturientai susirūpinę, 
nes inteligentų perteklius kas
met viis daugiau jaučiamas. 
Dauguma ketina stoti į metinius 
pedagogų» kursus: universitete 
studijuoti, daugumai neturint 
pakankamai lėšų, nėra galimy
bės. V. D.

N
M

NEŽINO PAREIGŲ. Š. m. 
rugp. mėn. 15 d. du gairsininkai 
atvyko j vakarą dežiuruoti. Bet 
jiedu taip įsilinksmino, kad vie
toj tarnybinių 
binę ant pečių 
laistė polkutes, 
buvo žiūrėti.

pareigų, užsika- 
signalo triubas, 
kad net juokas 

K-ėius.

VEIVERIAI. Atvykęs iš Ma- 
riampolės žemės tvarkytojas su 
burtų pagelba išdalino žmonėms 
ankščiau išmatuotus Petkeliškių 
dvaro žemės sklypus.

Girdėt, Veiverių vidurinei mo
kyklai atkeliama naujas direk
torius ir trys nauji mokytojai. 
Senųjų lieka pp. Velkė, Prušin- 
skas ir Strazdas.

Rugpiučio 1 d. po atlaidų iš
kilo kruvinos peštynės: vienam 
kaklas perplautas, kiti išsipurvi
nę išbėgiojo. Vakare pasigirdo 
moterų cypimas . Sako, valsty
binė demonstravus. Putinėlis.

N 
M

H

M

H

M

N

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

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

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

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią/knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė Šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kunus ir 
pagal jų sprendžia apie žemes senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

NAUJAS PILNASįpRAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, jUpdaryta.
Kainą $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS 
vieninteliai .geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų. Šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintą kainą). Pusk 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 
50 centų.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

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

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

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje— 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, 
į kuriuos žmones nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50
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— PILNAS ŠVENTAS RA- 
ENO IR NAUJO TESTAMEN 

Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ’ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6^x9J/2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

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

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos miestai, mie\ 
toliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
gražių gražiausių atviručių 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

ŠVENTAS PETRAS RYME.
H. Sienkievičius. Įdomi apy 
krikščiųnių persekiojimo laik geriau 
pasakius apie Nero laikys. Puslapių 
230, apdaryta. s
Kaina $1.25, iki

TŪKSTANTIS 1^ 
Labai įdomios pasak' 
1U. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

MOKSLINČIUS 
žingeidi pasaka iš 

•Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

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

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

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ii*fWinta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 7,9.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

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

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

GAMTA ią JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis./ Žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

ORGANINĖ CHEMIJA./ Parašė V. 
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 1^6.
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa-r 
šaulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
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GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. , Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse . s
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

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

ARITMETIKOS UžDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 1*77. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

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

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

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

LITHUANIA — THE AWAKEN1NG 
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuviu kalbos. šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kąd 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI. 
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta. ' 
Kaina $1/75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

PAVASARIO BALSAI.
Gražių dainų knyga. Pusi.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d.

susilauksite. ' 
Taipgi raginanti, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi,

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famoųs 
Pictures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas anglų 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
Rygiškio Jono. . Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

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

šitas didžlausiis “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti i “NAUJIENAS’’ asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų ši 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS

Mairionio.
120.
tiktai 50c.
draugams davus 

Kurie 
, nes

1739 So. Halsted St Chicago, 111
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nubaudė tris valdžios 
žvalgybininkus,

Vienas žmo- 
dalinda-

Chicagiečio pasakojimas 
apie Floridos uraganą

12 valandų siautęs uraganas 
sugriovė visą miestą, sunai
kinimo vaizdas 
pias,/ sako sugryžęs 
mes ištiktos vietos 
tis.

neaprašo- 
iš nelai- 
chicagie-

kaduginę ir degtinę, čia orasj “Mažesnių namų gyventojai 
taipjau, .buvo pilnas lekiojan- yra be pastogės. Daugelis žmo- 
čių stiklų. Kdndeliabrai buvo nių neteko, visų savo drabužių, 
pilni vandens. Luoteliai ir lau- Maistas ir drabužiai labiausia 
žai skriejo per hotelio langus reikalingi. Duonkepiai parodė 
į vidų. Didelis marmuro šmo-' puikią dvasią ir dalino duoną 
tas atitruko ir užgavo mano kiek jos turėjo,
nugarą. Taip iki šeštai valan-'gus stovėjo gatvėje 
dai ryto mes tunojome koridų- mas duonos riekes.
riuje. Pirmoji audra aprimo. I “Liūdna I

“Vėjui kiek aprimus mes .iš- nes, vien tik mapdimos kos
ėjome iš hotelio jieškoti valgy- tiumais apsivilkusias, bandan
ti. Gatvės buvo patvinusios. čius gauti traukinį, kad išva- 
Visur gulėjo laužai. Niekur žinoti iš nelaimės ištiktos vie
numuose nebuvo langų. Mes tos.
pasiraitėm kelines ir nubridoml /‘Raudonasis Kryžius jau 

veikia ir kada musų traukinys 
pasiekė Fort Pierce, jis pasiti
ko

buvtj matyti žmo-

Trys federalinės 
narkotikų divizijos 
ninkai liko teisėjo 
nubausti po $250 už pardavinė
jimą ir dalinimą narkotikų. Vi
si trys prisipažino, kad jie da
lino narkotikus, bet tesinosi, 
kad jie darė tikslu išgauti iš 
narkotikų vartotojų kas jiems 
narkotikus pirmiau pardavinė
jo.

valdžios 
žvalgybi- 

Wilkerson

Kraujo, odos, chroniškas

Floridos 
bai-

gatvėmis. Negrai jau pradėjo 
plėšti sankrovas ir nešti iš jų 
prekes. Mes nuvijome juos. 
Mes j ieškojome maisto. Ga
ilaus mes suradome žmogų, 
kuris pardavinėjo šaltus “hot 
dogs” ir papsą. Už kiekvieną

mus su maistu ir kava.

Atėjo ruduo

tik 
ga- 
te- 
nu-

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Tarp pirmųjų iš 
s 11 g r y žūsi ų pe įgyvenusi ų 
sųjį uraganą chicagiečių yra p 
A. C. Sydell, vienas viršininkų! jis skaitė po dolerį ir kvoterį. 
Cudahy Packing Co. Jis nuvy-| “Vos spėjome mes sugryšti 
ko tik vieną dieną prieš uraga- į hotelį, kaip prasidėjo nauja 
ną ir tą baisiąją i 
jam pergyventi 
me uragano centre, štai ką jis 
papasakoja apie tą baisiąją 
tropikų audrą:

“Aš atvykau į Miami penk
tadienio naktį. Visą kelią iš 
Jacksonville/ (Floridoj) mes 
gavome laikraščių įspėjimus, 
ikad artinasi ‘ uraganas ir kad 
Miami bus centras tos audros. 
'Pečiaus 
čiai 
uragano nebusią ir 
nebusiąs didesnis •
valandą greitumo, 
kia žinia niekurie 
pasažierių kiek aprimo.

Bet uv kelių valandų po to, 
kaip nuėjau į savo kambarį 
viename viršutinių augštų Mc- 
Alister hotelio, pirmoji vėtra 
prasidėjo, žiūrėdamas per lan
gą mačiau kaip vėjas didėja. 
Apie 2 vai. naktį (šeštadienio 
rytą) užėjo pats smarkumas.

“Vėtros užimąs buvo kurti
nantis. Didelis geležinis bal
kis nukrito per bažnyčios sto
gą. Gatvekarių vielos nudegė 
ir nukrito šlapiose gatvėse. 
Didelė jurų valtis, prikrauti 
smilties, nuplaukė gatve. Visi 
stiklai languose išbirėjo. Stik
lai lakstė orą visur ir jie 
prisagstė prie sienos mano 
drabužius. Cementiniai bokštai 
ant namo viršaus nugriuvo di
džiausiu trenksmu, šviesos už
geso.

“Aš išėjau į Koridorių ir 
tamsoj apgraibomis bandžiau 
rasti laiptus, nuolatos sutrenk
damas galvą į sieną. Lietus py
lė kaip iš viedro. Aš pajutau 
tamsoj prieš save minkštą 
daiktą. Tai buvo storulis, ku
ris naktiniuose rūbuose taip
jau graibinėjosi po koridorių.

nelaimę teko‘audra, apie 45 minute^ po pir- 
Miami, pačia-[ mąjai. Antrosios audros uži- 

didesnis negu 
ir savo balso 
girdėti. Jura 
Vėjas išrodė 
negu pirma, 

lekioj ančių 
Gatvės pavirto plačio-

Miami stoty laikraš- 
skelbė, kad pranašautojo 

kad vėjas 
40 mylių į 
Užgirdę to- 

bailesnių

pačia- , mąjai.
’mas buvo dar 
pirmosios. Net 
negalima buvo 
pradėjo kilti, 
daug smarkesnis, 
Oras buvo pilnas 
stiklų.
mis srauniomis upėmis. Val
tys, luoteliai, jachtos, barkos ir 
visokios rūšies laiveliai plau
kiojo po miestą.

“Aš mačiau kaip keturi ita
lai jurininkai bandė pereiti 
skersai gatvę. Paskiau mačiau 
kaip jų lavonus vėjas nešė pro 
h otelį.
hotelį.
nę. Niekurie stovėjo drebėda
mi, bandydanTi nenuryti liežu
vį. Aš mąsčiau, kad jei man 
atėjo galas, tai verčiau tegul 
dviejų augštų grindys nugriu- 
na ant manęs, negu kad per
vertų mane smailus kaip vyli- 
čia stiklo šmotai, kurie visur 
lekiojo.

“Per dvyiiKą valandų siautė 
uraganas ir 2:30 vai. po pietų 
apsistojo. Sunaikinimo vaizdas 
neaprašomas. Mažesnieji tro
besiai visi liko sunaikinti šim- 

Didieji trobesiai išlaikė, 
ir 

Visur 
stiklai,

Mes vėl susigrudom į 
Kiekvienas gėrė degti-

tais.
bet keli jų buvo pajudinti 
nustumti nuo pamatų.
tik purvas, dumblas,
išvartyti ir sudaužyti automo
biliai, sugriauti namai irz val
tys. Visur susipinusios vielos. 
Sausesnės gatvės buvo nuklo
tos stiklais.

“į kelias valandas 
stas buvo nulipintas 
proklarhacija prieš 
Per 26 valandas aš

Nusižudė
nusiminimo, kad jos vy

ta- padarė naktį puolimą ant 
jos buto ir išsivežė su savim 
jų 11 mėn. dukterį, Mrs. Helen 
Jcffery, 809 Judson Avę., Evan- 
stįon, atsuko gasą ir nusitroški- 
no tą pačią naktį.

Prieš kiek laiko ji pareika
lavo perskirų nuo savo vyro, 
kaltindama jį už žiaurumą. Vy
ras užpereitą naktį atsivedė 
policiją ir padarė puolimą ant 
jos buto, kuriame taipjau ra
do jos mokyklos draugą Martin 
J. Carney, Jr., kurks' betgi ne
buvo* areštuotas, 'kadangi jis 
teisinosi, kad renkąs įrodymus 
jos perskyros bylai. Pttsibąręs 
kiek Vyras išėjo, pasiimdamas 
ir mažąją dukterį. Iš ryto kai-
minai suuodė gasą ir atrakinęs kreipė, bet vargiai pavyks tai 
butą j an i toriu* rado ją jau ne- padaryti.
gyvą. DaBar vyras yra labai 
nusiminęs ir verkia, gailisi pa- Nuo 
daręs puolimą ir tuo privedęs gatvėj, tarp Randolph ir Lake 
ją prie saužudystės, Ket jau 
laiko.

Vakar po piet, 2:27 v., oficia- 
liniai užsibaigė vasara ir prasi
dėjo ruduo. O sekmadieny liaig- 
sis ir dienos šviesas' taupymas

“Daylight saving”. Taigi 
sekmadieny visi laikrodžiai bus 
atvaryti vieną valanda atgal—• 
sugrąžinti į tikrąjį laiką.

Smulkios Žinios
Vienas negras darbininkas 

liko užmuštas elektros ir ketu
ri darbininkai liko sužeisti 
Marųuette Coal* Co. yarde, E- 
vanstone, kreinui jižkliudžius 
vielas ir jas nutraukus.

Šiandie Philadelphijoj turi 
įvykti kumštynės tarp Demp- 
sey ir Tuney už pasaulinį čem
pionatą. Chicagiečial --‘'Chi
cago CoUseum Club — deda vi
sas ' pastangas tas kumštynes 
sustabdyti ir net į teismą atsi-

juos be abelno mokslo moki
na dar ir muzikos. Liudvis 
yra gabus prie piešimo irmeis- 
terystės; jis yra įąitįkinęs, kad 
žmogus galys išmokti ką 
jis nori, tad gal todėl jis 
biai mokinas smuiko ir B 
nos saxafono. Stasys yra
mylėjęs kornetą ir jį gerai 
mokinas. Jauniausis sūnūs Vo- 
cis mokinas E Alto saxofono. 
Nežiūrint, kad jis tu ii tik 9 
metus amžiaus, bet • muzikos 
taip gabiai mokinas, kad jo' 
mokytojas p. Grušas kitaip ir 
nevadina jo kaip “Elektra”. 
Kodėl jie taip gerai mokinas 
muzikos, nes juk ne kiekvie
nas vaikas tinka prie muzi
kos? Atsakymas gali būti tas, 
kad jų tėvai yra muzikos my-, 
lėtojai. Pil. Liudas Slota ka- J 
daise grojęs armoniką ir bis-' 
kį smuiką. Pil. Bronės Slotie-1 
nes tėvelis buvęs muzikantas 
baseįlistas, net mokėjo pats ir, 
padirbt basetles. B. Slotienė 
iš pat jaunystės mylėjusi mu
ziką, bet jos tėvelis nors ir bu
vęs muzikantas, bet jos nemo
kinęs, nes Lietuvoj nebuvę nė 
mados mergaites 
dar muzikos!

Aš esu linkęs 
vai nors dalinai, 

| vo ypatybes j

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
balandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po p'otų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marbhall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL >464

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TA0

LI S AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

mokint, ypač

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

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

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068
■ !■■■ Į1MMI

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

pirmadienio La Salio

po gatvių bus uždrausta automo- 
ibiliams “parkinti.” ,,

Nušovė savo vyrą įlieiuviii Rateliuose
Į Kensington policijos stotį 

vakar atėjo 50 m. moteris Mrs. i 
Margaret Delveaux, 130 W.1 
11'4 PI., atsivedė ir savo sūnų 
'Louis, 20 m. ir priėjusi prie 
leitenanto pareiškė:

“šiandie yra'linksmiausia ma
no gyvenimo diena. Aš užmu
šiau savo vyrą.“

lJo to ji paaiškino, kad ji su stotų šeimyną. 
.............  I.... X i r. - ..l" i • i

Bridgeportas
Pavyzdinga lietuvių šeimyna

tikėt, kad tė- 
b' t visgi sa- 

parduoda savo 
vaikams, ir toj linkmėj esu ne 
sykį atsakęs tėvams į . klausi
mą “ar bus 'iš mario vaiko mu
zikantas?”: be> abejonės iš jo 
bus, jei ne jis, tai jo vaikai ar
ba vaįkų vaikai tikrai busigu- 
z ik antai.J. G.

Tel. Boulevard 4139

A., MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Dr. Y uškos vaikai dalyvauja 
programe

svetainėj, tarp 
pasižadėjo da- 
Yuškos vaikai, 
tarp svetim-

Nedėlioj, Jaunosios Birutės 
vakare Mildos 
kitų programe 
lyvauti ir Dr. 
jau pasižymėję
taurių kaipo geri šokikai. Tai
gi kaip Dr. Zalatorius, taip ir 
Dr. Ytiška susidomėjo Jaunąja 
Birute.

. Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th St„ Chicago, III.

P-as
Pranešimai

IMK PAVYZDI 1$ - KAULO 
“NAUJIENŲ” DRAUGO

laiptų. Mes užgirdome šauks
mą netolimam kambary.

“Mes bandėm atidaryti jo 
duris. Bet vėjas neleido mums 
tai padaryti. Vėliau su hotelio 
inžinierium, kurį suradau kori
doriuj su 40 svečių ir hotelio 
daroininkų, mes sugryžoine ir 
dideliu geležgaliu išmušę dąris 
išgelbėjome nusigandusį ži\io- 
gų, kuris delei vėjo

visas mie- 
mayoro 

plėšimus, 
savanorių

gelbėtojų grupėj nešiojau neš
tuvus sužeistiesiems nešti, 
liau įsigavau į ligonvežimį 
išvykome į Hollyvvood. Čia 
mažesnieji namai buvo 
griauti, kaip ir Miami.

Vė- 
ir 

visi 
su-

Coral 
namai buvo 
juos gerai

savo vyru Jonu nuolatos barė
si per pastaruosius penkis me
tus'. Bet užvakar ji nuvyko į 
Gary ir ten nusipirko revolve
rį ir kada vakar ryte jos vyras 
vėl pradėjo bartis, ji išsitrau
kė revolverį ir nušovė jj. Ne
žiūrint neturėjimo patyrimo, 
ji pasirodė gera šovikė, nes 
vienu šuviu ji nušovė savo vy
rą ant vietos, pataikydama jam 
į galvą. Nušovimą matė ir jo
sios sūnūs Louis. Abu tapo už
daryti kalėjime.

“Naujienose” nę kartą buvo 
į paminėta apie pavyzdingas lie
tuvių šeimynas, šį kartą dar 
vieną tenka paminėt,— tai pil.

, Pil. Liudas ir 
Bronė Slotai, turi' tris sūnūs— 
Liudvį, Stasį, Ir Vacį, ir visus

Hughes, 
parįjųfop 
prisižadėjo

Mark VVhite 
superlnten- 

atvykti įdentas, 
Jaunosios Birutės ketvirto se
zono atidarymo vakarą atei
nantį sekmadienį, rūgs. 26 d., 
Mildos svetainėj. Jis sako, kad 
lietuviai turėtų remti tokias 
draugijas.—t.t.

Metinės Mirties S'ukaktuvčs

Antano Levono

tvirtesni, bet irv f 
apardyta. Lavonų gatvėse ne
buvo, kaip kad tūli skelbė. Vi
si lavonai, kuriuos mes rado
me, buvo po griuvėsiais.

“Meyer-Keyser trobėsis pra
dėjo laike vėtros svyruoti ir 
dabar yra gerokai pakrypęs, 

atidaryti durų, Kada mes, pV EI Commodore hotelis pasuk- 
iš pamatų.

Norint apleisti miestą rei
kėjo turėti leidimą. Kareiviai 

atė bagažą ir) konfiskuoda- 
fotografijris, kada jų rasda-

Užtiko su motere 
— Pasiskandino

KIEK KAINUOJA 2MGGU1 FRA 
LEISTI $100.607

Atsakymas: $100,00 ant nyk jr 
$6.00 j metus per Tis< 

likusį gyvenimu.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tu ii* kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Špulą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtą jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jusu 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA,
1730 So. Halsted St.

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jj

su sekretorių

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

Šitoksai apstus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad" tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytojų-prenumerato- 
rių “Naujienoms“. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.0Q, Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o/ kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri
kimo 
žino, 
yra:

įminėdami A. A. Antano Levono metinės mirties sukaktuvės, ku
ris persiskyrė su .šiuo pasauliu Rugsėjo1 25 <1., 1925 m., palikdamas 
dideliame nuliudime moterį Izabelią, tris sūnūs: Antanu, Juozą ir 
Andrių. Taipgi dukterį Matildą. Atsimenant tą liūdną mirties metų 
sukaktuvių dieną, mano mylimo vyro ir vaikučių tėvo, pamaldos_ uz 
nabašninko sielą jvyks Subatoje, Rugsėjo 25 d., 8 vai. ryto, Sv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje, So. Chicago, III.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus dalyvau
ti šiose pamaldose. Nuliudusi

Žmona Izabela, Sanai ir Duktė

Town
Vytauto 
rinkimų

K.of Lake. — G. 1).
laikys savo mėnesinį susi- 

, .„n...>.<i nedėlioję, rugsėjo 26 d., 2 
vai. po pietų (pagal dabartinio lai
ko), šv. Kryž. parap. svet., 46 ir 
So. \Vood gat. Visi nariai malonė
kit susirinkti, nes daug dalykų yra 
dėl apsvarstymo. —N. Klimas, rašt.m., 

liko 
gat- 
bu-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

BILLY'S-UNCLE

čius vejas parbloškė ant grin-

niekuomet, nes jis gerai 
kad “Naujienų” adresas

“Koridoriuj žmonės stovėjo 
susimetę į burius. Vienas sve
čių geromis porcijomis dalino

VValter Olszevvski, 38 
3301 Fifth Avė., lavonas 
ištrauktas iš upės prie 35 
vės. šeštadieny Olszewski
vo vienas namie, kuomet pas jį 
atėjo namų savininkė Mrs. An- 
na Janicki, 42 m. Juos krūvoj 

paskui užtiko moters vyras, 
Frau k Janicki. Iškilo peštynės, 
laike kurių Oszevvski pabėgo 
ir turbnts.tą pačią dieną pasi
skandino.

SLA. 6-to Apskričio suvažiavimas 
jvyks ateinančioje nedėlioję, rugsėjo 
26 d., McKinley Parko didžiulėje sa
lėje, Bpghton Park lietuvi- kolioni- 
joje; pradžia lygiai 1-mą vai. po pie
ty. Gerbiami deleprjitai stenjrkitčs vi
si dalyvauti ir būti laiku, šis suva- 
žiaviinas yra labai svarbus musų or
ganizacijos gerovei. Prieto, esate 
kviečiami visi kuopų darbuotojai da
lyvauti, ir šiaip veiklus nariai.

K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Draugystė Av. Martino laikys mė
nesinį susirinkimų šeštadienio va
kare, rugsėjo 25 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 \ Halsted st. Visi na
riai privalote būti susirinkime, nes 
turim apsvarstyti kas link rengimo 
baliaus spalio 21 d. Auditorijoj.

Valdyba. |

KENIJAI kambarys vienam vyrui 
su valgiu arba be valgio.

. 451$ So. Mozait St.
RENDON atsakanti kambariai 

vyrams. 2 fl., 725 \V. 16 St.

VYRŲ
REIKALINGAS pirma rankis duon

kepis orio lietuviškos ir latviškos 
duonos. Atsišaukite tuojaus.

Pullman 8487

Draugystės šv. Kazimiero Kara
laičio mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 26 
pietų, Lietuvių Auditorijoj 
1 lalsted

1 vai. po 
. i, 3133 S. 

ant pirmų lubų. Malo- 
nariai laiku susirinkti.

T. Aleliunas. rašt.
Dr-stės Lietuvių Tvirtybės svar

bus susirinkimas atsibus sekmadie
ny po pietų, Inkštos svet., 15 ir 49 
Avė. Nariai Imkit visi ir atsiveskit 
naujų narių, nes turim prisirengti 
prie busiančio vakaro 
čio. Yra serijos tam 
kit.pasiimti savo dalį.

6 d. lapkri- 
tikslui. Atvi- 

—Sek r.

Brighton Park. — l.iet. Keistučio 
Paš. Kl. daug narių persikėlė kitur 
ir nėra pridavę savo naujus a<h*esus 
kliubo raštininkui. Malonėkit tin pa
daryti kuogreftiausiai, nes kitaip bus 
vėlu. Anton J ūsas, 3959 Archer Avė, 
Tel. Lafayette 7819.

APSIVEDIMAI

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyram, šviesus, didelis kam
baris; elektra, maudynės, telefo
nas. Maža šeimyna. I lubos. 3303 
So. Union avė.

KEIKIA patyrusių beilerių, darbas 
prie elektrinio preso, popierų atkar
pų šapoje. Atsišaukit. P. Goldman & 
Sons, 1405 W. 21st St.

RENDON kambarys dėl dviejų ar
ba pavienių. Kambarys šviesus ir su 
vėliausiais parankumais. 4234 Soutį) 
Maplewoo<l Avė. Pirmos lubos.

AUTOMOBILIAI

GALUTINAS išpardavimas planų 
‘ Mid Wcst Piano Stores, Ine., 6136 
S. Halsted St. Normai 9431.

1 Stenson Upright Pianas, $48
| j J j Į Į y C f • -.I. 4 t M1 *• (b •

' 1 Baur Upright . —
1 Kimbnll vargoniukai
1 Arolian fonografas .
24 Grojikliai Pianai po
Prie šitų bargenų dar pridedama 

rekordai, roleliai, benčiai. Jie turi 
būt išparduoti tuojau, kad pada
rius vietos dėl naujo stako. Atdara 
vakarais iki 9. Nedėliomis nuo 11 
iki 4 po pietų.

Mid West Piano Stores, Ine.
6136 S. halsted St. y

' j Mid West Plano Stores Namai pardavimui
Upright Pianas . 
Jprigbt Pianas .

$56
$18
$20
$i5
$85

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

maudynėj elektra ir visi paranka
mai; jmoRėti tik $2,500, kitus kaip 
remiu. 3952 So. Rockwcll St,

4

G ir

JIESKO KAMBARIŲ TIKRA NAUJIENA

NAUJAS mūrinis namas po 
G kambarius, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti tik $3500, ki
tus ant lengvų išmokėjimų. G734 S, 
Maplevvood avė.

BAVGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas, krautuvė ir kambariai iš 
užpakalio, 2 flatai ant viršaus, di
delis skiepus, didelė barnė, repair 
šapa, pigiai. Atsigaukit po 6 vaka
re ir nedėlioj visų dienų.

2545 S. Halsted st.

DIDELIS BARGENAS

A^YRUI 'reikia kambario 
Bridgepdrte, su valgiu, j 
įima. Praneškite:

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted st.

Box 74

ga-

I REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PAIESKAU merginos arba našlės 
dėl apsivedimo. Turi būt gera gas-j 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namų ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laiškų. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu^ ta»| 
busiu vyras. Antrašas: P. K., P. O. 
Bos 215, Kenosha, \Vis.

REIKIA šilkinių sliade dirbe- 
1 jų, 100 patyrusių.

ART CRAFT LAMP SHADE

1515 Mihvaukee Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKIA moterų dirbtuvės 
darbui, asembling ir operator- 
kų, valandos nuo 7 ryto iki 5 
po pietų, subatoj iki pietų.

The Washburn Co.
6126 S. La Salio St.

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių krautuvė, 3 kambariai 
pragyvenimui, 3 metų lysas'. 
Taipgi priimsiu pusininką neve
dusį. Renda $20 j mėnesį.

4540 So. Rockwell St.

NAUJAS mūrinis namas, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, karštu van 
deniu apšildomas, garažas dėl dvie
jų mašinų. Įmokėti tik $3,000. 6653 
So. Talmaii avė.

GEBA VIETA DEL ROAD HOUSE 
Prie Higgins kelio, litirlein Avė., 4 
akrai žemės, 7 kambarių moderniš
kas namas, barnė ir kiti budinkni. 
Tai yra viena gerai žinomų farmų 
auginimo Vokiečių Policijos šunų. 
Taipgi gera vieta dėl subdivision. 
Galima uždirbti daug pinigų. Kaina 
$40,000, $15,000 cash. Pasimatykit 
su

MB. JOHNSON, 
7925 So. Park Avė.

Triangle 5865

$10,000 cash, likusieji leng
vais išmokėjimais. Modemiškas 
bizniavas namas, 2 krautuvės, 
13 pagyvenimų ir daktarui ofi
sas, North Kast Corner Emerald 
Avė. ir W. 26th St., garu šildo
mas, kieto medžio grindys, tile 
vana ir prieangis. Rendų $7700. 
Taipgi mainau ant mažesnio na
mo ar geros farmos netoli Chi- 
cagos.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Painting .
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popieią, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SY.

J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

Už-

DASTATAU anglis Southern Illi- < 
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. TeL 
Boulevard 1035.

Tol. Lafayette 8705-^706

NAMU STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS .
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

salcnmis^ Sektn.i- 
(iienyj po pietų.

F K A N K S E L E M O N A V1CIU S 
50t VV. 33rd StM prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen, Ręst au ran
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

urnas, Geras patar 
navintas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

STOGDENGYSTfi
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 jstaiga Chicagoj* Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

DIDELIS atlyginimas bus suteik
tas tam, kas suteiks informacijų 
apie pavogimų 19 bačkų dešrų iš 
nakties sausio 22, 1925, iš karu, ku
rie stovėjo Ereckleton Coal Co. 
Yards. Visos suteiktos informaci
jos bus užlaikomos paslapty. Tele- 
fonuokit po 6 vakare. Midwąy 6513.

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus., 

Adolfas J. Oborskis 
2444 N. Lockwood avė.

Tel. Spaulding 9556

IŠRENDAVŪJIMUI
RENDA! 4 kambariai, šviesus, 

gražiai ištaisyti, gesas, elektra, ge
ri mažai šeimynai. Renda $13 mė
nesiui.

Atsišaukit vakarais po 6 vai.
3717 S. Parnell avė.

CHICAGO, ILL.

PARENDAVOJIMUI butas 5 ar 3 
kambariai. 6420 So. Califomia Avė., 
Tel. Republic 8581, vakarais po 5-tą 
valandą.

NUOMON 2 fintai 5 ir 6 kamba
rių, elektra, maudynė, tinka dėl 
Beauty Shon, toj apielinkėj visai 
nėra, arba kitokio biznio. Kampi
nis namas. Remia pigi.

J. A. Miščikaitis 
3119 S. Morgan st. Boulevard 1601

mų

Vartotų Karų Išpardavimas 
50 karų <

Roadsteriai, Touring’ai, Sedan’ai, 
Trokai, Coupe.

Ji} kainos yra nuo $15 iki $275 dėl 
greito išpardavimo.

Visi karai A-l stovyje.
GEO. E. SHERMAN & CO.

1525 W. Division St.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė. ,

1231 Washtėnaw Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, daromas geras biznis.

4503 So. Wallace St.

PARDAVIMUI barbemė 2 krėslų 
ir visi balti nauji fikčeriai. Galėsit 
būti ant vietos arba persikelti ki
tur. 1513 W. Polk St. -

NAUJAS mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu apšildomas, įtaisytas 
pagal vėliausios mados. Įmokėti tik 
$2500, kitus kaip rendų. 5329 So. 
Jloman avė.

2 PAGYVENIMŲ medinis namas, 
aukštas beisinentas, maudynės, 
kampinis lotas, 50yl25; parduosi
me pigiai; įmokėti tik $1800, kitus 
pagal sutarimo.

PARDAVIMUI automobilis Chnnd- 
ler touring karas, sport medei, 
’23 metų, labai geras, 7 pasažierių 
už pusę kainos.

Atsišaukit po 3 vid. vakaro.

PARDAVIMUI Hardvvare krautu
vė. 7309 W. Roosevelt Rd. Telefo
nas Eorest Park 527.

<841 w.

PARDAVIMUI delikatessen, pi
giai; gal kas mylėtų prisidėti ant 
nusės, kas turi automobilių. 8229 
So. Halsted st.

NAUJAS/6 ir G kambarių, mūri
nis namaity 
sios mados, 
išmokėta. IParduosime pigiai. Įmokė
ti $3500, kitus duosiu morgičius.

įtaisytas pagal vėliau- 
lotas 37><125, viskas

PARDAVIMUI automobilius 
Pierce Arrovv, vertės $6,000. 

OPERAToliKŲ prie power siuva- Parduosiu už pusę kainos 
d‘"’-.ba mainysiu į biznj arbamašinų, geras ir lengvas 

nuolat per visą metų. 
Atlas Specialty Mfg. ('.o.

3255 Sbields avė.
Kau pas 33 st.. netoli 

Wcntworth

Cottage.
Tel. Brunswick 8061

ar-
ant

PARDUOSIU ar mainysiu ant bi
le kokio biznio soft (trink parlor, 
fixtures pirmos klesos. Turiu par
duoti greitai ir pigiai. Randasi ant 
47-tos tarpe Kedzie ir Western avė.

Kreipkitės:
4401 S. Rockwell st. 
Tel. Lafayette 6310

7 ir L KAMBARIŲ namas, mau
dynės, elektra, visi palankumai. 
Įmokėti tik $2000, kitus kaip ren
dų. 5422 So. Carpenter St.

REIKALINGA moteris virėja į 
restaurantų virti valgius ir reika
linga dišių mazgotoja į restoraną. 
1656 S. \Vestern avė.

REIKIA merginos ar moteries prie, 
namų darbo, kambaris, valgis ir al
ga. F. W., 4809 N. Monticello Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

5 vyrų dėl pardavinėjimo 
musų naujų West Sidės žemių

WESTCHESTER
įvesti visi įrengimai, ant žemės 
yra statomi namai, randasi 
elevatorių transportacijos,

Yra 
jau 
toli 
kyklų ii- bažnyčių.

SHEKLETON BROS.
160 N. La Šalie Street 

Room 416
6131 West 22n<l St.

Keikia 3 lietuvių vyrų 
Kurie moka kalbėti angliškai 

kaip ir lietuviškai.
GERI DARBININKAI

ne- 
mo-

taip

Kurie gali sekti instrukcijas.
GERA MOKESTIS

SHEKLETON BROS.
160 N. La 

Room
Skyriaus

6131 West

Sallę St. 
416 
ofisas: 
22n<J St.

REIKIA darbininkų. Chicago Cold 
Storage Warehouse Co., 1526 South 
State St., 1532 Indiana Avė.

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis. Atsišaukit

3416 So. Auburn Avė.

REIKIA trijų gerų shearmenų ir 
pagelbininkų. Darbas naktimis. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avenue.

REIKALINGAS salesmenas, 
mokantis lenkiškai, kuris turi 
patyrimą pardavime, rakandų. 
Turi turėti gerą rekomendaci
ją. Kreipkitės: Peter P. Bars- 
kis, 1748 W.»47th St.

REIKALINGI du buferiai. Atsi
šaukit 4550 S. Kedzie avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI Mahogany par

lor setas, $30, aržuolo dining 
ruimo stalas ir 6 kėdės, $20. 
Verdantis pečius, gasu ir ang
lims kūrenamas, $35. Daiktai ge
ri. Matt Sernosia, 6601 S. Law- 
rence Avė.

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

3257 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI rakandai 3 ruimų, 
pigiai. Sykiu ir ruimus.galima ren- 
duoti. Iš fronto, paranku dėl vy
rų. 7fO W. 31 St. front.

PARDAVIMUI

NEPAPRASTAS bargenas. Parda
vimui 15 kambarių mūrinis namas, 
prie Michigan Avė. netoli 31 St. Yra 
4 vanos, moderniškas. Našlė turi 
parduoti pigiai, kaina $16,000, cash 
$3,000, išmokėjimais. Šaukit po 2 
vai. po pietų. Tel. Ilumboldt 9447.

PARDAVIML’I per savininką nau
jas didelis 6 kambarių mūrinis 
bungalow, platus lotas, moderniš
kas plumbingas, ugnavietė, knygy
nas, kieto medžio trimas, kaina 
$8000, cash $1500, kitus kaip ren
dų. Otto Prapotnick, namų statyto
jas, 6003 S. .Kedzie avė.

NORIU GERO BIZNIO
TURIU 2 namus, po 4 kambarius 

flatai Brighton Parke. Mainysiu į 
gerų biznį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

MAINYMUI
TURIU J2 flatų namų geriausio

je vietoje Englewood, rendų $8800 
j metus. Mainysiu. Paskubėkit, nes 
.tas namas Ims greit išmainytas.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

JOSEPH STRESKA
2310 So. Central Park Avė.

Tel. Rockwell 9505

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant biznio 4 šeimynų namų, 3 
po 4, 1—5 ruimų, renda $80 į mė
nesį. Mainysiu ant bučernės ar 
grosernės, arba 2 flatų namų South 
Si<|e. Galiu pridėti cash. Atsišau
ktai nuo 7 iki 11 ryto. Vakarais nuo 
6 iki 9 vai.

SAVININKAS
635 W. 46 Placc.

PARDAVIMUI 3 augščlų kampinis 
mūrinis namas. 4x4 kambarių ir 5 
kambarių, taipgi restauracija. Viskas 
išrenduota. $1560 rendos j metus. 
$2000 cash, ant kitų duosiu morgi
čius už 5!4%. Kaina tik $13,500. Pats 
mokėjau $16,500. ‘ _

2123 So. Ashland Avė.

ARDAVIMUI bučernė ir groser- 
, senas biznis per 20 pietų. Pel

no daroma iki $100 į dienų. Kas 
pirmesnis, tas laimės, nes turi būt 
parduota geritu laiku, nes važiuo
ju į Lietuvą.

1967 Canalport Avė.
Phonų Rpckvvell 4395

PARDAVIMUI ofiso kaunteris (re- 
gi.steris), owningas, partinas, dra
bužių gabiniinui vnlkeisas, šovkei- 
sas, icebaksis, btikkeisas ir kt. Par
duosime labai pigiai.

1532 E. 69th St. 
Arti Stoney Island

PARDAVIMUI siuvėjo Sana, geras 
biznis ir vieta. 3048 VVallace St.

PARDAVIMUI groserio ir saldai
nių krautuvė, senas biznis, išdirbtas, 
geroj vietoj, prie mokyklos ir bažny
čios ir strytkarių baimės; maišytų 
tautų apgyventa. Priežastis pardavi
mo, turiu apleisti miestą. Kreipkitės 

2665 W. Pershing Rd. 
Phone Lafayette 1411

PARDAVIMUI pirmos 
sos bučernė. verta $3,000,

kle-
par-■ > iivkui i------------------ -----------* —---- ^.''9 i-”-**

-------- ------------------—-----------— —.— ------ Ji______ eiliosiu Už $1,200, nx-L>ii mainy-
IS PRIEŽASTIES ligos turiu np-'sill ant gero sėdau automobi-

leisti Chicagą, užtat parduosiu sa
vo grojikl; pianų, su pridėčkais už 
$115. Priimsiu morgičių mažais iš’ 
mokėjimais. Joseph Demboski, 2332 
VV. Madison St., 1 fi.

lio.
4345 So. Troy, St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, sykiu keksų ir fruktų storas. 

I Vietų sena, išdirbta; biznis' daro- 
’ mas cash, ant didelės biznio gat- 
5 vės Bridgeporte. Priežąstis — ap-

PIANAS ir gramaionas, parduo
siu už $675. Rex grojiklis pianas, 
benčius ir roleliai už $165 ir savo v —
$250 vertės Riehtone fonografa ir į feUlži'tT *n?k^tį.‘^Važiuoju" gyventi’* į 
rolelius uz $4o cash arba ant kre- Sale Lietuvių Auditorijos, 
d to greitai parduosiu vienų arba 3139 So Halsted Street 
abudu. Pamatyk juos šiandien.1 ________ ■ _
Lester Brunn, 3968 Milwaukee avė.,' 
frontas. ) PARDAVIMUI

EXTRA
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

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

1815

[ cigarų, tabokos, 
kendžių Storas. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

1707 So. Halsted Street

labai svarbi. Patirsite ant
So. 52nd Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 2813

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių ir lenkų apgyventoj apie
linkėj. Senas ir gerai išdirbtas. biz
nis. 1618 So. Union Avė.

PARDAVIMUI geras grose- 
ris, gerai išdirbtas biznis per 
daug metų. Gei4 visi rakandai, 
daug stako. Kaina pigi.

201' E. 61st Street

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro- 
jiklis pianas, gerame stovyje, $90. 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už' biskj pinigų, o kitus iš- 
-mokėjimais į.. 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, apgyventa visokių tautų. Biz
nis eina gerai. Priežastis ųardavi- 
mo — du partneriai. Noriu par
duoti visą arba puse, arba mainy
siu ant loto, automobilio arba ma
žo namuko. Kas pirks cash, par
duosiu už pusę kainos. 2435 South 
Leavitt st. Tel. Roosevelt 3352.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, arba mainysiu j mažesnį biznj,
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy-' mažą namą, arba automobilių. Arba 

I ventoj. Cash biznis. 6010 So. Kedzie kas nori pirkti svarstykles, registe- 
Ave. i rį, mėsos malimui mašiną mažai var

totą.
1810 So. Peoria St.' 
Tel. Roosevelt 4425

PARDAVIMUI Malt ir Hops,1........

groserio štoras, gera vieta. Sy-1
kiu parduodu ir 4 ruimų rakan- PARDAVIMUI grosernė ir de- 

------- - ---- :---------------------- —Jdus. Kas nepirks, tas gailėsis, licatessen, sandvičių krautuvė, 
tas laimės, nes gera dirbtuvių visokių arti, biznis ge

ras, k&ina pigi. Svarbi priežas
tis. Turiu parduoti greitai šj ge
rą vietą. Tel. Fairfax 0035.

tuviškai ir kurie nori uždirbti $11 • . ' : i
j dieną už 5-6 vai. darbo. Patyri- Vieta. Kreipkltes.
mo nereikia. Geriausis pardavinėji-. 6239 So. Racine Avė.
mo pasiūlymas Chicagoj. Atsišaukit 
panedėly nuo 10:30 vai. ryto, Room 
1010, 500 N. Dearliorn st.

REIKALINGAS senyvas vyras dirb
ti ant farmos, kad mokėtų karves 
milžti. Laukų darbas mažas. Pasto
vus darbas, gera mokestis. Kreipki
tės laišku.

FAIRVIEW SERVICE STATION 
Dovvners Grove, arba šaukit Downers Grove 813-W-1

PARDAVIMUI Lunch Ruimis, 
gera vieta, apgyventa visokių 
tautų, nauji fikčeriai, parduosiu 
pigiai.
biznis yra uždarytas. Kas norė
tų pažiūrėti, tai pašaukit

Tel. Lafayette 1721

PARDAVIMUI grosernė, se
na išdirbta vieta ir gera vieta 

Priežastis, liga. Dabar bučerniai. Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St. 

Box 73

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

Taipgi turime ir daugiau namų, 
kur'tamstos galėsit .pasirinkti; taip
gi mes šituos namus galėsime mai
nyti ant kitų namų, lotų ar biznių. 
Jeigu tamsta 
musų tų namų, 
pabudavosime, kokis tik tamstai

nęišsirinktumėt iš 
tai mes tamstom 

pa-

4138 ARCHER AVĖ.
Lafayette 7674

1 Vi augšto moderniškas medinis 
namas, 2 karų garažas, 6815 Racine 
Avė., Englewood 2358.

4 FLATŲ mūrinį namą mainysiu 
ant namo pakraštyje v miesto arba 
kito mažesnio namo, arba parduo
siu su mažu įnešimu.

Kreipkitės:
S'IANKONESTOR CO., 

901 W. 33 St. ■----
Yards 4669

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage su 2 lotais, $2700.

5705 So. Neva Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas ir cottage iš užpakalio, įplau
kų $50. 4447 So. Wells St.

BARGENAS. 8 flatų, mūrinis na
mas, akmeniniu frontu, garu šildo
mas, lotns 50x165, rendos $6,000, kai
na $42,000; įmokėti $12,000. 4433 N. 
Greenview Avė. E. LEGNER.

PRIE VIENUOLYNO pardavimui 
2 flatų mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas. Duosiu morgičių. 
Greitam pardavimui. GG37 S. Fair- 
ficid nvė.

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

PETER BAYS

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, užbaigtas, $7800, $500 cash 
ir po $60 į mėnęsį. 7038 S. Oakley 
avė. Gatvė cementinė, 1 blokas iki 
2 karų ir mokyklos. Savininkas 
Republic 8854.

2 flatų mūrinis
6018 Lafayette Avė., presuotų plytų, 
5-6 kambarių, fumas ir pečiumi šil
domas, kieto medžio grindys, gerame 
stovy, kaina $12,500, greitam pirkė
jui.

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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 6 ir 6 kambarių. Kaina 
$5500. Savininkas parduoda. 551 W. 
32 st.

NAMAS
Viso kaina $2500

Medinė cottage ant užpakalio 
50x125, netoli naujos mokyklos 
prie 57 St. ir Hamlin avė.

JOHN L. SHER4DAN CO.
5312 S. Kedzie Avė.

Prospect 3630

loto,

Paveldėtojai farmos mirusių 
savininkų

SAVININKAS parduoda ant pub- 
liŠko aukcijono ketverge, rugsėjo 
30, lygiai 2 valandą po pietų, gerai 
įrengtą 200 akrų farmą; ji randa
si 7 mylios į šiaurę nuo Woodstock 
ir mylių į northwest nuo kai
melio Grcenwood, III. 65 mylios 
nuo Chicagos, prie Northwestern 
geležinkelio, žinoma kaipo Kiser 
farma, juodžemis ir visa išdirbta. 
Morgičių $20,000 ant 6%, pasibaigs 
lapkričio 1, 1928. Del tolimesnių 
informacijų telefonuokit arba atsi- 
ašukit

J. W. KISER, 
217 W. 63 St.

Tel. Wentworth 1844.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
lage, gerame stovyje, kaina $3200. 
4613 Gross avė., netoli 47 St. ir 
Ashland avė.

5654 S. Homan Avė.
PUIKUS 6 KAMBARIŲ BUNGAL()W 
Tai namas, kurio jus ieškote, kaina 
$10,750. Apžiūrėki! jj.

JOHN L. SHERIDAN CO.
5312 S. Kedzie Avė.

Prospect 3630
—r.------------------------------ ----

IBARIŲ bungalow, 2 karų 
S automotiškai šildomas, stik- 
užpakaliniai porČiai, tile va-

gar 
lini 
na/porcelinū lavatory, $9,250. 8417 
Oglesby avė.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gvvenimai po 
5 kambarius; parduosiu pigiai, su 
mažu {mokėjimu. Savininkas mainy
tų ant mažesnio gyvenimui namo ar 
mažos farmos apie 1; akerį ar dau
giau, apie Chicago. 2300 I>ake Street, 
Melrose Park, Iii.

T0WN 0F LAKE
Pardavimui namas su tfroserne ir 

mokyklos reikmenys, lietuvių ir len
kų apielinkėj, pigiai.

4833 So. Paulina St.

PARDAVIMUI dux mediniai 
namai, vienas 7 kambarių* su vi
sais parankumais ir 2 karų ga
ražas, o kitas yra krautuve ir 9 
Kambariai ant viršaus, prie di
džiosios gatvės, kampinis namas 
ir šalę lotas, 2 karų garažas. C. 
P., 15725 Finch Av., Harvey, III.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
rezidencija, ant cementinių blo- 
ksų, karštu vandeniu šildoma, 2 
karų garažas, netoli, mokyklų, 
bažnyčių ir teatrų.

5621 So. SaWyer Avė.

MARQUETTE MANOR 
PARDAVIMUI mūrinis na-

mas, 8 flatų, 2-7, 2-4, 4-5 kam- 
barių. Kampinis lotas 90 pėdų,
1 blokas nuo 63
lo trimas, garu 
imsiu į mainus
oje pačioje apielinkėje. Kreip

kitės prie savininko į krautu* 
vę. 2537 W. 63rd St., Phone 
Prospect 9511.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, viškas, $7,800, tiktai $7501 
cash ir po $60 į mėnesį, pigiau, jei 
visus pinigais, 7038 So. Oakley. Gat
vė cementuota, savininkas ant vietos. 
Phone' Republic 8854. Komišas bro
keriams.

gatvės, aržuo- 
šildomas. Pri- 
mažesnį namų

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

3257 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI mūrinis biz
niavas namas arba mainysiu

PARDAVIMUI namas, 5 kambarių 
'l)ungalow, miesto vanduo, toiletas 
ir vana, elektros šviesa, taipgi 3 
ekstra lotai prie nan\o. Prie 108 
st. ir Spaulding avė. Kreipkitės prie 
savininko. 111127 S. Sawyer avė. 
Mt. Greenvvood, 111.

Ir vėl ekstra bargenas
AR girdėjai kada tokių progą, 

175 akrų, juodžemio, pusė mylios 
nuo miesto, 12 kambarių muro šlu
ba, 2 barnės po 46x^6 ir sailo 
16X46, klėtis 36X40, kiaulininkas 
26x4(1, vištininkas 20x36, visi bu- 
dinkai nauji, 43 karvės, 35 avys, 
4 arkliai, 9 kiaulės, vištų, žąsų. 40 
akrų kornų, bulvių, 100 tonų šieno, 
grudų, traktierius ir visos mašinos 
kaip naujos, šita ūkė verta $20,000, 
*5,000?'*’*nl imokčh

p. D. ANOREKUS
Pentvvater, Mich.

MORTGECIAI-PASKOLOS

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

zTel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

t
Savininkas turi parduoti

Tuojau galit kraustytis į modernišką'
2 fiatų namą, 6-6 kambarių, karštu ant privatiško arba bile koki 
vandeniu šildomas, 2 boileriai, ąrŽuo- . . . _ ___j.__ • __2.
lo trimas, prieš naują parkų. Ciceroj,1 Oiznj. Namas landlisi ant 
2 karų garažas, išmokėjimais, f 
kit Cicero 2133-R. Savininkas 1811— oorn T.......
Bist Avė., Cicero. da. 3257 bo. Lowe Avė.

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

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukta arba rašykit INTERNA- 

fcau- Bridgeporto. Savininkas parduo- TIONAL BARBER COLLEGE, 651 
•672 W. Madison Street, arba 109 S 
Welis Street.


