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Meksika vėl atmetė 
kunigų peticiją

Persijoj tapęs susektas są
mokslas prieš šachą k

Kondylis įspėja Graikus nuo 
atsteigimo monarchijos

Meksika dar kartą atmetė 
kunigą peticiją

Po atnaujintų tuo klausimu 
debatų peticija atmesta 171 
balsų prieš 1.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 24. — Atstovų butas 
.šiandie antrų kartą atmetė ka
talikų kunigijos peticiją pakei
sti arba visai panaikinti Mek-

Revoliucinis sąmokslas 
prieš Persą šachą

Teherane areštuota daug kari
ninkų ir civilinių asmenų 
kaipo sąmokslo dalyvių

TEHERANAS, Persija, rug
sėjo 24. — Persų sostinėj are
štuota daug karininkų, žan
darmerijos ir policijos oficie- 
rų, o taipjau civilinių asme-

- (i'aeific and Atlantic Photo] ,
George Michel (po kairei), franeuzų plaukikas^ kuris Lamanšo kanalą perplaukė j 11 vai. 5 

min. Iki šiol dar niekas taip greit nebuvo kanalą perplaukęs.

sikos konstitucijos punktus, 
liečiančius bažnyčią ir jos or
ganizacijas. Peticija buvo 
atmesta 171 balsu prieš 1.

Pirmą kartą peticija buvo 
atmesta praeitą trečiadienį. 
Atstovų butas, atmesdamas 
kunigijos prašymą, rėmėsi tam 
tikru konstitucijos straipsniu, 
kur nustatyta, kad asmuo, 
viešai pareiškęs savo priešin
gumą konstitucijai, netenka 
piliečio teisių, taigi ir petici
jos teisės.

Vakar betgi buvo atstovų 
butui vėl pasiūlyta tęsti tuo 
klausimu debatus, tik rezulta
tas debatų pasiliko tas pats: 
visais atstovų balsais be vieno 
peticija atmesta.

J. V. nekviečiamos Tanži- 
ro konferencijon

SAN SEBASTIAN, Ispanija, 
rūgs. 24. — Pasikalbėjime su 
Chicagos Tribūne korespon
dentu Ispanijos užsienio minis- 
teris Yaguas pareiškė, kad į 
numatytą lapkričio mėnesio 
pradžioj konferenciją Tanžiro 
tarptautinės zonos busimam 
status’ui išspręsti Jungtinės 
Valstijos nebusiančios pakvies
tos. Toj konferencijoj daly
vausiančios tik Anglija, Fran- 
cija, Ispanija ir Italija.

BERLINAS, rūgs. 24.
Rytoj Berline atsidaro tarp
tautinis 'policijos kongresas ir 
paroda.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

nų, kaltinamų dėl revoliucinio 
sąmokslo prieš šachą Pahlevi. 
Karo padėtis vėl sustiprinama.

Lietuva dalyvauja tarptau
tiniame mokslo kongrese

ROMA, Italija, nigs. 24. — 
Vakar Romoje prasidėjo tarp
tautinis mokslininkų kongie- 
sas, kuriame dalyvauja dele
gatai iš Italijos, Pietų Ameri
kos, Jungtinių Valstijų, Fran- 
cijos, Anglijos, Vokietijos, Au
strijos, Lietuvos. Olandijos, 
Švedijos, Norvegijos, Graikijos 
ir Kubos.

Vėliau kongresas bus tęsia
mas Genevoj.

Atstovas Amato, Italijos vy
no pramonių pirmininkas, pa
skelbė, kad 1927 m. balandžio 
mėnesį Romoj bus laikomas 
tarptautinis kongresas kovai 
su prohibicija.

N. Y. marškinių siuvėjai 
paskelbė generalinį 

streiką
NEW YORKAS, rūgs. 24.— 

šeši tūkstančiai New York o 
marškinių siuvėjų, kuriems 
siuvyklų savininkai paskelbė 
lokautą, atsakė i tai paskelbi
mu visuotino marškinių siuvę 
jų streiku. Generalinis streikas 
buvo nutartas masiniame mar
škinių siuvimo pramonės dar
bininkų mitinge Cooper Union 
salėj.

Kova tarp samdytojų ir 
darbininkų kilo dėl to, kad 
samdytojai nori nuskelti siuvė
jams algą 15 nuoš. 

■ I ■ ... I... . — ———
Konferencija revoliuci

jai Nikaraguoj lik
viduoti •

Įspėja nuo atsteigimo mo- Lyga išgelbėjo iš haremą Ohio valstiją atlankė 
narchijos Graikijoj 1400 moterų smarki audra

Monarchiją atsteigus visi kal
nai butų paversti tranšėjo
mis, sako gen, Kondylis

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 24.
Premjeras, gen. Kondylis, 

šiandie pareiškė: “Atkartoju, 
ką pirmiau esu sakęs: jei Grai
kijoj butų atsteigta monarchi
ja, visi kalnai hutų paversti 
tranšėjomis.”

Gen. Kondylis, kurs rugpiu-

Bet daugelis jų mėgsta hare- 
'mu gyvenimą ir visai nenor 
but “išgelbėtos”

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
24. — Miss K. Jeppe, anglė, 
pirmininkė komisijos,/' kuri bū
vu Tautų Sąjungos pasiųsta į 
Siriją krikščionių moterims 
gelbėti iš arabų haremų, dabar 
praneša, kad nuo laiko, kai 
prieš ketverius metus darbas

Audros padaryti nuostoliui sie
kia apie $250,000; daug žmo
nių sužeista

GLEVELAND, Ohio, rūgs. 
24. — Ohio valstijoj vakar 
siautė smarki audra, padariu
si daug žalos. Sandusky ir 
Erie kauntėmis perėjo torna
das, sugriovęs kai kur farmų 
trobų ir nuvartęs stogų. Kelio
lika žmonių buvo sužeista. Nuo

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa* 
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

MANAGUA, Nikaragua, rug
sėjo 24. — Liberalai priėmė 
prezidento Chamorros valdžios 
pasiūlytas karo paliaubų sąly
gas ir ateinančią savaitę bus 
pradėta taikos konferencija re
voliucijai likviduoti. •

Už “pragaro inkubato
rius9’ kunigas neteko 

vietos
KEWANEE, III., rūgs. 23.—

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie-J 
nose<

Del to, kad per savo pamokslą 
praeitą sekmadienį pastorius 
H. Bergland krutamu jų pavei- 

jkslų teatrus prakeikė kaipo 
(“pragaro inkubatorius”, jis 
įtapo parapijos komiteto paša 
Hutas iš vietos.

čio 22 dieną nuvertė gen. Pan- 
galoso diktatūrą, nebepr.kęsda- 
mas opozicijos puolimų, pa
skelbė, kad jis pasitraukiąs 
iš valdžios.

Sprogimo garlaivy penki 
asmens užmušti

PANAMOS MIESTAS, Pa
nama, rūgs. 24. — Garlaiviui 
Finland vakar įeinant j Pana
mos kanalą ties Cristobahi, į- 
vyko garo tūtos sprogimas, 
kurio penki garlaivio oficierai 
buvo užmušti. Užmuštieji yra: 
George Bourgęttė iš Seattle; 
Mendiar, Young ir Haiwood iš 
New Yorko, ir Harold Mauks.

Garlaivis Finland gabeno 
Amerikos Bankininkų Asocia
cijos narius iš New Yorko į jų 
konvenciją Los Angelese.

------- T----- -  
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VORAS IR SKRUZDĖS UŽ
GESINO ELEKTROS ŽI

BURIUS

BR1DGEPORT, Conn., rūgs. 
24. — Elektros darbininkai, 
ieškodami priežasties, dėl ko 
keliolikoj namų Prospect Drive 
gatvėj elektriniai žiburiai ne
duoda šviesos kaip reikiant, 
susekė visą tragediją vabzdžių 
pasauly. Jie surado, kad vienas 
didelis voras, lipęs neatsargiai 
nuo vienos atdaros elektrinės 
vielos ant kitos, buvo elektros 
užmuštas. Kropščioji skruz
dė, bėgiodama, užtiko voro kū
ną ir, matyt, pranešė savo 
draugėms netolimame skruz
dyne. šimtai jų subėgo pasi
imti ir nusigabenti negyvąjį 
vorą į savo skruzdyną, bet ir 
jos visos buvo elektros užmuš
tos, Krūva negyvų skruzdžių 
kūnų sutrukdė elektros Srovę, 
ir/Vdel to žiburiai pritemo.

buvo pradėtas, iš arabų hare- 
|mų išvaduota 1,400 jaunų mo- 
Iterų, daugiausiai armėnų krik- 
ščionių. Į haremus jos buvo 
arba jų tėvų parduotos, kai 
dar visai jaunos mergaitės bu
vo, arba vogte pavogtos.

Miss Jeppe sako, kad prieiti 
prie tų mergaičių, uždarytų ir 
stropiai saugojamų haremuose, 
buvę labai sunku. Antra ver- 

I tus, daug tokių mergaičių, sa
iko Miss Jeppe, visai nenori 
but a “išgelbėtos”. Jos mėgsta 

'gyventi savo haremuose pra
bangoj, nieko neveikdamos, 
juo labiau, kad jų viešpačiai 
paprastai gražiai su jomis el
giasi.

' -----------------i

Neužmirškite nustatyt 
savo laikrodžius

šiandie baigiasi “dienos švie
sos taupymo” sezonas, dėl to 
nepamirškite nustatyti kaip 
reikiant savo laikrodžius.

šią naktį, prieš eidami gul
ti, laikrodžių rodyklus atsukit 
vieną pilną valandą atgal. 
—---  , ......

audros ir nepaprastai smar
kaus lietaifs nukentėjo taip
jau Columbiana ir gretimos 
kauntės. Audrų padaryti ma
terialiniai nuostoliai apskai
čiuojama apie 250,000 dolerių.

Italija konkuruos susi
siekime laivais su 

Amerika

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja 5

Dalinai apsiniaukę ir vėsu; 
stiprokas, dąugiausiai žiemių 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimum 74°, minimam 53° 
Fahrenheito. . '

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 6:45 valandą.

ROMA, Italija, rūgs. 24. — 
Italijos Navigazione Generale 

j kompanijos direkcija skelbia, 
kad ji netrukus įsteigsianti 
tiesioginį kas savaitė susisieki
mą' laivais iš Genujos- ir Nea
polio j šiaurinės ir Pietinės 
Amerikos uostus. Tam reika
lui kompanija statydinąs dar 
tris greitus pasažierinius lai
vus, po 30,000 tonų kiekvieną.

100 žmonių žuvo per au
drų Japonijoj

TOKIO, Japonija, rūgs. 23. 
-r- Iš Kagošimos praneša, kad 

j per baisią audrą, kuri andais 
siautė Ošimos saloj, apie šim- 

!tas žmonių buvo užmušta ir 
keli šimtai sužalota. Padaryti 
medžiaginiai nuostoliai siekia 
daugiau kaip 100 milionų dole
rių.

Lietuvos žinios.
Kaip buvo vykdoma žemės 

reforma
KAUNAS, rūgs. 2. [Sdj. — 

Iš patikimų šaltinių ' teko suži
noti, kad kun. Krupavičiui mi- 
nisteriaujant paskutiniais 1924 
—25 m. buvo' be galo plačiai 
aikvojamas žemės reformos 
fondas ūkininkų sąjungai, dar
bo federacijai, kunigams ir 
kitiems geriems katalikams. 
Ypačiai tas buvo praktikuoja
ma su dvarų centrais.

III Seimo įlinkimai buvo ne
tikėtas smūgis visai kun. Kru
pavičiaus politikai. Nors ir 
kaip “storavojosi”, bet galuti
nų perleidimo dokumentų pa
daryta tik 17, visi kiti žemės 
paskyrimai politinėms parti
joms ir dvasiški jai nebuvo su
spėti patvirtinti, todėl dabar 
reviduojami (peržiūrimi) ir at
šaukiami.

Taip atšaukiamas paskyri
mas Gulbinų dvaro centro 
(Biržų apsk.) generolui Lady- 
gai, Kaišedorio dvaro centras 
80 ha vyksupui ir k.

Daromos pastangos panai? 
kinti pasikeitimo • projektą, 
Troškūnų bažnyčios su dvaro 
žeme, kur klebonas buvo pasi
ėmęs geriausią I pušies žemę, 
naujakuriams buvo palikta ten, 
kur velniai savo vaikus peri. 
Musu esamomis žiniomis,, tas 
pakeitimas buvo padarytas 
smurto keliu.

Žagarės dvaro centras 140 
ha su visais trobesiais kun. 
Krupavičius buvo įsileistas 
šv. Vincento a Paulo draugijai 
(kurią sudaro pirm. Tumėnie
nė ir sekr. Linartas), bet fak- 
tinai tą centrą valdo kun. Lat-■ 
vis. Dvaro parkas ir trobe
siai naikinami.

Tauragės * dvaro centras 70 
ha buvo išnuomuotas ūkinin
kų sąjungai kultūriniam ukiui 
užvesti, bet ūkį veda taip “pa
vyzdingai” ir “kultūriškai,” 
kad turi tik du arkliu ir vieną 
samdomą darbininką.

Bajėnų dvaro centras yra 
paskirtas jėzuitams.

Tokių ir panašių faktų iš 
kun. Krupavičiaus vestos že
mės reformos yra daugybė. 
Naujoji vyriausybė susirupi- 
nus ko greičiausiai tą išaiškin
ti ir visus neteisėtumus atitai
syti.

Lietuvos fašistai traukia
mi teisman

- ■■ 1 1 - ■ " 1 1
Kauno “Socialdemokratas” ra

šo: »
Vidaus Reikalų Ministerija 

veda tardymus dėl pasirodžiu
sių prieš III Seimo rinkimus fa
šistinių proklamacijų. Jau by
los užvestos ir perduotos val
stybės gynėjui šiose vietose: 
Mažeikių miesto ir apylinkės, 
Vilkijos apylinkės, Alytaus 
miesto ir apylinkės, Trakų ap
skrities, Kauno miesto, Salan
tų miestelio, Raseinių miesto, 
Kruonio valse., Tauragės mies
to, Vilkijos miestelio, Utenos 
miesto, Bilviškių ir Liudvina
vo. šiose jau iškeltose bylose 
kaltinama apie 10Q» asmenų.

Daugely vietų dar vedamas 
tardymas, kurį užbaigus bylos 
bus perduodamos valstybės gy
nėjui.

Pasirodo, kad tų sunkiai kri? 
minalinių fašistų atsišaukimų 
platintojai beveik išimtinai yra 
visi aktingesnieji krikščionių fe- 
dcrantų ii' ūkininkų sąjungos 
agitatoriai ir veikėjai.^ Ieškant 
tų atsišaukimų autorių, visi siu
tai bėga j krikščionių centrus.

RESPUBLIKOS PREZIDEN
TAS KLAIPĖDOS KRAŠTE

Rugsėjo 29 30 d. Klaipėdo
je atsilankė Respublikos Pre
zidentas d-ias K. Grinius, mi- 
nisterio. pirmininko M*. Sleže
vičiaus, krašto apsaugos mi-' 
nisterio, vyriausio kariuomenės 
inspektoriaus, vyriausio štabo 
viršininko, III karo apygardos 
virš, ir kitų aukštų karininkų 
lydimas. Aukštuosius svečius 
stotyje sutiko garbės sargyba, 
šaulių būrys, Klaipėdos mies
to savivaldybės atstovai, cho
rai ir daugybe žmonių. Mies
tas buvo papuoštas tautinėmis 
vėliavomis, iškilmės arkomis 
ir t.t. Pro šaulių špalejius, 
Prezidentas nuvyko į gube/na- 
turą, kur jį, sveikino svetimų 
valstybių atstovai. Kiek vėliau 
teatro aikštėje ėjo kariuome
nės parodos. Po to aukštasis 
svečias su palydovais lankėsi 
Šilutėje, Rusnėje ir daugely 
ūkių. Visur aukštieji svečiai 
buvo sutinkami labai iškilmin
gai. Keliai buvo papuošti iš
kilmės vaitais, vainikais. Vi
sur entuziastiškai savo prezi
dentą sveikino žmonių minios.

Kiaulių maras Illinoisse

LINCOLN, III., rūgs. 24. — 
Elkharto apygardoj ėmė siau
sti kiaulių maras. Per pastaras 
dvi dieni šimtai /fermerių kiau
lių puolė. \

' WASHINGTONAS, rūgs. 23.
— Georgetowno universiteto 
seismografas įregistravo smar
kų žemės drebėjimą, turėjusį 
įvykti apie 3,700 tolumo nuo 
Washingtono, p^tų vakarų 
kryptim.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON '

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
ngus per p&štą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:

f 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, I1L
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Gražus Balius
Rengia

Golden Rod Girls Club

“Birutės” Jubiliejus
Rado A. Vanagaitis

(Tęsinys)

Aukso Rykštės Merginų Kliubas

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3131-35 So. Halsted St.

Šeštadieny], Rugsejo-Sept. 25 d., 1926
Pradžia 8 valandą Įžanga 75c

GERA MUZIKA

Paimkime dabartinį stovį. Aš 
nejaučiu jokios atsakomybės, iš
skyrus savo sąžinę ir garbę. 
Jei neturėčiau įgimtos kantry
bės, gal taip pat bučiau “pabė
gęs“, bet ta nelemta viltis man 
kelią pastojo.

• (Bus daugiau) >

i

DR-STE LIETUVIU TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ

Rengia Išvažiavimą
Sekmadieny], Rugsėjo-Sept. 26 d.

Į Justice Park
Priešais Lietuvių Tautiškas Kapines

Bus labai juokingas programas. 1) Spėkų išbandymas. 2) Sal
dainių valgymas. 3) Obuolių valgymas. 4) Vandens pilstymas. 5) 
Lenktynės. 6) Dešimtukų pūtimas. 7) Kitokios fonės. Jei bus blo
gas oras malonėkit visi susirinkti j Tautiškos Bažnyčios Parapijos

3501 So. Union Avė. pasilinksminti prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS’

________________________________ ______________ __________1-

SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes j vie-

Atsilankykit į
Didžiausį Naują South Water Market 

14th PI. ir 15th St.
Tarpe Racine Avė. ir Morgan St. 1 

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

mis dienomis, marketas bus atdaras kiekvienų 
Nedėldienį per šj sezoną

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TūNIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

fNVl*O«ATlMQ

MALT TŪNIC'O
arba

I Extra Pale Alaus

* ■

r

Ką gauna lėmėjas.
Rėmėjas gauna iš Birutės vi

sam sezonui ti kietus. Kiek yra 
Birutės parengimų, tiek jis gau
na po du tikietu į kiekvieną 
Už 10 dol. jis skaitomas ir rė
mėju ir svečiu pirmoTr vieton.

Paimsime šį sezoną. Birutės 
jau nustatytas repertuaras ir 
vaidinimai. Išpuola šie šventa
dieniai: 10 spalių, 5 gruodžio, 3 
balandžio ir 24 balandžio. Tai
gi išviso 4 parengimai arba aš- 
tnoni tikietai po,pusantro dole
rio. Už 10 dol. gauna 12 dol. 
sumoje atlyginimą. Bet to ne
gana. Prieš kiekvieną parengi
mą reikia Birutei išsiuntinėti 
tikietus ir užkvietimą, kas suda
ro vėl kelių dolerių išlaidas. 
Be to programoje visuomet rė
mėjai pažymima ant tam tikro 
puslapio. Vienu žodžiu išlaidos 
yra didelės. Kainuoja taip pat 
ir kolektavimas pinigų bei nau
jų rėmėjų sudarymas. Birutė 
netur jokio matėTialio pelno iš
rėmėjų, išskyrus moralę para
ma, c

lietuvių visuomenės darbuotojų. 
O juk tas darbas reik išanksto 
paruošti. Birutė kreipėsi į “Gy
dytojų Draugiją“, “Lietuvių Ba
telį”, “Rcal Estatininkų Sąjun
gą”, bet kol kiis viešai niekas ne
prabilo. Tos trys stipriausios 
organizacijos galėtų paimti ata- 
tinkamon globon Birutę ir ją 
remti, kaipo užsitarnavusią Dai
lūs Draugiją, musų gėrį. komp. 
M. Petrausko įkurta. Savo ak
tyvia parama jus ne tik savo or 
ganizacijų pagerbtum®!,, prie ku
rios jus praleidote tiek daug 
Unksmių valandų ir išaugote šių 
dienų žymiais visuomenės vei
kėjais iV gabiais ^biznieriais, bet 
kartu .pagerbtumėt ir tos orga
nizacijos steigėją gerb. M. Pet
rauską. .v ■ /

Taigi nuo tų trijų draugijų 
Birutė laukia paramos ir tikisi 
sulaukti. Jubiliejų iškelti pri
valo Chicagos lietuvių visuome
nė.

Gryžkim prie vedėjo.

Tel. Lafayettę 42^3
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai .

M. Yuška, , 
3228 W. 38th Street, Chicago, Iii 
...............   ’ ■ Į ■»

Tel. Yards 1516 
Res. Tel.

Beverly 2300

.3315 South
Halsted St.

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir fioimynų 
Muši) Speciali* 

gkumas.

Reikalaudami

RAKANOIJ

i Naujienų Spaustuvė 
j'yra Unijinė Spaustuvė.

Peoples Pianu Krautuvėse
IŠPARDAVIMAS

$155.00 nužeminta kaina ant naujų Kimball 
Grojiklių Pianų. 20 naujų. Kimball Grojik- 
iių Pianų bus parduota po $595.00 — kurių 
buvo kaina ir visuomet parsįduodavo po 
$750.00 — Jus turite proga sučėdyti $155.00 
— Veikite tuojaus, atlankykite Peoples 
Furniture ir Pianų Krautuves šiandieną.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Vedėjas privalo būt nuolati
nis. Jo vieta negali palikti tuš
čia arba užkišta bile kuom. Bi
rutės vedėjas turi būt muzikas 
— teatralas, kuris ne tik pianu 
moka skambint, bet supranta 
sceną — teatro darbą.

Birutė yra koncertų bei mu
zikalių vaidinimų draugija, to
dėl samdydama vedėją turėtų j 
tai atsižvelgti. Negaunant vie
nam asmeny, reikia turėti reži
sierių, bet to principo visuomet 
laikytis, kad neišėjus iš vėžių. 
Choro nariai neturės jokios nau
dos, jeigu kas metai “atbėgs“ 
ir “išbėgs“ vedėjai. Vedėjas 
turi būt kontraktuojamas tam 
tikram laikui ant tam tikrų są
lygų. Jo kontraktavimas pri
klauso nuo Birutės valdybos ir 
nuo rėmėjų. Rėmėjai yra atsa- 
komingi finansiniai — jie ga- 
rantuoųa Birutei jos vedėjo iš
laikymą. Kada vedėjas yra at- 
sakomingas prieš Birutę ir prieš 
rėmėjus, tada jis stengsis nu
veikti tinkamus darbus ir jo 
“pabėgimai“ etc. nebus toleruo
jami. Birutes choro nariai bus 
užtikrinti pamokomis ir jų repe* 
ticijos nebus bergždžios.

Kaip atskiras dailininkas, taip 
ir dailės draugija, visados mai
tinasi moraliu nuopelnu. Biru
tei nesvarbu uždarbis, nes jos 
nariai — choristai nesidalina 
juomi: priešingai — patys moka 
metinį mokesnį. Birutei rupi 
užlaikyti mokytojas, kuriam ga- 

’ lėtų teikt pragyvenimą, už kur] 
jis darbuojasi choro ir rėmėjų 
labui. Todėl rėmėjas neprivalo 
pykti ar skųstis ant Birutės. 
Jeigu Birutei nepavyksta su
ruošti taip vadinami pirmaeiliai 
vaidinimai, tai ne Birutės kaltė. 
Mes patys esame kalti. Jeigu 
rėmėjai rūpinsis B-te ir jos li
kimu, beabejo ji bus produkty- 
vingesnė ir mums teiks tobules- 
nitis parengimus. ..... .

Ką rėmėjai turėtų duoti?
Birutė duoda daugiau negu iš

gali savo 'rėmėjui. Jeigu kas 
nors skundėsi pavyz. praeitų 
metų “nedateklium“, tas, beabe
jo, nesiįdomavo Birutės viduji
niu gyvenimu.

Imkime tai. . Kaip guli orga
nizacija gyvuoti, augti ir plėto
tis be nuolatinio vedėjo, režisie
riaus ir managerio. Visi gerai 
pamena laikus, kaip Birute ge
rai “stovėjo“/ komp. St. Šimkaus 
laikais. Ar-gi tuomet kas nors 
pasirūpino apie tolesnį, tolų 
pat, jos išlaikymą? Ne./ Tiesa, 
aš turėjau “popierius“ važiuoti, 
anais laikais, bet nelemtas imi
gracijos įstatymas tuo kart su
trukdė mano kelionę.

Tiek to. Birutė gavo vedėjų 
p. A. Kvedarą. Darbas ėjo tin
kama vėžę, bet rėmėjai, mato
mai, mažai kreipė domūs. Viena 
gražią dieną vedėjas pabėgo. Ir 
ką gi?! Vieniems juokai, ki
tiems pasityčiojimas. Birute 
likusi be vado, nežinojo kas da
ryti. Buvo kreiptųsi į mane, 
bet aš tuo kart buvau padėjęs į 
archyvą sava muzikalius gabu
mus ir atsidaviau viųn teatrui. 
Man užimti vedėjo vietą buvo 
lyg ir neparanku, netikslu ir ne
patogu. Be to, aš gerai žinau 
koks ūpas susidaro įvykus per
mainoms.

Atsisakęs teatro, draugų, lai
kinai užėmiau vietą. Žinojau, 
kad yra rėmėjai, bet su jais ne
teko susipažinti. Man dar Kau
ne gyvenant pasakodavo apie 
Chicagos lietuvius inteligentus, 
biznierius ir tt., kurie yra Biru
tės rėmėjui, ir kad jų skaičius 
siekiąs arti 300! Chicagoj pasi
rodė kas kita. (Apsilankius 
Kaune, galėsiu tuos melus “at
šaukti...“). Bet tas nesvarbu. 
Svarbu tai, kad Birute nesirupi 
na rėmėja?, nuo kurių priklau
so jos gyvenimas ir tobulęji- 
mas.

štai sekančiais metais 20 me- 
^ų jubiliejus. Dar neteko iš
girsti viešo žodžio iš Chicagos

W. W. Kimball Co. apreiškė šį nužeminimą kainų 
norėdama užbaigti vieųą lotą dėl mažo, modelio 
perkeitimo. Mes matydami šį bargeną norėjo
me paimti visą skaičių (latą), bet tik gavome 20 
— kuriuos tikime neims daugiau kaip 2 — 3 die
nas išparduoti. — Todėl patariam jums pasku
binti ir užsisakyti vieną iš tų Pianų. — Nes tikrai 
sakome, kad kitos panašios progos nesulauksite 
savo gyvenime —■ įgyti naują augščiausios rų
šies Grojiklį Pianą už taip žemą kainą su tokiu 
dideliu pinigų suččdinimu!
Taipgi dabar tęsiasi musų Krautuvėse 
išpardavimas” ant naujų ir biskį vartotų 
padarymų Grojiklių Pianų. Kuriuos 
išparduoti su didžiu kainos nužeminimu.

didelis 
kitokių 
turime

Importuotos
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

Beck’s Dept. Store
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, 111.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. Žąsų plunksnos 
svarui .............    51.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ..............  $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Sampcliai ant pareikalavimo

Kerzheijn Grojiklis aržuolo $175 
Gulbransen Grojiklis raudonmedžio $245 
Farrand Cicilian Grojiklis aržuolo $250 
Gulbransen Grojiklis riešuto medž. $330 
Smith and Schultz Grojiklis riešuto $395 
Marshall Grojiklis aržuolo medžio $475 *^»
Didelis kainų nužeminimo išpardavimas naujų ir 
vartotų, Vargonų ir visokių padarymų Grama- 
fonų po

$10, $25, $30, $^7, $39, $40, $45 ir $50 s 
Plačiausis pasirinkimas ir didžiausis pinigų sučė- 
dinimas ant augs tos rųšies vartotų rankom^ 
grajinamų Pianų, kurie įkainuoti labai že
mai po ' ' •(

$35, $48, $60, $70, $75* $88; $90 ir $95 
Kiekvienas muzikalis daiktas parduotas musų 
Krautuvėse yra 
dijimą pirkėjui.
Veikite tuojaus,

1$ SENU AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au

tomobiliam reikalinga. Mes Auri
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Ii- 
taisome sd 
dalis. Suta^
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

Jis yra rekomen-
, Jf duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groperninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

I
•. A »

SALUTARO RYTAS I
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
i! - pietus^] TRYS DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS.)

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

Baltijos Amerikos Linijos
laivai išplaukia:

“Lituania” Spalio 12 dieną 
“Estonia” Lapkr. 2 dieną 
Važiuokit visu keliu vande

niu į pačią 
KLAIPĖDĄ s

per laisvąjį Danzigo portą. 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 

Populiariška turistinė tre
čia kliasa tiktai $10 bran
giau vienpus, $15 abipus.

Taksai atskirtum 
žiniom kreipkitės į vietos 
agentus ar i bendrovę:

pilnai užtikrintas duoti užganė-

matykite viršminėtuš bargenus, 
k uog r eičiau si a

Lengvus mėnesiniai mokesčiai bus pritaikinti 
pagal Jūsų išgalę

PEOPLES PIANŲ KRAUTUVES

h

nkstytas ašis ir kitas 
cųne indžiuus. Padaro-

WALLACE GARAGE
3115 So. Wal!acc St. 
Telefonas Miehigan 0342

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, 1LL.

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

patarnavimą t ems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
ngus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Uietuvos labai greitai.

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

Bailio America Line, Ine.
10 Bridge St., New York

S 4177-83 Archer Avė., 1922-30 So. Halsted St.
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAkROšIS, Vedėjas

N
ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£XXXXXXXXXXXi:ZZX

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Puhlic 

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, UI.
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BRANGINAME
I KORESPONDENCIJOS

Iš Bostono Apielinkes
PIRMAS ŠIO SEZONO 

KONCERTAS

Mes labai * branginame atsilan
kymą j “Peoples Bank” tūkstan
čių žmonių laike musų formalio 
atidarymo.

Mes taipgi l^bai branginame di
delę daugumų puikių vkzonų ir 
bukietų gėlių ir musų gerų drau-- 
gų širdingų mums linkėjimų.

Lietuvos 
skaitė 
tuoju.

operos artistės Jozev- 
ir Sipavičiūtė koncer-

SO. BOSTON. — Rugsėjo 18 
dieną Lietuvių Svetainėje įvy
ko Lietuves operos artisčių kon
certas, kuris buvo pirmas šio 
sezono koncertas, pasibaigus 
parengimams tyrame ore. Rei
kia pasakyti, kad koncertas vi
sais- atžvilgiais pavyko. Žmo
nių buvo daug ir pelno liks.

Apie dainininkes galima pa- 
kad jos yra tikroo ar- 

Ir dainavimas ir užsilai-

Tel. Lafayette 0994

E. V. K RŪKAS
RegJstruota Akušere

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

1120 So. Richmond 'Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
ro stiprumu ir geru patar
navimu.

4 . J A * ■ .

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

[ ŠILIMA
Ar jus galit sau jsivaizdinti kaip 
jus galėtumėt gyventi namuose 
Lc elektros ir gaso šviesos, o pa
sitikėti žvakės apšvietimu kuomet 
jums teikia, šioj gadynėj tas jau 
I i tų negalima. Taip pat yra kuo
met prisieina vartoti seųii budu 
anglinius pečius, palyginus su 

' delniniu apšildymu namų.
Kam gyventi namuose pečrais 
domuose, kuomet reikia nešti 
(klius anglių včdrus ant
augšto, keturis arba penkis 
k us Į dieną ir kuomet galite 
š ldyti tiktai du kambariu, 
kuomet įvesime (arba patys
vesite) namų apšildymą, garu ar 
vandeniu, tuomet turėsit visais pa
togumus. Bet dar geriau, mes da
bar pasiūlome speciali planą, 4mo- 
kėkit mums $25, o kitus lengvais 
išmokėjimais. Apmokėsit už namų 
apšildymo reikmenis laike varto-

pataiiamc veikti tuojau, kol šalčiai dar neatėjo ir kainosjimo. Mes 
nepakilo.

mo

611- 
di- 

antro 
sy- 
ap- 
bet 
jsi-

Pašaukit 
atsiųskit 
namų apšildymo eksper
tas atsilankys pas jus ir 
suteiks jums apskaitliavi- 
mą dykai. Daleiskit jums 
patarnauti DABAR.

telefonu arba 
atvirutę,' musų

sakyti, 
tistės.
Rymas ant scenos parodo, kad 
dalyką turime s 
mis dainos žvaigždėmis. K. Jo- 
zevskaitė, kaipo coloraturo-so- 

C>rano, tiesiog žavėjo klausyto
jus, ypatingai dainuodama ari-J 
ių iš “Traviatą” (Verdi) ir 
Lakštingalę. Šiuose muzikos 
kuriniuose ji parodė savo bal-1 
so visa- gražiausias varsas, — 
jeigu taip galima išsireikšti. 
Tai buvo tikri lakštingalos tri- 
liavimai. Ypatingai gilaus įs
pūdžio darėsi tose vietose, kur 
dainininkė išdavė efektą har
moningos meliodijos — girdė
jos kokie trys balsai ant sy
kio, tarytum trys balsai 
bėjo, o ne vienas.

Liuda Sipavičiūtė, tai 
alto. Jinai taipgi yra 
artistė pilnoj 
mėj ir puikiai pasižymėjo išpil
dydama ariją iš operos “Sam
sonas ir' Dailia”. Tačiau pasta
roji negal lenktyniuoti su sa
vo drauge, gal būt, daugiausia 
dėl amžiaus.

Dabar jiedvi koncertuoja po 
Naująją Angliją su. koncerti
niu maršrutu, kurį parengė, 
rodos, s and A riečia i.

Iš pasikalbėjimo su Jozev- 
skaite patyriau, kad Bostonas 
joms patinka labiau, negu New 
Yorkas. Užsiminus apie Ameri
kos darbininkų gyevnimą ir 
mechaniką, Jozevskailė' sako, 
jai tiesiog baisu darosi, kuo
met mato čionai darbininkus 
darbe pavirtusius tiesiog j da
lis tos mechanikos mašinų, prie 
kurių jie dirba. Programe ta
čiau darbininkiškų dainų netu
rėjo. Buvo daugiausia arijos iš 
operų, meiliškos dainos ir ke
letą liaudies dainelių.

Patartina išgirsti jas dainuo
jant, kam tik butų proga, nes 
tokius brangius dailės svečius 
ne tankiai mes susilaukiame.

Bostono Padauža.

Tai yra vėliausias Muzi
koje dalykas dabar taip 
ištobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gau
ti stotį, kokią tik nori.
Apsisaugokite netikrų se 
tų ir nežinomų pardavė-

Atwater Kent, Freshman, 
R. C. A. Radiolos visiems yra gerai žinomos ir ne
brangios. Parduoda ant lengvų išlygų ir velta^pa- 
tarnavimas. - i >

Pamatykite Gulbransen pianus pas

JOS. F. BUDdk, PIANŲ KRAUTUVĖSE
3343-3417-3421 So. Halsted Street

t

su, profesonalė-’ • 11 Garsinkite. “NAUJIENOSE”

Lietuviai Advokatai

skam-

kontr- 
operos 

to žodžio pras-’

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. 1 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS.
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaiiojimai. -7 Pas
kola pinigų t ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

h...............................................n. ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

JOHN R. RORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Nainy Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

MES TAIPGI
Nuostabi Nauja Širdies 

ir Viduriu Gyduolė

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted Street 

2-ros lubos

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.^

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

3464 So. Halsted S’L 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

/ pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wa)lace Street

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. K e n U o o d 5107

-, , j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
V alanaOS į nuo .g Į į j y vai. vakare

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue
* Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Phone Cicero 8841 •
DR. A. P. GURSKIS

•* Dentistas
1340 So. 48th Ct, Cicero, I1L 

Valančios: Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Apart nedėldienių ir trečiadienių

Mis. MICHN1EVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

St, kampas 31 gat.3101 So. Halsted

Baigpsi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanljos 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
galbą.

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

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
— ilifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

MR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS—1'

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.
v ■ * i -■ ■—....-...... z

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 S’o. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
.Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Te’i. Midway 2880

Turime pilną pasirinki
mą plumbingo fikčerių. 
Atsilankykit į vieną mu
sų krautuvę žemiau pažy
mėtą ir persitikrinkit, 
kad musų tavorai yra ge
riausios rųšies.

Gydytojai Yra Nustebinti Kaip Ūmai 
Ir Puikiai šios Naujos Gyduolės 

Veikia Šitokiuose Atvejuose

Atdaroe iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki«l po pietų

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Phone: Victory 2454 Phone: Cicero 130

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES
..................... ..... .................................

Rusiškos ir Turkiškos Vanos'

3514-16 Roosevelt Rd.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

r w a a

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Daug tūkstančių ima šitas gyduo
les kas mėnesį ir randa nuostabų pa
lengvinimą. Jei Jūsų širdis netvarkiai 
veikia, mažai teturit dvasios nežleb- 
čiojimą, sukietėjimą vidurių, išputi- 
nimas, silpnus nervus, blogą miegą ir 
duslų jausmą, tai pats dėl savo labo 
Erivalai išbandyti šią naują gyduolę 

fuga-Tone. Jums busit nuostabu kas 
link budu, kaip jis atsteigs Jumis. Nu- 
ga-Tone gamina stiprius nervus ir 
stebėtinai didina ištvermės pajiegą, 
teikia tinkamą žlebčiojimą, gerą ape-‘ 
titą ir reguliari viduriu veikimą, su
teikia gerą, gaivinant} miegą; gau
siai entuziazmo, ambicijos ir gyvu-: 
mo. Jei Jus nesijaučiat kaip reikiant 
fiamėginkit jį. Jums nieko nekainuos 
eigų nepagelbėtų. Jis yra malonus 

imti ir Jus tuojau pradėsit jaustis 
geriau. Imk jį per keletą dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau 1r> neatrodysit 
geriau, nuneškit^ atlikusią pakinko 
dalį pas Jūsų aptiekorių ir fls su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Ton^ išdirbėjai taip gerai žinodami 
ką jis padarys dėl Jūsų, jie įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jums pinigus jei neužga
nėdintas. Rekoinenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus 
aptiekorius.

A. A. OLIS
ADVOKATAS ,

11 S. Va Šalie SU Koom 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

A. MONTVID, M. D.
579 Milvvaukee Avė., Room 209 
Campas Nortlj Ąve. ir Robey St. 
balandos: 1 iki 3 po pietųX, 6 iki 
> vakare. Tel. Brunsvvick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633 
Jltraviolėtinė šviesa ir diathermia

(iarsinkities “ Naujienose”

NAUJIENŲ J 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vdkare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Francisco Avė
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare

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. Nekėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

DR. MARGERIS I
Gydytojas ir Chirurgas I
3327 So. Halsted Street I

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

Sekmadieniais: 10—2

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

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

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 ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuoponų dar duodama priedo sekamai:

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

i •**

...................... ......................... Atkirp čia ..................................................
Data: Rugsėjis 25 d., 1926 ___________ '________

4VP C°*POfUTf°N 
>7 PRESENTFOR RFO^MAf 
UNITED PROFIT’S^OVoA 

ŠEN D(į>4 iA<vAbA) K E PAI D TO
RING CORPORATION

• s'

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
501 So. Ashland. Tel. Boulveard 
520. Res, 6641 So. Albany Avė. 
ei. Prospecf 1930. Ofiso valan- 
js 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

)ffice Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų,, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487

^■Ea£?4649 S. Ashland Av.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialjstaa Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
pb pietų if nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353 l------------------- -------- ------------------- /

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gu mų iš priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresdio 
kaip šis saugus Kūdikių 
La xa t i ve.

Mrs. IVinslovs 
Syrup

.- ...i ■■ i . iii nnn—u i     ~
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday 
by th« Lithuanian Daily Newa Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500
' Subscription Rates:

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

3c. per copy.
Entered as Second Class Mattcr 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111, — Telefonas: Roosevelt 8500.

LIETUVA PADARIUSI SUTARTĮ SU RUSIJA
• •••••• •••••

LENKŲ PASKALAS APIE “DERYBAS BERLINE”
• •••••

SOVIETAI PRIPAŽINO VILNIŲ LIETUVAI

New Yorko laikraščiai'gavo žinią iš Rygos, kad Lie
tuva padariusi “nepuolimo ir draugingumo” sutartį su 
sovietų Rusija ir baigianti derybas dėl’prekybos sutar
ties. Neužilgio busią po toms sutartims padėti abiejų val
stybių įgaliotinių parašai.

Iš Lietuvos šaltinių kolkas apie tai dar nieko negir
dėt. Buvo tiktai žinoma, kad tarp Kauno ir Maskvos ei
na derybos; bet kaip toli jos yra pažengusios, Lietuvos 
telegramų agentūra dar nėra pranešusi.

i . . K
c-------------------  ,

Jeigu Rygos žinia yra teisinga, tai reikia manyt, 
kad Chicagos lenkų paleistas gandas (kurį pakartojo ir 
musų Marijonai) apie “Lietuvos su Lenkija derybas Ber- i 
line” yra išmislas. Lietuvai tariantis su sovietų valdžia, I 
lenkai vargiai skubintųsi eiti į derybas su Lietuva.

To lenkiško šaltinio tvirtinimu, Berlino “derybose” I
Lietuvos pusėje dalyvaują Sidzikauskas ir Balutis, o len-i krašte nurimtų. Kai kas gali 
ku pusėje — koks ten Pilsudskio pasitikimas asmuo “Kov- kad lengviausias bu-
novickis (labai navatna, išrodo, lyg sittabrikuota pa-Į^ vokiečius ..į nag4-_už. 
varde). , . jdraust jų patriotiškas organP

Anksčiaus ar vėliaus lenkams teks eiti į derybas su zacijas ir - laikraščius, sukišt 
Lietuva, bet tuo tarpu jie tūpčioja apie “brolius latvius”, smarkesniuosius vokiečių agi- 
ir “brolius estus". Susidraugavę su šiais, jie tikisi paskui tatorM i belangę aiba ištremt 

... . . -xxx--*t-x 1 vaterlandą ir kartu visaip
galėsią smarkiau pasistatyti prieš Lietuvą. 'remti valstybės pajėgomis lie-

'Del tos žinios apie Lietuvos sutartį su Rusija reikia 
dar pastebėti, kad rusai, kaip praneša Ryga, pripažino 
Lietuvai tas sienas, kurias patikrinb taikos sutartis iš 
1920 metų. Į šitas sienas įeina ir Vilnius.

Mes nelabai kada paginame Rusijos sovietų vąldžįą, 
bet už šitą pripažinimą jiems priklauso kreditas. Vilnių

jtuviŠką elementą Klaipėdoje.
.šitokią politikų vykino- se

noji, klerikalinė Lietuvos val
džia. Bet jos vaisius yra skun- 

|das Tautų Sąjungai! Be to, ta 
klerikalų politika sukėlė prieš 

’ Lietuvą didelę daugumą žmo
nių Klaipėdos krašte. Rinki-

lenkai yra neteisėtai užgrobę. Atsisakydami laikyti Vii- muose į Seimelį, o paskui ir į 
nių lenkų nuosavybe, rusai pasn&erkia plėšikišką Želigov-jLietuvos Seimą, pasirodė, kad 
j . i v .daugelis net ir tikrų “lietuv-skio darbą. ♦ ! . . „ TZ. .. v . . ■ . . ninku Klaipėdos krašte remia

Maskva šituo atžvilgiu pasirodė esanti teisingesnė,1 V()kiečius jų kovoje prieš Lįe- 
negu Romos papa, kuris pasirašytame su lenkais konkor- tuvos valdžių.
date priskyrė Vilnių prie Lenkijos bažnyčios. Gėda Ro-Į Atvirkščiai, kaip tiktai* Lie- 
mos katalikų galvai, kad net bolševikai/turi rodyti jam tuvoje i valdžią įėjo liaudinin- 
tarptautinio teisingumo pavyzdi! 1 .. ... „ ... . . ,1 & r j t pasižadėjo gerbti autonominės

Apžvalga
LIETUVA IR KLAIPĖDA

Vokietijai įėjus į Tautų Są
jungų, lietuvių visuomenėje ki
lo nerimas, kad dabar, sustip
rėję tarptautinėje politikoje, 
vokiečiai galį užsimanyti atim
ti iš Lietuvos Klaipėdos kraštą.

Šitą susirūpinimą didina dar 
ta iBpystova, kad Lenkijoje 
šiandie valdžia yra maršalo Pil
sudskio rankose, kinis yra pa
sižymėjęs savo karingais žy
giais* prieš kaimynus ir kurio 
iniciatyva buvo Lietuvai išplėš
tas Vilnius.

Kai kas mano, kad vokiečiai 
su lenkais galį dabar susitarti 
ir bendromis pajėgomis api
plėšti Lietuvą: vokiečiai atsi
imti Klaipėdą, o lenkai pavers- 
tų visą Lietuvą sa^o provinci
ja. Kai kurie “Naujienų” skai
tytojai yra mums išreiškę (žo
džiu ir per laiškus) šitokių 
nuomonių.

Mums tečiaus rodosi, kad 
rimto pagrindo rūpintis dėl 
Lietuvos ateities tuo tarpu nė
ra. Viena, kad lenkai su vo
kiečiais susitartų bendrai pulti 
Lietuvą,—yra visai netikėtina. 
Vokiečiai griežia dantį prieš 
lenkus ne mažiaus, kaip Lietu
va, nes lenkai turi vokiečių 
Dancigą, Dancigo karidorių ir

UžsimokSjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama .................. .......... .. $8.00
Pusei mėty .... ..... .................... $4.00
Trims mėnesiams ................... 2.60
Dviem mėnesiams ............   1.60
Vienam mėnesiui ...................  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...... .......~............... 3c
Savaitei ............. J*.................... 18c
Mėnesiui ............................... .'..... 75c

t

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ..............  ........  4.00
Trims mėnesiams -..................  2,00
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu stf užsakymu.

------------------------------------- 1— klaipėdiečių teises, tai net ir 
Aukštąją Sileziją. Vokiečių pu- vokiškos orijentacijos klaipė- 
sėję. butų visiška beprotystė diečių atstovai Seime ėmė pri
žadėt Lenkijai dar stiprėt ir tarti Lietuvos valdžiai. 
Lietuvos lėšomis.------------------- I Išvada iš šitų faktų aiški.

! Vokiečiai Kalipėdoje neturės 
pamato savo prieš-lietuviškaiAntra, yra labai abejotina, 

ar Vokietija labai pasigenda 
Klaipėdos krašto. Kaipo uos
tas, Kalipėda Vokietijai yra 
nereikalinga, — kas matyt iš 
to, kad uosto įtaisymu Klaipė
doje Vokietija mažai tesirūpi
no. O kas dar daugiaus^ yia 
Klaipėdoje, ko vokiečiai neno
rėtų pražudyti? Pramonė Klai
pėdos krašte palyginamai men» 
ka; gyventojų dauguma —lie
tuvių kilmės. Klaipėdos susi
siekimas su Vokietijos pramo
nės ir prekybos ^centrais toli
mas ir nepatogus. Viską sudė
jus į daiktą, pačiam Klaipėdos 
kraštui turėtų būt naudingiaus 
priklausyti Lietuvai, o ne Vo-
kietijai.

Vokiečius riša su Klaipėda gimtąją 
tiktai praeities atsiminimai ir viai Čia labai greit amerikonė-
tautinė “garbė” (kad iš jų tų ja; gi ateivių vaikai jau be
krautų Santarvė atėmė), žo- veik visi pavirsta Amerikos
džiu sentimentas. Bet vokie- patriotais. Bet tegu čia valdžia 
čiai yra praktiški politikai, ir imtų ateivius dėl jų tautybės 
dėl to sentimento (jausmo) jie persekioti: amerikanizacija
vargiai darys tokių žinksnių, tuoj aus imtų apsistoti, 
kuriais galėtų pasinaudoti jų------ <------ ------- —---------t------
tikrasis priešas—Lenkija. > Investoriai Charles Rippber-

-----ger kompanijoj, ■. Elgihe; žudys 
ART. VAIČKUS “STORAVO- daugiau miliono dolerių. Jau 

JASI” / dabar skolos siekia arti pusan-
—-S*-----  1 tro miliono dol., kuomet tur-

Philadelphijos kunigai ir ka- tas išneša vos virš $300,000, 
talikų organizacijos rengė va- taip kad investoriai gaus gal 
dinamą “Lietuvių Dienų”, kuo-! tik 5c ant $1.

nret pažangiosios lietuvių orga
nizacijos beveik tuo pačiu laiku 
rengė “Visuotiną Lietuvių Sei- 
mų . „ :■{

“Lietuvių Dienos” rengėjai 
pakvietė, tarp kitų, ir žinomų 
dramos artistų Vaičkų daly
vauti programe. Rengimo ko
miteto susirinkime jisai pasako 
prakalbų. Pasak ‘‘Vienybės” 
bendradarbio, p. Vaičkus kal
bėjo taip:

“Tai... tai aš nors ir nemy
liu susigraudinti, bet apie 
viską pamiršau...”
Baigdamas gi, oratorius su

šuko:/
“Prakeiktas tas, kuris už

daryk savo duris tų dienų, 
.kad nedalyvaus Lietuvių 
Dienoje”!
Bet tų, kurie nedalyvavo Vi

suotinam Seime p. Vaičkus ne
prakeikė. Keista, kad jisai 
pasidarė toks partyyiškas.

LIETUVOS POLITIKA LIN
KUI KLAIPĖDOS

Pavojus Klaipėdos klausime 
Lietuvai gali kilti ne iš Vokie
tijos, bet iš Klaipėdos vokiečių 
pusės.

Vokiečiai Klaipėdos krašte 
veda agitacijų prieš Lietuvą. 
Keletas mėnesių atgal jie įtei
kė skundų prieš Lietuvos val
džia Tautų Sąjungai. Dabarti
nis Tautų Sąjungos suvažiavi- 
tė (ką nutarė, dar iki šiol ne
žinia).

Lietuvai reikia su tuo pavo
jum kovoti. Ji turi pasiekti 
to, v kad vokiečiai Klaipėdos

agitacijai, jeigu Leituvos val
džia elgsis su visais klaipėdie
čiais bešališkai ir laikysis tos 
sutarties, kurių ratifikavo Sei
mas, kuomet Klaipėdos kraštas 
buvo jungiamas su Lietuva.

i Prievarta “liętuvinti” vokie
čius Klaipėdos krašte butų 
bergždžias darbas. \ Jeigu Klai
pėdos gyventojams/ yra ekono
miniu atžvilgiu naudinga pri- 

! klausyti Lietuviai (o taip, iii tie 
sų, yra), tai jie ir neverčiami 
pasidarys Lietuvos šalininkai. 
Prievarta gali šitą jų nusista
tymo pasikeitimą Lietuvos pu
sėn:—tiktai sutrukdyti./ Ame
rikoje, pav. niekam nedraudžia
ma kalbėt ir rašyt savo pri

kalba, o tečiaus atei-

[Pacific and Atlantic Photo]
Augusta Kuzner iš St. Charles, III. kuriai sukako 107 metai
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Kaip žmonės gyvena 
Azorų salose

žemės drebėjimas Azoruose. —
Azorų salos. — Miestas ^Jlor- 
ta. — Gyvenimas Hortoj. — 
Kaimai ir kaimiečiai. — Ar

* pakitęs primityvis Fayal sa
los gyvenimas?

Prieš kiek laiko laikraščiai pra
nešė žinių apie /smarkų žemės- 
drebėjimą Azoruose. Labiausia 
nukentėjo miestas Horta, kuris 
beveik visiškai tapo sunaikintas. 
Trobesiai liko sugriauti. Mat, 
jie nebuvo taip pastatyti, kad 
galėtų žemės drebėjimą atlaiky
ti. Nežiūrint į tai! kad tos rų- 
šieš nelaimę Azorus jau nebe 
pirmą kartą aplankė, bet salų 
gyventojai negreit susipranta, 
kas reikia daryti, kad nuo nelai
mės apsisaugoti.

Azorai randasi Atlantike tarp 
Portugalijos ir Nevvfoundlendo. 
Iš visų pusių Azorai yra van
dens apsiausti. Ten gyvenan
tieji žmonės su likusiu pasauliu 
tik retkarčiais tesusisiekia. O 
prie tokių sąlygų, suprantama, 
didelio progreso negali būti. 
Šimtmečiai praėjo, b permainų 
nedaug teįvyko.

Azorų salos atrado portuga
lai. Sala Fayal — ant kurios 
randasi Horta — ir San Moguel 
buvo atrastos tarp 1431 ir 1452 
m. Kolonizacija'beveik tuoj po 
atradimo ir prasidėjo. Geolo
gai nėra tikri delei to, kuriuo 
budu Azorų salos atsirado. Vie
ni mano, kad jos iš vandenyno 
iškilo, o kiti laikosi tos nuomo
nės, kad tolimoj senovėj Azorai 
su žemynu susisiekdavo. Bet 
vėliau, esą, dalis žemyno tapo 
vandens apsemta ir išliko tik 
aukštesnės vietos,, kurios ir su
dariusios Azorų salas. Salose 
randasi nemažai ugniakalnių, 
kurie karts nuo karto ima veik
ti, padarydami gyventojams 
daug nuostolių.

Horta yra didžiausias miestas 
Fayal saloj. Ji randasi pato
gioj.x prieplaukai įlankoj. Už 
miesto matosi kalnai, lava ap
dengti. šiaip aplinkui visur ja
vais užsėti laukai. Iš vandens 
žiūrint, miestas atrodo gan ma
žas; namukai, stovi labai . arti 
viens prie antro.

Daugumu narnų . /pastatyta iį 
vulkanįskį akmenų. Jie visi nu
baltinti. , Kortos namų ypatybė 
yra ta, kad jię turi nepaprastai 
daug langų ir durų. Mat, vasa
ros yra labai karštos, tad gyven
tojai stengiasi pasinaudoti gai

vinančiu vejaliu, kuris pučia iš 
vandenyno.

Šaligatviai nėra vienokio plo
čio; vienoj vietoj jie yra kokių 
dvylikos colių platumo, o kitoj 

visas kiemas. Tatai išsiaiš
kina tuo, jog šaligatvių platu
mas priklauso nuo namų savi
ninkų turtingumo: juo namo 
savininkas turtingesnis, tuo prie 
jo namo šaligatvis platesnis.

Svarbiausioj gatvėj kiekvie
nas namas susideda iš reziden
cijos ir biznio. Biznio įstaiga 
paprastai randasi žemai, o re
zidencija ant antro aukšto., Įdo
miausia tai, kad beveik visi biz
niai yra panašus viens kitam. 
Kiekvienoj krautuvėj galima 
gauti vyno, alaus, paveikslų, 
krasaženklių, popiero, adatų, 
perfumų ir tt. Iš kitur ' atva
žiavusiam atrodo, kad krautu
vės labai meAką biznį daro. Ųet 
krautuvininkai blogais laikais 
niekuomet nesiskundžia. Jie 
lyg sakyte sako: kiek uždirba
me, tiek ir gerai. Gyvenimas 
eina labai lėtu tempu. Krau
tuvininkai atidaro biznį, kada

[Pacific and Atlantic Photo]

Harry M. Daugherty, buvusia 
kabinete prie Hardingo, yra kąb 
tinamas konspiracija apgauti 
valdžių.

jierfis patinka, o uždaro, kai nu
sibosta. Bet kaipo taisyklė, 
krautuvės atsidaro anksti, nes 
biznieriams nėra kas veikti. 
Apie devintų valandų vakaro vi
si eina gulti.'

Horta yra nuo likusio pasau
lio atskirta, tad. labai retai bet 
kokių žinių apie jų tepasirodo. 
Vakarais krautuvėse uždegama 
žvakės. Fayal saloj vartojama 
portugalų kalba. Tik ji čia la
bai negryna. Hortoj galvijai 
liuesai vaikštinėja gatvėmis. 
Tvarkos palaikymui randasi ir 
vienas policininkas. Bet jis, 
matyti, labai nuobodauja, nes 
neturi kas veikti. Mieste « yri. 
ir kalėjimas. .Vienok jis beveik 
visuomet tuščias. Nieko nepa
prasto Fayal saloj neatsitinka. 
Tik karts nuo karto įvykstan- 
tys žemės drebėjimai sujudina 
fayaliečius.

Saloj priskaitoma 20,000 žmo
nių. Apie astuoni tūkstančiai 
jų gyvena mieste Horta. Bet 
kur baigiasi Horta ir prasideda 
jos apylinkės, — sunku pasa
kyti. Gyventojų svarbiausias 
užsiėmimas yra žemdirbystė. 
Kadangi laivai į Hortą tik ret
karčiais teužklysta, tai mažai 
kas iš kitur tėra importuojama.

'Salos žeme yra gan derlinga 
Auga buivęs, svogūnai, įvairios 
daržovės, mananos, apelsinai ir 
tt. Sostinė Horta yra susilieju
si su kaimu. Prie viešbučio ran
dasi javų uėsėti laukai. Beje, 
viešbutis didesnę laiko pusę yru 
tuščias: labai retai teužklysta 
koks svečias.

Kaimiečiai malkas į miestą 
veža dideliais vežimais, kuriuos 
velka jaučiai. Kaihrietis kau
tais užtrunka dvi dieni, kol jis 
atvažiuoja į miestą. Tačiau jis 
nepaiso — jam nėra reikalo 
skubėti.

Toks yra salos gyvenimo pa
veikslas, kaip jį piešia vieno lai
kraščio korespondentas. Fa- 
yale nieko neatsitinka, kol po 
kojomis žemė nepradeda judėti.

Saloj randasi kaimai, kurie 
atrodo taip pat, kaip Horta, tik, 
žinoma, jie yra daug mažesni. 
Priegtam jų namai nėra nubal
tinti. Kiekvienas ūkininkas tu
ri kluonų, kur kulia javus, ir 
girnas kukurūzams malti. Kiau
lės, šunys ir vištos visur painio
jasi po kojomis. Kaip suaugę, 
taip ir maži vaikščioja basi. Jie 
atrodo gan sveiki. Dalis gyven
tojų paeina iš portugalų — jie 
juodbruviai, — o kita dalis iš 
flemingų — tie blondinai.

Kaimiečiai retai kada teva
žiuoja į Mortą. Savo gyvenimu 
jie yra pilnai patenkinti. Va
saros vakarais jie žiuri į nuolat 
rūkstančių ugniakalnio viršūnę, 
o žiemą klausosi muzikas, ku
rią pagimdo iš Greenlando atu- 
žusios audros.

Kas mėnesį iš Lisbono at
plaukia du kartu nedidelis lai
vu kas, kuris sustoja Hortoj. Jis 
atveža laiškus ir šiaip įvairius 
siuntinius bei prekes. \ Iš Mor
tos- jis pasiima daržoves ir 
fruktus. w

Dabartinė katastrofa suar 
tins fayaliečius su likusiu pa
sauliu. Jiems bus‘suteikta pa- 
gelba ir išreikšta užuojauta. Bet 
ar ateityj įvyks tos salos gyve
nime, bet kokių permainų? Ko
respondentas abejoja. Hortoš 
sugriauti namai greičiausia vėl 
bus pastatyti iš sukietėjusius 
lavos ir nubaltinti. Praeis ke
li metai, žmonės užmirš apie ne
laimę ir gyvens taip, kaip se
niau gyveno, užmiršdami apie
likusj pasaulį, kur gyvenimas Atrodo, kad plaukus suskai- 
virte verda. — K. A. jčiuoti žmogaus galvoje nejma- 

--------------------------------------- noma ir nėra jokios iš to, ne-
RODOMA DABAR 

Du syk j dieną. 2:15 ir 8:15 
Nedalioj 8 vai. po pietų 

VVARNER BROS. 
Rodo 

VITAPHONE 
Paveiksluose 

JOHN BARRYMORE 
in “Don Juai.” 

Tai romantiškiausia apysaka iš 
visos literatūros 
McVICKERS
THEATRE

Direkcijoj Balaban & Katz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

Įvairenybes
Kalinių tauta

Kalbama ne apie -Sachaliną 
arba kurių iu^ts Prancūzų sa
lą, priverstinai apgyvendintų 
kriminalistais ir žmogžudžiais, 
bet apie artimą rtiusų kaimyną 
-Lenkiją. Ar Lenkija tikrai 

kalinių tauta, paaiškės iš vie
no labai žymaus lenkų autori
teto; kitas reikalas, kodėl mes 
apie tai ankščiau nesitikėjom. 
Štai duomenys. ,

Šiemet vasarą Varšuvoje 
skaitė ‘paskaitą žinomas Pil
sudskis apie “Kalinio psicholo
giją”. Pats lektorius šiuo klau
simu žymus autoritetas, nes 
didžiumų savo amžiaus pralei
do Rusijos, Vokietijos ir Ita
lijos kalėjimuose; iš kalėjimo 
stačiai atvažiavęs Lenkijon. 
Už ką jis sėdėjo kalėjimuose, 
neprasitarė, bet tai jau senai 
nepaslaptis, tuo labiau pasiro
džius Paryžiuj 1924 m. Zavar- 
zino knygai “Slaptosios polici
jos darbas”. Knygos autorius 
buvęs didesniuose Rusijos cen
truose slaptosios policijos vir
šininku, daug turėjo reikalų su 
Pilsudskiu ir dėl to gerai jį pa
žįsta ir šitaip jį apibudina savo 
knygos 108 pusi.: “Išimtinas 
buvo specialistas organizuoti 
traukinių, bankų, pastų plėši
mus žinomas Lenkijos
viršininkas Pilsudskis.
Jo organizuotoji Kroku
voje kovos mokykla išleisdavo 
daugybę paruoštų žmogžudžių 
ir plėšikų”.

Paskaitą baigdamas, lekto
rius padarė išvadą, kad retas 
lenkas nesėdėjęs kalėjime. Vis 
tiek kokios profesijos jis ne
būtų. Kalėjimas .tapo lenkų 
gyvenimo dalimi, ' įgavo tam 
tikros svarbos ir reikšmės.
Dažnas lenkas, žengiąs iš vy- 
gūs į gyvenimo areną, turįs 
pereiti du svorbiu etapu: mo
kyklų ir kalėjimą, o sutrum
pintu keliu tik per paskutinįjį.

Bulių kautynės 
Varšuvoj

Aviacijos rinkliavos suma
nytojai sumanė panaudoli la
bai mėgiamų ispanų ir šiaip 
mažiau kultūringų tautų varto
jamų dalykų—bulių kautynes. 
Savaitė prieš bulių kautynes 
varšuviečiai pastebėjo mieste 
išlipintus didžiausius plakatus 
su buliais ir reikšmingu para
šu: Norite matyti labai judi
nančių reginių ir kraujų -at
eikite pažiūrėti bulių kauty
nių”. ' Skirtą' dienų publikos 
prisirinko be galo daug. Greit 
arenoj pasirodė paprastas len
kiškas buliukas, apskretusiais 
šonais, kuris žiūrėdamas j pub
likų ramiai mojavo uodega ir 
ieškojo žolės ėsti, visai ne
kreipdamas domės į kostiu
muotus toreadorus. Net ir rau
donas, kaišiojamas po nosimi 
skarmalas nedarė-jam jokio į- 
spudžio. Bulių tampė už uo
degos, mušė lazdomis per pil
vų, tačiau jis su atkaklumu 
ėdė sau žolę, sukeldamas iš- 
troškusioj publikoj “labai jau
dinančių reginių ir kraujų” 
pasipiktinimo juoko.

Tur būt 'toreadorai buliukų 
butų lazdomis užpliekę, o gal 
ir uodegą ištraukę, jei policija 
nebūt pertraukusi vaidinimo. 
Bulių ir visus toreadorus po
licija nusigabeno į nuovadą.

Kiek plaukų galvoje?

lengvo darbo, naudos, tačiau 
žmonės, atstūmę šalin šituos 
samprotavimus ir užsispyrę, 
suskaitė žmogaus galvoje plau
kus. • Pasirodo, kad vidury 
amžiaus žmogus turi viduti
niai, apie 200,000 plaukų. Blon- 
diniai, arba šviesplaukiai turi 
kiek daugiau. Rudaplaukiai 
šituo atžvilgiu neturtingesni. 

^Ypač tą labai atjaučia mote
rys, nes, jų kasos daug plones
nės, ne kaip šviesiaplaukių.
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęsinys)

reikaluose žodžiu AMERIKOS
NIMO

Spaudos 
referuoja p. S. Michelsonas; 
kalba atstovas V. Fį Jankaus
kas. Išklausius opozicijos bu
vo įnešta ir paremta, kad ta
me klausime 
sija parengtų 
vienbalsiai tas

LIETUVIV JAU-
KLAUSIMAS

augusio ir au-

Studentas p.

rezoliuciją ir 
nutarta. »

“Amerikoj 
gančio lietuvių jaunimo tautir 
niu ir visuomeniniu žvilgsniais 
kryptis yra stačiai apverktina 
ir žalinga kaip musų gyveni
mui, taip ir pačiam jaunimui. 
Tarpe musų jaunuolių yra ne-

kavojant musų pačių ’apsileidi- su mumis—nuėjo ir eina kita 
mui ir nesirūpinimui Čionai 
priaugančiu jaunimu, jis yra 
visiškai nutolęs nuo musų vi
suomeninio gyvenimo. Jei pa
žvelgsime į musų kulturinį 
veikimą, tai neapsakomai ma
žą nuošimtį terasime dalyvau
jant jame iš čionais. augusių 
musų jaunuolių.

Jaunimas—Gyvenimo 
Ateitis

“Kiekvienom tautos ir

J. Gasiunas pa- 
prašymą pripa- maža gabių ir energingų jėgų, 

balsą šiame tačiau jos negali pasireikšti 
išklausius jo prašymo, gyvenime, nes besišliejantis 

suteikti prie Amerikonų gyvenimo mu
sų jaunimas neturi galimybių 
išsimušti į priešakį — į juos

1 šimtaprocentiniai Amerikonai 
i» .vis žiuri su panieka, kaipo į

-P ; nekttlturingų ateivių gentkar-
Amerikos lietuvių Jaunimo tę ir visokios progos jiems pa- 

reikalu skaito referatą p. S. 1 
Vitaitis sekančio turinio:

žinti jam pilną
seime;
vienbalsiai nutarta
sprendžiamasai balsas. 

t

l)r. A. Dambrauskas užsire
gistruoja kiiipo atstovas nuo

1 siekti gyvenimo priešakio yra 
uždarytos. Tuo tarpu, paside-

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba bojlerj

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

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

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

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

Northwestern Stove 
Repair Company

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

66 East Lake Street 853 West 63rd Ste
la rpe Wabash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe California & Fuilerton Avė. South Chicago

rūpintis jaunimo kultu- 
auklėjimu ir jo rengimu 
gyvenimo srityse svar- 

darbams, reikštų su vie-

visos 
žmonijos ateitis remiasi priau
gančiomis kartomis. Ant kiek 
priaugančios kartos yra išauk
lėjama blaivai ir savistoviai 
pajėgiančiomis protauti, ant 
kiek jos pastumiama didesnio 
progreso linkui, ant tiek ir vi
sas tautos visos žmonijos 
gyvenimą? patobulėja, pagerė
ja. Jaunimas yra paveldėto
jas savo tėvų darbų visose gy
venimo srityse; jis yra pasi
liekanti ta jėga, kuri tęsia to
lyn pradėtus darbus, juos to
bulina ir gerina ir tiesia nau
jus planus tautos ir visos žmo
nijos gyvenimo ateičiai. Nusto
ji mas 
ringu 
visose 
biems
na gentkarte griuvimą pasau
lio civilizacijos ir viso to. kas 
sunkiuoju mokslo ir prityrimo 
keliu iki šiol pasiekta. Todėl 
tik ta tauta turi prieš save 
ateitį ir galimybės laiminges
nio, šviesesnio gyvenimo pa
siekti, kuri nesigailėdama vi
sų gailmų pastangų deda viską 
ką tik gali priaugančios kar
tos auklėjimui ta prasme, kad 
ji butų kuošviesiausia, kuoto- 
buliausia, kuosveikiausia fiziš
kai ir dvasiškai. Tik iš tokios 
priaugančios kartos galima ti
kėtis tobulų ir su plačia ini
ciatyva busiančių gyvenimo 
valdytojų.

“Vienok nežiūrint šito vi
siems aiškiai -suprantamo fak- 
tov Amerikos lietuvių visuome
ninis gyvenimas neturi savo 
darbų, savo žygių paveldėtojų... 
Musų priaugančioji karta ne

kryptimi, ji žūsta visiško iš
tautėjimo bangose su didele 
žala sau ir mums. Ir todėl 
šiandien visose Amerikos lietu
vių gyvenimo srityse jaučia
mas didis jaunų jėgų, 'ugninės 
tik jaunuolių krutinės liepsno
jančios energijos trukumas^ 
Jei drąsiai, be apgaudinėjimo 
patys savęs, pažvelgsime į mu
sų- visuomenini gyvenimą, tai 
kiekvienas pamatysime, kad 
musų visuomeninis gyvenimas 
jau pasiekė visiškos stagnaci
jos punkto, kad musų kultū
rinis veikimas jau pradeda 
merdėti. Bet prie šiandieninių 
sąlygų kitokios padėties ir ne
galima tikėtis. Sustojus jau
nų jėgų šaltiniui plaukti iš 
anapus vandenyno-— iš Lietu
vos šitas likimas mums buvo 
neišvengiamas. Ir kiek šian
dien Amerikos lietuvių gyveni
me rasime jaunesnių per 30 
metų žmonių iš anapus jūrių 
atvykusių? Labai maža ir net 
sunku tokius jau pastebėti, 
nes dalis ir tokių jau 'suame- 
rikonėjusių’. Beveik \ visi, vi
suomeniniam gyvenimo daly
vaujanti lietuviai šiandien jau 
persivertę per savo viduramžį, 
jau susitikę, su atsakomingo- 
mis ir sunkiomis gyvenimo 
pareigomis—šeimynų auklėji
mu ir nuo tokių žmonių Jau 
negalima tikėtis visiško pasi
aukojimo ir reikalingos ugni
nės energijos visuomeniniams 
darbams,
kimas tačiai 
tam tikro ir net 
liaus 
tiems 
bus 
gerai 
daug
net savo sunkiai uždirbtus pas
kutinius centus- išleisti, kuo
met visuomeninių darbų suku
riu patenki. Ir tokį jėgų, ener
gijos ir pinigų paaukojimą vi
suomeniniam veikimui ir tega
li tik jaunieji žmonės padary
ti, kurie dar nepaliesti sunkios 
ir atsakomingos gyvenimo naš
tos, kurių sielos dar gjdi Jau
nystės pavasario sparnais lais
vai skrajoti ir siekti tų augš- 
tumų, kuriose skaidriai spindi 
prakilnieji žmonijos ateities

O visuomeninis vei- 
nejmanomas be 

nemažo skait- 
pasišvenRiimo 

Visi tuos dar- 
ir dirbantieji 

reikia ir

žmonių 
darbams.
dirbusieji 

žinome, kad
darbo veltui pašvęsti ir

Šiandien ir Rytoj 
Didelis Išpardavimas Lotu

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
c • T7 j. ) PIRMIAU VADINTAS bpring r ores t [■ willow springs

SUBATOJ IR NEDELIOJ, RUGSĖJO (SEPT.) 25 IR 26 D., 1926

šita? puikus Subdivižinas guli ant Archer Avė., tik pusę mylios į vakartis nuo 
Keane Avė. ir tiktai 500 lotų ten yra ant pardavimo, kurie be abejonės bus
išparduoti per tas dvi dienas ant atidarymo.

Tokiu bud u atmesk viską, o atvažiuok anksti, kad galė/um pasirinkti
naudingą ir puikų šmotą miško, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKŲ

sau

Biznio Lotai
Ant 87-tos S t. ir Archer Avė., gat- 
vekarių linijos ir cementinio bulva
ro gerų kampų, tinkami bile kokiam 
bizniui. Parsiduos tik po S50 pėda 
lengvais išmokėjimais.
Po kelių mėnesių pirkėjai viens nuo 
kito ^>irks ir mokės daugiau kaip 
dubeltavai.

Rezidencijoms Lotai 
Sveikam gyvenimui ant aukštų 
nų su lapotu mišku % ir V2 akro dy
džio. Parsiduoda tik po $550 
ir aukščiau, kurių kainos be paliovos , 
užaugs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt.

kai-

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

Kazwell-Zacker & Co
‘ (KAZLAUSKI)

Archer Avė. & Spring St

, Spring Forest, III.

Iškirpk šitą ir prisiųsk dėl gavimo plano

KAZWELL-ZACKER & CO.
Spring Forest, III.
Gerbiamieji: — , \

Be jokios obligacijos, meldžiu 
prisiųst platesnes informacijas 
apie Spring Forest Subdivižiną. •
Vardas ......................................«...
Antrašas

—-

idealai.

Musų jaunimo ištautėjimas 1
“Kadangi musų priaugančios 

kartos auklėjimo klausimas 
yra visų svarbiausiu * reikalu 
kiekyienam iš mus, lodei pri- 
seina kiek plačiau šituo klau
simu išsitarti. Ypatingai aky- 
vaizdoje to fakto, kad Ameri
kos lietuvių jaunimas visiško 
ištautėjimo bangose pasinė
ręs, niekuomet negalime užtek
tinai tuo klausimu išsikalbėti. 
Mano supratimu, net ir šio su
važiavimo svarbiausia ir pir
mas principialis klausimas, tai 
musų jaunimo auklėjimo klau
simas. Musų pareiga surasti 
budus ir priemones pasiekti 
nutolusį nuo musų gyvenimo 
jaunimą, susiprasti su juomi 
ir bendrai stoti kultūrinių ir 
visuomeninių darbų dirbti. Be 
jaunimo mes neturime ateities, 
netuirme pagrindo net ir nau
jiems ir didesniefhs darbams 
planų tiesti. Musų visi darbai 
ir užmanymai pasibaigtų kar
tu su musų nusileidimu į ka
pų tylą. Todėl jaunimo auk
lėjimas yra visų svarbiausia 
klausimas prieš mus ir jis lau
kia galutino išsprendimo —• 
nuo jo išsprendimo priguli ir 
visų musų darbų pasisekimas 
arba jų žlugimas. . j

“Kad Amerikos rietuvių jau
nimas pasinėręs visiško ištau
tėjimo bangose, apie tai dvie
jų nuomonių būti negali. Vie
no, kito ar kelių dešimtų, net 
ir kelių šimtų jaunuolių daly
vavimas su lietuviais dar ne
reiškia, kad musų jaunimas su 
mumis. Abelna taisyklė yra, 
kad mus* jaunimas ištautėję?, 
nuo musų nutolęs. Taipgi ne
tenka gilintis į detalius* delko 
mUsų jaunimas ištautėjo aut 
tiek, kad lietuvių gyvenimas 
jam yra svetimas. Užtenka 
prisipažinti vien prie tos kar
čios teisybės, kad musų viąuo- 
meninio gyvenmo kaltė delei

Persikėlimo Išpardavimas
Grojikliy Pianiį Žemiausiom Kainom, Kokiy Nebuvo Visame Mieste
Dabar geriausia jums yra proga pasirinkti vieną iš trijų skirtingų
rųšių grojiklį pianą: aržuolo, raudonmedžio arba riešuto medžio.

I BERNARD
KIMBALL A/Vh
DRACKMAN

Prie tam, pridedame visai VELTUI sekamus dalykus: 50 volelių, 
voleliams šėputę, arba ant grindų pastatoma lempą.

PRISTATOME Į NAMUS GREITAI IR VELTUI
Reikalinga įmoket tik mažą dalelę pinigų, arba apmainysime ant jū
sų jseno piano, gramafono arba radio. Likusius pinigus išmokėsite 
per ilgą laiką vartodami musų pianą.

Šiame musų Persikėlimo Išpardavime geriausia yra proga pasirink
ti geriausių išdirbysčių grojiklį pianų, kaipo: Bernard, Kimball, ar
ba Drackman. Šie pianai paprastai parsiduoda visur nuo $600.00 iki 
$700.00, bet šiame persikėlimo išpardavime pirmieji 10 pirkėjai ap
silankę Budriko krautuvėse, gaus už $295.00 ir $100.00 vertės aukš
čiau minėtų dalykų kaipo priedo VELTUI. Veikite tuojaus ir pa
matykite šį išpardavimą šiandien!!!

Jos. F. Budrik
PIANŲ KRAUTUVES ,

3343 So. Halsted SI. 3417-3421 So. Halsted St.
; V: y, /A

Sučėdyk pinigų/nemesk senas 
skrybėles į šalį, atnešk pas 
mus, o mes padarysime ją 
naują. Valom šiaudines ir, 
panama skrybėles.

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS
3328 S. Halsted Street 

Tel. Boulevard 0170
■m. 1 ■............— -J

G KAPE JUICE
Pagal valdžios Agrikultūros Ra- 

grapc juice yra 
negu kitais me

tais. Vaisių yra labai daug ir Chi- 
cagos South \Vater niarketas turi 
užtektinai jų. Bet kad sezonas šį
met yra ankstyvas, taj pirkėjai tu
ri pasiskubinti, nes ir pareikalavi
mas yra labai didelis. South Water 
Marketas yra atdaras nedčliomis vi
sų dienų. p

bortą, tai šįmet [----
kur kas geresni, negu

mes nesuprasdami %los svarbos, 
ar negalėdami ir nemokėdami 
su jaunimu susiprasti jį aplei- 
d< mc ir palikome be musų vi
suomeninės globos. Reikia taip
gi pažymėti, kad iki šiol tiks
liai, ir organizuotai nebuvo 
mėginama eiti prie jaunimo. 
Kiek man yra žinoma Ameri
kos lietuvių pažangiosios vi
suomenės veikimas, tai niekuo
met nebuvo rimtai susidomėta 
jaunimo auklėjimu lietuvių 
dvasioje ir -toje kryptyje, kad, 
jaunimas galėtų kartu su mu
mis visuomeniniuose darbuose 
dirbti. Ir su apgailestavimu

tokio jaunimo ištautėjimo/ Ar reikia * pasakyti, kad pažangio-

ji musų spauda, pažangiosios 
draugijos ir atskiri asmenys 
tik pastarųjų kelių metų laiku 
rimtai susidomėjo jaunimų ir

pradėjo nuogąstauti deliai pa
ties jaunimo ir musų visuome
ninio gyvenimo ateities.

(Bus daugiau) f.
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Senos moters laiškas 
iš Floridos

------ 1-
80 m. senutė rasė laišką ura

ganui siaučiant

Atvarykite savo 
laikrodžius

Rytoj baigiasi “dienos švie
sos taupymas” ir visi laikro
džiai, kurie pavasarį buvo pa
varyti vieną valandą į priekį, 
bus atvaryti vieną valandą at
gal — sugražinti į tikrąjį lai
ką.

Smarkus uraganas siautė 
Hoily\vood. Fla. įsiauti me
džiai skrajojo ore, namai vie
nius po kito griuvo, stogai bu
vo nuplėšiami, kaip popiet ėlės 
šmotukai. Tuo laiku buvusi 
chicagietė Mrs. Mary Lennox, 
80 m. senutė, susisupusi į ap
siaustą, rašė laišką savo vai
kams Western Springs, apraši- 
nėdama kas dedasi aplink ją. 
Ji rašė:

“Brangus vaikeliai: štai
nauja vėtra Hotlywoode. Ji 
prasidėjo penktadienio vakare, 
9 vai. ir vis tebesiaučia. Tai 
yra baisi audra. Lietus ir vėt
ra. Ji sudraskė naująjį Karo
lio namą, kurį jis budavojosi, 
ir jo du garažius ir viską išmė
tė kieme. Jus manytumėt, 
kad tai yra krūva senu lentga
liu. Lilės daržo ir geliu nema
tyt. () daržu* Ui. * gražus
prieš audrą.

“Lilė verkė ir Karolis bandė 
ją raminti. Mes apsi rodom kaip 
tik prasidėjo audra ir apsivil- 
kome kautais, kad butu^ėmč 
prisiengę tuojaus apleisti na
mus, jeigu vėjas nuneštų sto
gą. Mes pergyvenome . baisią 
naktį, o audra vis dar siaučia.

“Kiek tik galime užmatyti, 
visur namai sugriauti, išėmus 
musu. Southern bažnyčia su
griauta, tik vienas šonas likęs. 
Mes mąstome apie jūsų namus, 
ar jie dar tebestovi. O nosies 
pi o duris negalima ir iškišti.”

Toliaus audrai pasidarius 
dar smarkesnei, senutė nebe
galėjo rašyti laiško ir jį pri
baigė tik sekmadienį, kada 
uraganas jau buvo apsistojęs. 
'Poliaus laiške ji pasakojo, kad 
jie išbuvo name, kas minutę 
tikėdamies, kad reikės namą 
apleisti ir eiti lauk, kur ore 
tik skraidžiojo

Sekamą dieną jie išėję pa-Hių 
žiūrėti griuvėsių. 1__ z___
stovėjo 
pavirtęs 
1 )ukters 
mini 
matų

Lietuvaitė prapuolė
Jauna lietuvaitė, Anna Na- 

kutis, gyvenusi prie 134n) 
Mackinavv Avė., South Chica- 
goje, šiomis dienomis prapuolė. 
Jos nusiminusia motina visur 
jos j ieškojo, bet surasti nega
lėjo, tad ji pasiūlė $50 atlygi
nimo tam, kurią suteiks žinių 
apie jos dukterį.

Chieagoje dabar* lankosi 
plieno magnatas ' ' Charles M. 
Schwab, kuris plieno parodo
je kalbėdamas kitiems plieno 
fabrikantams pranašavo labai 
gerus laikus plieno išdirbystei 
ateity. '

Vincenzo Esposito, 21. m., 
kuris užmušė Frank Beto, 20 
m., 928 So. Robey St., liko,nu
teistas pakorimui. Beto kelios 
dienos prieš užmušimą, atkal
bino Esposito nuo nušovimo 
Jimmy Dininno ir atėmė iš jo 
revolverį. Po kelių dienų Espo
sito atėjo į Beto namiui ir pa-

Lieiuuą Rateliuose.
Gražioji ‘Surprise party’

9 ____________

Teisingai taip galima pava
dinti įvykusį lietuvaičių su
rengtą “siurpriąe luncheon” 
South Shore Contry Club, rug
sėjo 22 d., ponios Onos Kiras, 
pagerbimui.

“Surprise party” įvyko “kri- 
štalo rūme” (crystal room). 
Bet įvairesnėmis ir lygiai gra- 
žiomip kristalo spalvomis mir
gėjo visas būrys ponios Kiras 
draugių ir prietelių, kurios jai 
tą gražių pagerbimo pokylį 
surengė.

P-ia Ona Kiras yra SLA. 
p08 moterų kuopos pirminin
kė ir darbšti visuomenininke.1 
Be to šioji jauna moteris turi 
nepaprastą asmenybę. Savo bu
do malonumu, taktu ir inteli
gencija ji daugelį viršija. 
Moterei tinkančio kuklumo pas 
ją irgi netrūksta. . Vienu žo
džiu, savo švelnumu ir kitais 
maloniais’ privalumais ji visus 
prie savęs kaip magnetas pa
traukia. Dėlto ji .užsipelpė vi
siškai tos meilės ir pagarbos, 
kuri jai buvo pareikšta netik 
nuo artimųjų draugių, bet ir 
nuo visų, kurios ją pažįsta. 
Užtai skaitlingai ir linksmai 
rinkosi rinktiniausių" lietuvai
čių btireliai trečiadienio po pie-

patarlė sako, kad teikiant ki
tam malonumą, pats ' jo dau
giau patirsti.

'7
Užbaigus “bunco”, pasidali

nus laimėtais “praizais”, vi
soms išreiškus linkėjimus p. 
Kiras, vakarop išskrydo visos 
viešnios namučių link it šviesių 
plaštakių būrys. P-ia Kiras sa
ko, kad ji savo draugių palan
kumu, “surpraizu” ir brangM 
dovanėle jautėsį begalo sujau
dinta ir yra labai dėkinga vi
soms. Ji sakosi šio malonaus 
įvykio savo gyvenirpe niekad 
neužmirš. Jos draugės sakosi 
turėjusios didelio malonumo

jai tą “surprise” berengiant, 
ir pačios laiką linksmai pralei- 
dusioą. Iš gražios pramogos li
ko visoms gražus įspūdžiai ir 
atsiminimai. «

—Viena iš visų.

Padėkos žodis
Maloniem s, benri radaru;! <ęns- 

drtistams ir visiems, kas prisi
dėjo prie visokeriopo mano 
pirmojo vaidinimft komedi
jos “žemės Rojus” pasisekimo, 
tariu nuoširdų lietuvišką 
“ačiū”. — Stasys Pilka.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Reaudetle
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL >464

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas ajeis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romai su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spcciale, 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
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G ulh ransen Registruojanti 
PIANAI

Neturi Užsipelnę Nuo Rusijos Mirusio Caro 
Medalių, Bet Yra Pripažinti Pasaulio Muzikų- 

Artistų Visur Už Geriausius Kaipo 
Grojiklis Pianas

Gulbransen registravimo patentas yra vie- / 
natinis, kuris išduoda lygų balsą, kaip kad 
ir, rankomis grojant.

prašė sugrąžinti atimtąjį re- tų į So. Shore Chibo “crystal 
.volverį. Beto revolverį sugrą- room”. 
žino, bet Esposito i 
kitą revolverį ir ant vietos ’ miesto ir visų jų 
Beto nušovė ir taipjau pašovė suokalbis buvo poniai

išsitraukė | Viešnių atvyko iš visų dalių 
’ ' i toks r ’

“OREMUS"
■■■

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI - 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So.' Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

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

1) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri pasekmingai ir greitai 
išgydo Eczema, tai yra išbė
rimus ant žmogaus kūno. Ne
žiūrint to, koks tas išbėrimas 
butų, penkius metus buvęs 
daktaru gydytas ir nenugy- 
dytas, liet šita mostis nugy- 
dys į 48 valandas. Bonka su 
prisiuntimu 55c ir 95c.

2) . “Oremus” garsi mostis, 
kuri greitai ir pasekmingai 
išgydo šlapę Eczemą, tai yra 
šlapiuojanti išbėrimas ant 
žmogaus kūno; taipgi greitai 
išgydo kojy šlapiavimą ir 
smirdėjimą, taipgi gydo iššu- 
timus, kur tik apsireikštų 
ant žmogaus kūno. Bonka 
95c ir 55c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.) 
3313 So. Halsted Street 

j Chicago, UI.

.......... ..... *
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Grahorius

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

i •* skyrių.

Gulbransen pianų dirbtuvė yra .didžiausia 
iš visų pianų dirbtuvių Amerikoje. Ji gata
vai išdirba po 200 pianų kasdieną. Tai yra 
skirtumas nuo tų pianų išdirbysčių, kurios 
yra apdovanotos caro medaliais, o išdirba 
po kokį desėtką pianų į dieną!
Gulbransen pianai yra nacionaliai apkai- 
nuoti visoj Amerikoj. Tuomi pirkėjas yra 
apsaugotas nuo apgavimo.
Gulbransen pianus parduoda tik pirmaei
lės, arba geriausios muzikalių instrumentų 
krautuvės, kurios žiuri į ateitį ir reputa
ciją.

uolus 
Kiras 

kartu buvusį Marco Tirrelli. 'padaryti tikrą “surprise”, kad 
------ ---- — , Į jos nei p. Kirui paslapties ne- 

Security State Bank, antras išdavė.
seniausias Waukegano bankas, į ^Ponios J. Norkus, A. Nau- 
vakar užsidarė. Betgi depozito- sėda, E. Sutkus, M. Mįckeviče, 
riai atgausią visus savo pini- S. Šolis ir M. Miceviče, tai pir- 
gus, tik kiek žudysią šeriniu- mosios suokalbininkės. Prie jų 
kai. Buvęs banko savininkas tuojaus prisidėjo ir kitos p. 
Durst, jau xmiręs, paskolinęs (Kiras draugės:-pp. Ona Stan
daus pinigų ilgam laikui, kurių, kūnas, Emma , Eudeikis, T. 
negalima greitu laiku atgauti Martinkus, Dr. S. šlakis, J. 
ir tocjol bankas turys užsidary- Zolp, P. šaputis, _ A. Lemont 
ti. < I (abi ponios Lemont), B. šegž-

(la (jaunoji) p. p-ios Kliauga, 
'B. Ilarvey, M. Mason, O. Po- 
’.cius (dainininkė), Jonaitis, 
Daukša, Lukas, M. J. Janušau
skas, ponia ir panelė Sucilla, 
pp. Ona Pocius (iš So. Chica- 
gos), Lovick, p-lės 
Hattie Leščauskas, 
Nausėda, Viktorija 
ir p-ia šegžda, p-ios 
mytė.

Dailus viešbučio 
padabintas gelsvomis rožėmis, 
p. Kiras mėgiamąja gėle... Iš
virius* tai visą ir susirinkusias 
drauges, p. Kiras labai ®usi- 
jaudino ir susigraudino. Po 
gelsvų rožių “corsage bou- 
quet” gulėjo dėžutėje gryno au 
kso vėliausio 
watch” puikius/ 
attistinio darbo 
aukso retežėlis, 
dė vertės šimto 
damos atminčiai 
draugei dovanėlę, 
reiškė SLA. moterų kuopos ke
lių atsilankiusių narių vardu 
p-ia S. Šolis. Artimų, intimių 
draugių vardu sveikino ją 
J. Norkus, kurios kalba 
trumputė, bet savo giliu 
širdumu visas sujaudino.
A. Nausėda visų “siurprizo” 
dalyvių vardu linkėjo savo 
brangiai draugei, kad naujasis 
laikrodėlis rekorduotų jai atei
čiai vien malonias valandas gy
venime. P-ia Elzbieta Satkus, 
208-tcis SLA. kuopos sekretorė 
r žinoma dainininkė padaina

vo dvi daineles, akompanuo
jant Felicijai Nausėda. Po 
skanaus “luncheon” linksmai

3307 Aų^urn Ave.f
( Idcago, UI.

Phone Boulevard 5203

Golfas
A. K. Menas ir J. Miller lošė

visokie laužai. prieš P. Gustainį ir l)r. Kara-

50 kambarių 
į krūvą 
namas, ;

ike, nuneštas nuo pa-

i “Scotch 
Netolimai Menas ir J. 

kotelis points up”. 
griuvėsių.

fVursome”.
Miller laimėjo

L. Gaiza,
Felico 

Vai te raitė 
Kiras ma-

Pavieniai
apie kurį ji j p Gustainį

Miller sumušė
ir pastatytas kitoj vietoj. ,jų 4 kirčiais.

šiaurvakarių į 
šaltoji sriovė ir 
atšalo, bet visgi 
vakaruose, kur

Chicagą 
oras žy
ne tiek,1 
vietomis 1

Iš 
atėjo 
miai 
kiek
net ir sniegas pasirodė. Chica- 
goje šaltą sriovę lydėjo tik

ŠIRDINGAI KVIEČIAME

su-
5

Dr. A. J.

Menas 
kirčiais. J.

Kara-

♦
po pietų

kambarys

Todėl, jei rastųsi kur geresnė pianų išdir- 
bystė, tai Budnikas parduotų juos, už tai, 

» (Gulbransen pianu Budrikas. yra pardavęs

įliek-
♦

Kytoj 1 vai.
ory Uills loš antras geriausių 
“foursome”, susidedąs iš: Dr. 
S. Naikelis, mėgėjų čempionas,

|1925, ir J. Purolis, profesioną- 
lis golfininkas,, prieš Dr. C. 
Kasputį, mėgėjų “runner up” 
1925, ir Dr. A: Zimontą, maso
nų čempionas. Kurie nori pa- 

į matyti gerų lošėjų, tegul atvy
ksta į paskirtą vietą.

. ; z ♦ ♦ ♦
Kliubo čempionatų 

teur” ir viešas
rounds” prasideda nedėlioj, 
Oak Hills. Į šiuos čempionatus 

Lietuvius, Lietuvaites Drau- £ali ieiti ir ne Kliubo nariai; 
'jie gali' užsiregistruoti L, G. 

gus, Pažystamus; ir geroskliube.

mados “pendant 
užrubežinio 

x ir toksai pat 
Graži dovanė- 
dolerių. Duo- 
shvo mylimai 

linkėjimus

V

Pamatykite Gulbransen Pianus pas

ama-

Tėvus, Motinas, malonus,

\ ♦ ♦ ♦
Lietuvių moterų “ųualifing 

.rounds” prasideda spalių 2, 3 
mą ir pilna juokų Vakarų. Iir 4 dd> Jackson Parke. Spalių 

(5 d. prasidės “match”. Visos 
moterys golfininkės gali daly
vauti. Registruokitės e L. G. 
Kliube. —SpoHo Reporteris.

valios žmones į musų links-

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.)
26 d.. 1926 m.

MILDOS SVET. a
3140 So. Halsted St.

Pradžia lygiai 7:30 v. vakare

Kviečia Visus
Jaunoji Birute

KAS BUS SU RISTIKAIS?

Tik vienas “dzūkas” Bance- 
vičius turi užtektinai “pep”. 
Jis nepaliauja visiems šokti į 
akis. Kiti ristikai tyli ausis su
glaudę, nors ristynių sezonas 
jau čia pat. Dzūkas sako, jog 
jis visus čempionus šią žiemą 
suvarysiąs į ožio ragą. Pirmoj 
vietoj, sako jis, Pbžėlai jis ne
duosiąs nė atsikvėpti. Esą te
gul chicagiečiai pasidžiaugia 
savo čempionu, kuris “pametė” 
savo diržą Galvestone, Tex. N,

S. D. LACHAWIGZ 1
Lietuvis Graborius 
ir ftalziamuotojas 

2314 VV. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. ( anai 1271 
ir 2199

..................................—........................— —.. . .. ■ >■- — 

•.........................I
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Matai Kas Dedasi?

p-ia 
nors 
nuo- 
P-ia

bešnekučiuojant visoms žaista 
“bunco”. Savo laimę bandė vi
sos, kad laimėjus brangias do
vanas (prizes). Pažymėtina 
inksma nuotaika ir draugišku

mas susirinkusių ponių. Gerai,

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.
I ! . n ................................./

Jos. F. Budrik
PIANŲ KRAUTUVĖSE . 

3343 South Halsted Street 
OSO 3417-3421 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

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

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

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 

| Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialemis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chrorliškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

Kampas Monroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

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

llllilIlIlIlĮIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII

PILVUI. GYDYTI RITERIS .
šis pagarsėjęs Pilvui Gydyti Biteris. buvo vartojamas jau dau

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

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

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

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

Vartodamas 5j biterj kaip nurodyta ir ištirdamas jo naudingu
mą nebusite be jo ir visuomet turėsite bonkelę* savo namuose. Svei
kata tai yra turtas. Kaina vienos bonkos $1.00.

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

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

Boulrvard 7351

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

Taupyk kuponus iškirpdamab 
iš Naujienų .kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip‘Naujienos.
Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

: Reumatizmas sausgėlė: 
m ' Nesikankykite savęs skaus- ■ 
p mais, Reumatizmų, Sausgėle, 5
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu .
■ 4- raumenų, sukimu; nes skau- g
■ įėjimai naikina kūno gyvybę ir p
■ iažnai ant patalo paguldo. p
■ CAPSICO COMPAUND mo- p
■ stis lengvai prašalina viršmi- p 

lėtas ligas; mutos šiandie dau- ■
Į jybė žmonių siunčia padėka- ■ 

fones pasveikę. Kaina 50c. per ■ 
® paštą 55c. ar dvi už ?L05. ■
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
|| KATOS”, augalais gydyties,
Wl kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS :
p/ 3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

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

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose
Rridgeportas

Ką Jaunoji Birutė duos savo 
vakare rūgs. 26 d.?

Jau visi susidomėjo vaikais. 
Net ir pereitas Lietuvių Sei
mas, lakytas Philadelphijoj, 
nutarė rūpintis vaikais ir juos 
organizuoti. SLA. nutarė net
samdyti vaikams organizatorių. 
O ir chicagiečiai rimtai vaikų 
klausimu susidomėjo. Todėl ne 
veltui' manoma, kad Mildos sve
tainė rūgs. 26 d. bus permaža. 
Publikos, manoma, bus daug. i Pacific and Atlantic Photo]
Taip ir turėtų būti, nes jau lai
kas mums parodyti savo sim
patiją čia Augančiam jaunimui;

Gen. Condyles, naujas Graiki
jos diktatorius.

se” talpinti. Bet, deja, nedaug 
tokių narsuolių turime, kaip 
kad musų tautietis Radvilas, 
kuris sėkmingai moka kroko- 
dilius gaudyti. Be aktorių, nė
ra lošimo, be jvykių nėra no 
žinių laikraščiuose.

—Nemunas.

“Žemės Rojus” bus 
7 dar sykį

Teko nugirsti, kad art.-rež. 
S. Pilkos paruošta komedija 
“žemės Rojus”, kurį turėjo 
nepaprasto pasisekimo praeitą 
sekmadienį dar bus kartą pa
kartota. Kur dar nežinia, ieš
koma tinkamos svetainės. Visi, 
visur tik ir kalba apie tą “že
mės Rojų”, kas nebuvo gailisi 
iš tikros širdies. Tokius vei-

RUDUO PRASIDEDA

Ruduo prasideda rugsėjo 
23. PoetaiSižiaugiasi jo pui
kumu. Gamtos melancholija 
rengiasi prie žieminių sap
nų, bet Latynų poetas Hor- 
ace, daugiau negu 1900 me
tų tam atgal, persergėjo nuo 
rudeninio pavojaus: Rustus 
ruduo, javų valymo sezonas 
rūstingos Libitina

PRANEŠIMAI , SIŪLYMAI KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ

parodyti, kad mes su jais, mes 
jų norim ir kad mes norime 
juos pas save pasilaikyti, o ne 
stumti prie svetimųjų. Musų 
profesionalai irgi žada atvykti 
į tą vakarą, o Jaunoji .Birutė 
už atvykimą bus dėkinga.

Programas numatomas seka
mas:

Choras iš 70 ypatų; orkest
ras iš 15 ypatų; pianų smui
kų, solo ir duetai, deklamacijos 
ir monologai. Berniukas C. Ja
nulis (laimėjęs konteste) pasa
kys monologą “Aš vyras”, Mil
da Baronaitė (irgi laimėjusi) 
pasakys monologą “Paslaptys”; 
p-les Januliute ir Kufidrotaitė 
pasakys ciioloj^jy “PamoKymas” ; 

broliai Viktoras ir Mikas Me
džiūnai -diologą “Koncertas ir 
Opera”. O pabaigoj bus “pro
fesorius” Vktveris su orkestru.

Galima sakyti, kad progra
mas bus juokingiausias iš visų 
kitų programų. Kas myli juo
ką, prašomi atsilankyti.

Po Chicagą Besižvalgant
“Naujienose” x

Šiuo laiku “Naujienose” ei
na nupigintų knygų išpardavi
mas. Verta Chicagos lietu
viams nepraleisti progos, — 
ypačiai Lalio žodynas, Vilniaus 
Albumas, Tikėjimų Istorija ir 
daugelis kitų knygų yra (ik
rai geidaujamas svečias kiek
vieno lietuvio namuose. šitos 
visos knygos yra gaunamos 
per pusę pigiau, negu jų kata
logine kaina. Per tat verta 
lietuviams atsilankyti į didįjį 

“Naujienų” ofisą pasipirkimui 
geriausių knygų kol dar par
duodamų knygų kaina tebėra 
numažinta.

Jaunoji Birutė į savo vakarą 
pasikvietė į svečius artistą!Tas pats 
Stasį Pilką, komp. A. Vanagai- šauskui, 
tį, Dr. P. Zalatorių ir k., kad ninku!.

P-nas Ramašauskas
Yra žmonių sakoma, kad 

viena bėda tai ne beda, Ale dvi 
ar trys bėdos, tai tikra bėda.

buvo ir p-nui Rania- 
“Oremus” Diug savi- 
Pirmiausia nelaimė,—

parodyti, kad Jaunoji Birutė sūnų sužeidė automobiliu; vė- 
yra spėka ir kad su vaikais liftu, ačiū jo biznio priešų kerš- 
galima kartais nuveikti dide-’-tui, areštavo jį patį ir.net kri- 
lius ir gerus darbus. Manau, * minaliai kaltino; vėl gaisras 
kad ir Tamista ateinatį sek- namuose ir, gailaus, jo paties 
madienį, rūgs. 26 d., busite kojos susižeidimas. Tečiau
Mildos svetainėj, 
rutės vakare. 

* ♦
Visi kviečiami 

vauti Jaunosios 
atidarymo vakare 
tainėj. Pamatykite, kaip vaiku- įdare

busite kojos
Jaunosios Bi- kiek man besižvalgant teko pa

tirti, visos nelaimės lyginasi 
sėkmingai, dilsta tarsi pavasa- 

rytoj daly- rio sniegas. Sumiš eina geryn, 
Birutės sezono į porą savaičių bus sveikas;

Mildos sve-! kilęs-gaisras mažai žalos pri- 
jo paties koja į savaitę 

čiai yra lavinami ir savo atsi-'kitą busianti visai sveika irgi, 
lankymu paremkite tą gerą.O iš didžiojo debesies, geriau 
darbą, kurį dilba Jaunoji Bi- pasakius iš 
rutė.—J

*

laikraščiuose iš- 
bubnytos bylos, dėl kurios jis 
pats buvo areštuotas, sakoma

Pirmas sezono koncertas SSTi3
besies mažas lietus. Žmonių

Pirmą sezono koncertą ren- 'sakoma, kad geriems žmonėms 
gia p-ia Ona Pocienė su buvu- jr dievas -padGdąn iš nelaimių 
siu Maskvos operos <.................
rusu p. Sergei Borowsky. šis nors paįs Ramašauskas 
koncertas įvyks rugsėjo 29 d., tam netikįs.
trečiadienio vakare, 8 vai., Lie-1 /
tuvių Auditorijoj.

Abu dainininkai 
savo profesijoj, 
dainavo. Ir šiame 
dama pastatyti sceną iš “Bigo- 
letto” lietuvių kalboje. 
Sergei Boi o wsk y žymus 
ninkas visoj- Europoj ir 
riko j. P-ia. Pocienė

dainininku raistų išbristi. Gal tas ir tiesa, 
sakosi

yra meistrai 
Abu operose 
koncerte ža-

jo

kalus galima net kelius sykius 
kartoti ir publikos jiems ne
stigs. — Buvęs.

Draugystė šv. Mateušo laikys mė
nesinį susirinkimą Šeštadienio va
kare, rugsėjo 25 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted st. Visi na
riai privalote būti susirinkime, nes 
turim apsvarstyti kas link rengimo 
baliaus spalio 24 d. Auditorijoj.

Valdyba.
JJ-J ——« I

Dr-stės Lietuvių Tvirtybės svar
bus susirinkimas atsibus sekmadie
ny po pietų, Lukštos svet., 15 ir 49 
Avė. Nariai bukit visi ir atsiveskit 
naujų narių, nes turim prisirengti 
prie busiančio vakaro 6 d. lapkrL 
cio. Yra serijos tam tikslui. Atei 
kit pasiimti savo dalį. —Sekr.

Brighton Park. Liet. Keistučio 
Paš. Kl. daug narių persikėlė kitur 
r nėra pridavę savo naujus adresus 
diubo raštininkui. Malonėkit tai pa
daryti kuogreičiausiai, nes kitaip bus 
vėlu. Anton J ūsas, 3959 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7819.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa 
sveikiem 
tiem, 
■narių 
mes; 
ra yra 
85 laipsnių ši
limos vasara ii 
žiemf. Geriau
sia z * vieta apsi
stoti. fornišiuot. 

i kambariai pas: 
J PETER GADEIKO, 
511 S. Albany Av., Tampių Florida 

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

RUIMAI randai dėl vaikinų, su 
valgiu ir apskalbiinu. Ruimai pato
gus gyventi. 3532 So. Lowe avė.

MOTERŲ
i REIKALINGA moteris virėja į 
restaurantą virti valgius ir reika
linga dišių mazgotoja į restoraną. 
4656 S. VVestern avė.

i REIKIA merginos ar moteries prie 
namų darbo, kambarin, valgis ir al
ga. F. W4809 N. Monticello Avė.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. Canal 1678.

REIKIA moteries namų darbui, 
kambarys ir valgis. Atsišaukit nuo 
7 vakare ir visą dieną nedėlioj. 
4325 S. Artesian avė. 2 fl.

REIKIA indų plovėjos, gera mo
kestis. 4169 S. Halsted St.

Cicero
Jau buvo rašyta, kad Liet. 

Liuosybės svet. serijų laimė
jimas delei lietaus negalėjo į- 
vykti birželio 13 (Užvažiavi
me. Tas laimėjimas įvyks sek
madieny, rūgs. 26 d., savoj 
svetainėj. Kviečiame visus at
silankyti, nes bus šokiai, o dar 
ir dovanų gausite.

— Direktorius.
Pašovė vaiką.

Krank Guzinski, 14 m., 2518 
So. Western Avė., žiurėjo per 
skylę tvoroj, kuomet tapo pa
šautas į dešiniąją akį ir sun
kiai sužeistas. Kiti vaikai už 
tvoros žaidė sux oro šautuvėliu 
ir šaudė į (tikslą, kuris buvo 
pakabintas arti skylės, per ku
rią Guzinski žiurėjo.

(Dievaitė laidotuvių)!” Da
bar yra laikas turėti Trine- 
rio Kartųjį Vynų visuomet 
pa$ save, nes Trinerio Kar
tusis vynas prašalina iš kū
no visus nuodingus elemen
tus ir sustiprina kraujų, 
toks žmogus lengvai atsilai
ko nuo užkrečiamų ligų. 
“Austfh, Minn., rugsėjo 30. 
Aš labai kentėjau nuo skil
vio trubelių, bet, Trinerio 
Kartusis Vynas man pagel
bėjo ar aš dabar jį laikau 
savo namuose nublat. Tai 
yra labai geros skilvio gy- 
duoles. Steve Svardal”. ----
Nuo reumatiškų ir neural- 
giškų skausmų, kurie atsi
randa šiame sezone, bandy
kit Trinerio Liniment! Jei 
Trinerio gyduolių negalit 
gauti savo apielinkėj, rašy
kit pas Joseph Triner Com- 
pany, Chicago, III.
MM——— .1 « ■■ ■ II i ■■■■■— « I ■ ■■ - ■ M- - — ■ ■ —I ■■ —

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

K. J. Semaška, Apskr. Sekr.

Birutės choro vienų vyrų dainų 
pamoka įvyks rugsėjo 27 d., Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St. Vienų 
merginų pamoka bus antradienio 
vakare, rugsėjo 28 d., šioj pačioj 
vietoj. —‘Birutė.

Liet. Moksleivių Susiv. Amerikoje 
2 kuopos metinis susirinkimas bus 
laikomas šiandie vakarei rūgs. 25 
dieną, 8 vai.), J. Kaulino bute, 4532 
S. Erancisco avė., 2 floor. Nariai 
bukite susirinkime, nes bus renka
ma nauja kuopos vaidyba.

—Kp. Valdyba.

Amerikoj susirinkimas įvyks ncdC- 
lioj, rugsčjo 26 d., 1 vai. po pietų. 
Mildos svet. Malonėkite visi butii 
laiku, nes yra daug reikalų aptarti

Valdyba.
—

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Užtiko bravarą
Pranešimai

JIEŠKAU pusbrolio Augusto As
trausko, paeina iš Panevėžio miesto. 
Gyvena kur tai Chicagoj. Turiu svar
bi} reikalą. Meldžiu atsišaukti, ir jei 
kas žinote meldžiu pranešti. KAZI
MIERA STANKIENĖ, (Astrauskai
tė), šilavos g-vė No. 17 A., Rasei
niai, Lithuania.

KAMBARYS rendai, moderniškas, 
vienam ar dviem vaikinam. 2454 
W. 45 st.

KAMBARYS rendon vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu. 4325 S. 
Whipple st. 2 aukštaš.

NUOMON ruimas ir garažas, la- 
baį patogioj vietoj, švari maža šei
myna, gera transportacija; vienam 
arba dviem vaikinam. 3125 South 
Leavitt st. 1 flatas. C. Stones.

RENDAI kambarys dėl pavienių 
vyrų, su valgiu ar be valgio. Gera 
vieta pakeleiviams. Kreipkitės. 2113 
S. Halsted st.. x ,

NUOMON kambariai, patogi vie
ta dėl daktaro, dentisto arba kito
kios profesijos žmogaus. Klauskit 
savininko krautuvėj. 4102 Archer 
avė. John Vinckas.

RENDON šviesus, Meras kamba- 
ris su vjbIhiu ar valgio. Apšildo
mas karštu vandenili ant 2 fl. 6723 
S. Maplewoocl Avė. Tel. Hemlock
4930..

ĮVAIRUS skelbimai

REIKIA Merrow operatorkų.
Turi būt patyrusios.

Atsišaukit
412 S. Wells St.

Blackstone Knitting M Uis

REIKIA moteries arba merginos 
prie darbo mažoje šeimynoje. Telefo
nas Rogers Park 3472.

REIKIADARBININKįĮ
VYRŲ

5 vyrų dėl pardavinėjimo 
musų naujų West Sidės žemių

WESTCHESTER
įvesti visi Įrengimai, ant žemės 
yra statomi namai, randasi ne- 
elevatorių transportacijos, mo-

Yra 
jau 
toli 
kyklų ir bažnyčių;1

SHEKLETON HROS.
160 N. I.a Sa^le Street 

416lioom

Skyriaus ofisas:
6131 West ‘ "22nd St.

Prohibicijos agentai netoli 
Jolieto užtiko slaptą alaus bra- 
varą ir konfiskavo 50 statinių 
alaus, 60 galonų raugo ir 
gerai įrengtą šalto rauginimo 
dirbtuvę. Penki lenkai^ tapo 
areštuoti.

Kas girdėt Naujienų laiva 
korely skyriuje?

Vakar atsilankė į Naujienų 
ofisą Kazimiera Buževičiutė, 
kuri nesenai pribuvo į Chicagą 
laivu President Roosevelt. Da
bartiniai “grinoriai” išrodo ir 
elgiasi daug geriau, negu 
prieškariniais Pasikalbėjus su 
Kazimiera matyt, kad supran
ta visai gerai savo reikalus 
kaip prie išsirengimo, taip rr 
kelionėje. Pasirodo, kad baigus 
mokyklą ir mokanti amatą. 
Tokie “grinoriai” nebus apsun
kinimu savo tėvams ir patys 
duos sau rodą gyvenime.

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

ar kviečia.
------------gr-.-;; -

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100. M?

Atsakymas; $100.00 ant syk (r 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimo.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šimtą ir Išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate ./pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pimgai uždirbtų jums Jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jusi, 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt J 
čia per 20 metu?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
173V So. flalsted St. .

Tel. Yards 7282 . /į*
Res. Tęl. Hėmlock 5244

.. Bridgeport Painting .. 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. KAMANČIONIS, Prez.

Reikia 3 lietuvių vyrų 
Kurie moka kalbėti angliškai taip 

kaip ir lietuviškai.
' GERI DARBININKAI

Kurie gali sekti instrukcijas.
GERA MOKESTIS

APSIVEDIMAI
SHEKLETON BROS.

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

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

160 N. La
Room

Skydąus
6131 West

Šalie St. 
416
ofisas:
22nd St.

Tel. Lafhyette 8705—8706

RUBIN BROS.
IEŠKAU apsivedimui merginos, 

arba našlės. Geistina, kad turėtų; 
kiek nors turto. Aš esu 30 m. any
žiaus vaikinas, biznierius ir turiu 
savo namą. Kreipkitės laišku.

z 1739 S. ^Halsted st., Chicago 
Box No. 860

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į kriau

čių biznį. Moteris ar vyras, kriau- 
čius ar ne kriaučius. Biznio iki va
liai. 4550 Ravensvood avė. *

ISRENDAVOJIMUI

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijds įvai

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

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur. 1

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

REIKALINGAS žmogus su 
familija prižiūrėti namą; duosiu 
flatą dėl gyvenimo. Flatas ren- 
duojasi už $48 j mėnesį. Na
mas randasi North Sidėj ant 
Irving Park Blvd. Atsišaukjl 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

65c iki
REIKIA žmonių, kurie* kalba lie

tuviškai ir kurie nori uždirbti $11 
j dienų už 5—6 vai. darbo. Patyri
mo nereikia. Geriausia pardavinėji
mo pasiūlymas Chicagoj. Atsigaukit 
panedėly nuo 10:30 vai. ryto, Romu 
1010, 500 N. Dearborn st.

P-as 
daini-1 
Ame 

nuo jo ne 
atsilieka. Koncertas užtai bus (| 
ištikrųjų koncertas, ne koncer-1 
telis.

Pasiklausius gražių 
artistų, galėsime visi pasišok- jrnusveči u netiktai 
ti, nes koncertą seks šokiai.

Po koncerto p. Sergei Bo- 
rowsky, išvyksta Californijon; 
p-ia Pocienė irgi greitai kito 
koncerto neberengs. Tad ne
tenka daugiau rašyti. “A word

“Aušros Sūnus”
Artistas Pilka sako, kad 

ruošiamas veikalas “Aušros 
Sūnus netiktai suįdomins Chi
cagos publiką, bet sykiu paait- 
rins lietuvių patriotizmą. Anot

i paties . Pilkos 
Žemės Rojus” 
a j seriją busiančių 

veikalų jo pastangomis 
šiamų šiam sezonui.

operos; “Aušros Sūnus” yra laukia- 
i Chicagoje, 

ir visose Amerikos lietu- 
kolonijose. '

bet 
viųs

Budavos naują tautišką 
bažnyčią

išsi reiškimo,
buvęs tik įva-

gerųjų
ruo-

Budavosiąs ją kun. Brodavičius
prie Tautiškų kapinių

Bolševikų dienraštis
Bolševikų dienraštis vėžiškai 

“ i” pa- 
kur pirma

to the wise,is sufficient”. Visa progresuoja. “News Boys 
Chicagos lietuvija kviečiama j šakojo man, kad I 
šį koncertą, rugsėjo 29 d. Bi-, bllve galima parduoti kiekviX 

iškalite no spaudimo po 5 egz., ten 
šiandie {baugiau neparsiduodą

lietų galima gauti 
Beethoveno konservatorijoj.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Reporteris, kaip 2 egz. Matomai, luta pas 
' bolševikus skaitosi I 
tas pas 
gresu.

progresu, 
žmones rokuojama re- 

* t I

Kun. L. L. Brodavičius, ne
priklausomasis, pirmiau buvęs 
Rockforde, vėliau Westville, 
bet jau nuo tūlo laiko gyvenąs 
Chicagoj e, ketina budavoti nau 
ją nepriklausomą, “tautišką” 
bažnyčią. Budavoti mano prie
šais Tautiškas Kapines. F. Če- 
pauskas atidavęs savo žemę 
bažnyčios budavojimui ir bis- 
kį medžiagų, o F. Tvarionaa 
atidavęs savo biznio namelį 
klebonijai.

'<^Iki busianti pabudavota liau
ji
skelbia atidarąs priešais Liet. 
Tautiškas kapinės mokyklėlę, 
kur jis esą mokysiąs vaikus 
lietuvių kalbos iir muzikos. D;

ažnyčia, kun. Brodavičius

"A
Krokodilius

Naujienose” apie Rad-

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Žinia 
vilo pagautą krokodilių suin
teresavo Chicagos lietuvius. Ką 

1 sutinki visi sako, kad reikia 
daugiau tokių žinių “Naujieuo-

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. J šie 
draugiją priklauso arti 800 vyn 
ir moterų, o draugijos piniginio tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa
šalpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugui 
yra liuosąs išvažiuoti iš Chicagos 
bite kurią dalį Jungtinių Valstiji 
Amerikos ir gauti pašclpą kaip ir 
gyvendunias Chicagoje. Nariai $ios draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymi 
bile vienam draugijos nariui, arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So, Ilalsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St, — 
čia galėsitą išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m, Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais. '

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti pagal konstituci
ją. —Sekretorius.

Town of Lake. — G. *D. L. K. 
Vytauto laikys savo ąiėnesinį susi
rinkimą nedėlioję, rugsėjo 26 d.. 2 
vai. po, pietų (pagal dabartinių lai
ko), šv. Kryž. parap.n svet., >46 ir 
So. Wo6d gat. Vlsį nariai mąldnė- 
kit susirinkti, nęs daug dalykų yra 
dėl apsvarstymo. —N. Klimas, /fašt.

Draugystės šv. Kazimiero Kara
laičio mėnesinis susirinkimas įvykis 
nedalioj, rugsėjo 26 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted st. aut pirmų lubų. Malo
nėkit visi nariai laiku susirinkti.

T. Aieliunas, rašt.

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

J. A. Miščikaitis * 
3119 S. Morgan st.

Boulevard 1601
RENDON atsakanti kambariai 

vyrams. 2 fl., 725 VV. 16 St.
RENDAI kambarys vienam arba 

dviem vyram, šviesus, didelis kam
barin; elektra, maudynes, telefo
nas. Maža šeimyna. lubos. 3303 
So. Union avė.

RENDON kambarys dėl dviejų ar
ba pavienių. Kambarys šviesus ir su 
vėliausiais parankamais. 4234 Sottth 
Maplewood Avė. Pirmos lubos.

RENDAI 3 kambariai ant 2 lubų 
iš fronto. Kaina $15 mėnesiui. 
Kreipkitės 3423 S. Halsted^st.

NUOMON 4 frontiniai kambariai 
— už $19 ir 5 kambariai — $20 mė
nesiui. Geras mūrinis namas, visi 
parankamai.

2804 So. Union Avenue

SIŪLYMAI KAMBARIU
LIETUVIŠKAS H OTELIS naujai 

Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su vnfeiu.

PETER GA’DeYKO 
1606 So. HalštrtT St.

RUIMAS rendai vyrui, vienam ar
ba dviem; su valgiu arba be val
gio. 827 W. 33 Pi. Užpakaliniam 
name, 2 lubos.

7 RUU1MAI randai; elektra, mau
dynė. Rendos $30. 734 W. 85 St.

KRAUTUVIŲ FIKČĘKIAI 
Grose rnių, Bu- 
Černių, Delikate-

• ssen’ Restauraą-
‘ Kęndžių, Be-

kemių. Musų 
CJ^^specialurnas, Geras patar 

navimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

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

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

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių,' trokų patarnavimas Ckicagfoj ir 
apielinkčj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia •'‘fctogų den- Į 
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę i 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden ‘ Avė. Phone Lawdale 0114.

REIKIA keleto agentų paty
rusių arija nepatyrusių. Gera 
proga tinkamiems vyrams-, ku
rie gali suteikti gerus liudy- 
mus. Atsišaukit.

1530 No. Robey St.

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus.

Adolfas J. Oborskis
2444 N. Lockwood avė.

Tel. Spaulding 9556

BEIKI A pattern dirbėjų.
Atsišaukit

Chicago Steel Foundry,
3720 So. Kėdzie Avė.

REIKIA troko draiverio, nuolat 
darbas. 118 N. Curtis st.

"ATIDA” AUTOMOBILIAI
Statau namus ir garadžhfe. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, Jangus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mįžus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

S. A. ZOLP
927 W. 34th PI.

Phone Boulevard 0527

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sodan” — ta pati toa- 
linėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 ' tekintų brakes- Kurie ma
note pirkti ar mainyti i seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boidevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
8121 So« Halsted St.

touring ka
ras, 5 pasažierių, 5 nauji tajerai, iš
rodo ir bėga kaip naujas. Parduosiu 
pigiai. 44(11 So. RockweH St., Tel. 
Lafayette 6310.

PARDAVIMUI Velie 
ras, 5 pasažierių,

ir.net
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AUTOMOBILIAI I PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME i NAMAI-2EME NAMAI-2EKE MMAI-2EME NAMAI-ŽEME
Vartotų Karų Išpardavimas 

50 karų
Road.stoiiai, Touring’ai, Sedan’ai, 

Trokai, Coupe.
Jų kainos yra nuo $15 iki $275 dėl 

greito išpardavimo.
Visi karai A-l stovyje.

GEO. E. SHERMAN & CO.
1525 W. Division St.

PARDAVIMUI pirmos kle
sos bučernė, verta $3,000, par
duosiu už $1,200, arba mainy
siu ant gero sedan automobi
lio.

4345 So. Troy, St.

Namai pardavimui Paveldėtojai farmos mirusių 
savininkų

SAyiNINKAS parduoda ant pub- 
1 liško aukcijono ketverge, rugsėjo 

8 METŲ senumo namas, po 4 ir. 30, lygiai 2 valandą po pietų, gerai 
4 kambarius, aukštas beisinentas įrengtą 200 akrų farmą; ji randa- 
maudynės, elektra ir visi paranku- n ‘ .........

kaip

MUSŲ BARGENAI BARGENAS. Pardavimui mūrinis 
namas, krautuvė ir kambariai iš 
užpakalio, 2 fialai ant viršaus, di-

DIDELIS BARGENAS

PAIHIAVIMUI bučernė ir gro- 
sern^, sykiu keksų ir Truktų štoras. 

| Vieta sena, išdirbta; biznis daro- 
arba mainy- tuas cash, ant didelės biznio gat

vės Bridgeporle. Priežastis .— ap
leidžiu miestą. Važiuoju gyventi

mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
Vendą. 3952 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI 
m u i 7 pasažierių uždaroma ma
šina. Mainysiu ant buČernės, Sale Lietuvių Auditorijos.

. \ i - , i 3J39 So. Halsted Street grocernės, loto arba mažo namo.’ ________________
Atsišaukit pas savininką.

NAUJAS mūrinis namas po 
6 kambarius, įtaisytas pagal v 
stos mados, f--- d,or/“

6 ir 
ėliau- 

Įmokėtl tik y$3500, ki
tus ant lengvų išmokėjimų. 6731 S. 
Maplesvood avė.

si 7 mylios J šiaurę nuo Woodstock 
ir % mylių į northvvest nuo kai
melio Grecnwood, III. 65 mylios 
nuo Chicagos, prie Northwestern 
geležinkelio, žinoma kaipo Kiscr 
farma, juodžemis ir visa išdirbta. 
Morgičių $20,000 imt 6%, pasibaigs 
lapkričio 1, 1928. liet tolimesnių 
informacijų lelefomioki t arba 
ašukit

alsi-

I’AHPAVIMCI mitomobilis C'.hund- 
ler louring karas, sport mmtrl, 
’23 metų, labai geras, 7 pasažierių 
už pusę kainos.

Atsišaukit po 3 vai. vakaro.

Į PARDAVIMUI cigarų, tabokos, 
kęndživi Storas. Pardavimo priežastį 

‘ patirsite ant vietos.
i 1767 So. Halsted Street

J. W. KISER, 
217 W. 63 SI.

Tel. VVcntvvorth 1844.

841 \V

PARDAVIMU
Pierce Arrow,

automobilius 
vertės $6,0(10. 

Parduosiu už pusę kainos 
ba mainysiu į biznį arba 
Cottage.

Tel. Brunsvvick 8061

PARDAVIMUI geras grose- 
j ris, gerai išdirbtas biznis per 
daug metų. Geri visį rakandai, 
daug stako. Kaina pigi.

201 E. Glst Street

I
NAUJAS mūrinis namas, įtaisytas 

pagili vėliausios mados, karštu van Į 
deniu apšildomas, garažas dėl dvie
jų mašinų, (mokėti lik $3.000. <>6.73 
So. Talman avė.

EKSTRA BARGENAS
Parduosiu už mažą {mokėji

mą arba mainysiu ant 2 flatų 
namą arba bungalow ar gas 
filling station, kuris priims už 

NAUJAS mūrinis bungnlovv, karš- pirmą {mokėjimą, mano refesh-
tu vandeniu apšildomas, {taisytas 
pagal vėliausios mados, (mokėti tik 
$2560, kitus kaip rendą. 5329 So. 
Roman avė.

ar-
ant

RAKANDAI

PARDAVIMUI bučernė įr groser
nė, apgyventa visokių tautų. Biz
nis eina gerai. Priežastis pardavi
mo du partneriai. Noriu par
duoti visų 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.

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

ment stand su lotu. Geroj vie
toj, visą metą galima varyt biz
nis; žiemos laike gera vieta 
school supply pardavinėti. Agen
tams komišiną mokėsiu. Atsi
šaukit kas norit tokio biznio.

6500 Evans Avė. - 
Tel. Hydepark 7784

2 AUGS TŲ mūrinis’namas, krau- delis .skiepas, didelė barnė, repair 
luvė, 3-flatai ir 5 karų medinis ga- šapa, pigiai. Atsišaukit po 6 vaka- 
ražftįs. Namas randasi ant 18 gatvės,'re ir nedėlioj visą dieną, 
keli blokai nuo Halsted st. Rendos 2545 S. Halsted st. 
neša į mėnesį $120 
Ekstra bargenas ...... . ^OwUU

2545 S. JJal.sted st. 
■**■' * '*q " * ....... .  ■**■' 1 1 '"*

GERA VIETA DEL ROAD HOUSE
Prie Higgins kelio, Mariem Avė., 4

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2 fla-'akrai žemės, 7 kambarių moderniš- 
tai: 1—5, I—6 ir 2 karų mūrinis kas namas, barnė ir kiti budinkai. 
garažus, aržuolo Irimas, karštu van-] Tai yra viena gerui žinomų formų 
deniu šildomus, vienas blokas nuo auginimo Vokiečių Policijos šunų. 
Douglas Park, gražioje vietoje. Rep-' Taipgi gera vieta dėl /ubdivision. 
<lo,s neša $116 j mėnesį. Parsiduo- Galhnn 
da pigiai iš priežas- COIZAH 
ties ligos .................... I^UUU su

4 1.6'I'AI, 30 pėdų kožnas, visi 
improvementai įdėti ir išmokėti.] 
Lotai randasi pačiam viduryje mics-Į 
toko Clearing. Savininkas susirgo , 
ir turi parduoti pigiai / P
Kas pirmas, tas laimės

Apart šitų mes turime daug 
sdkių namų ir. lotų pardavimui 
ba

uždirbti daug pinigą. Kaina 
$15,000 caslj. Paslnmjykit

MR. JOHNSON, 
7925 So. Park Avė.

Triangle 5865

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

mainymui.
M. J. TANANEVICZ

736 W. 18 Street
Phone Canal 4847

PARDAVIMUI per savininkų nau- 
s didelis (> kambarių mūrinis 

_ ingalosv, platus lotas, moderniš- 
I kas ^pluinbingas, ugnavietč, knygy- 

vi-’nas, kieto medžio trimas, kaina 
ar- $8000, cash $1500, kitus kaip ren

dų. Otto Prapotnick, namų statyto
jas, (>003 S. Kedzie avė. '

JOSEPII STRESKA 
2310 So. Central Park Avė. 

Tel.’Rockwell 9505

NORIU GERO BIZNIO

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, arba mainysiu į mažesnį biznį, 

- mažą namą, asba automobilių. Arba 
kėdės, $20. kas nori pirkti svarstykles, registe- 

rį. mėsos malimui mašiną mažai var
totą.

NAUJAS 6 ir 6 kambarių, mūri
nis namas, 
sios mados, 
išmokėta.
Ii $3500,

įtaisytas pagal vėliau- 
lotas 37x125, viskas 

Parduosime pigiai. Jmokė- 
kitus duosiu morgičius.

' MARQUETTE MANOR
PARDAVIMUI mūrinis na

mas, 8 flatų, 2-7, 2-4, 4-5 kam
barių. Kampinis 
1 blokas nuo 63 
lo trimas, garu 
imsiu į mainus

lotas 90 pėdų, 
gatvės, aržuo- 
šildomas. Pri- 
mažesni namą

1810 So. Peoria St. 
Tel; Roosevelt 4425 KAMBARIŲ namas, mali 

elektra, visi parankumai

PARDAVIMUI rakandai 3 ruimų, 
pigiai. Sykiu ir ruimus galima ren- 
duoti. Iš fronto, paranku dėl vy
rų. 710 W. 31 St. front.

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
licatesgėn, sandvičių krautuvė, 
dirbtuvių visokių arti, biznis ge
ras, kaina pigi. Svarbi priežas
tis. Turiu parduoti greitai šj ge
rą vietą. Tel. Fairfax 0035.

7 ir 7 
dynės, 
įmokėti tik $2000, kitus kaip ren- 
dų. 5422 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI valgomo kambario 
tas, grojiklis pianas ir viktrola. 
5220 Calumet Avė., Džianitorius

PARDAVIMUI furničiai ant štu- 
kų, taipgi patalai ir paduškos.. Ge
ras šuo 
1643 N. Lincoln st. 2 lubos 
pakulio.

franeuziškas pudelis. I 
iš už-

PARDAVIMUI grosernė, se
na išdirbta vieta ir gera vieta 
bnčerniai. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 ^o. 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 štoro. 6 kambariai ant 
antro floro. Elektra, maudynė, ga
ražas dėl 2 karų. Galima nupirkti 
su mažai pinigų. 522 W. 31 St.

TURIU 2 namus, po 4 kambarius 
fialai Brighton Parke. Mainysiu į 
gerų biznį.

7923 South Park Avenue 
Phone Triangle 0535

PARDAVIMUI 50 akrų farma De- 
Kalb, III. 3 mylios nuo miesto. Že
mė stebėtinai gera. Mainysiu ant 
Chicagos prapertes, nes turiu didelį 
užsiėmimą Chicagoj. Didelis barge
nas. Del platesnių žinių, kreipkitės

4607 S. I''rancisco. avė., 1 lubok 
arba A. URBONAS

B. 1, Box 55, 
De KALB, ILL.

Ir vėl ekstra bargenas-
ĄH girdėjai kada pr«IW, ......................

17» akrų, juodžemio, pusė mylios * . •
nuo miesto, 12 kambarių muro stu-| oje pačioje apiehnkėje. Kre,p-

i* kitės prie savininko i krautu- 16y46, klėtis 36x10, kiaulininkas J: ‘
2(>x4f), uištininkas 20x36, visi bu- v9» 2.>37 W. 63fd St., I hone

1...... ’■ °K avys, Prospect 9511.(linkai nauji. 43 karves, 33 i
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, 
imk greitai už $1’1,000, įmokėti 
.*5,000.

P. D. ANDREKĮJS 
Pentvvater, Mich.

MAINYMUI
TURIU 12 flatų namų geriausio

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

7923 South Park Avenue 
Phone Triangl<\ 0535

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
nainaF, 6 ir (i kambariu. Kaina 
$5500. Savininkas parduoda. 551 W.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI Mahogany par
lor setas, 130, aržuolo diniug 
ruimo stalas ir 6 kėdės, $20. 
Verdantis pečius, gasu ir ang
limis kūrenamas, $35. Daiktai 
geri. Matt Seruosia, (>601 St. 
Lavvrence Avė.

PARDAVIMUI lietuviškas ko
telis, 60 ruimų. Biznis išdirbtas 
per 50 metų, gera vieta dėl dvie
jų partnerių. Savininkas apleid
žia Chicagą. P. GADEIKO, 1606 
So. Hąlsted St.? Chicago, III.

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

neiŠsirinktumėt iš 
tai mes tanistom 

‘ pa-

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

Lafavette 7674

PARDAVIMUI
PARDUOSIU ar mainysiu ant bile 

kokio biznio soft drink parlor, fix- 
tures pirmos klesos. Turiu parduot 
greitai ir pigiai. Randasi ant 47-tos

1 Yi augšto moderniškas medinis 
namas, 2 karų garažas, 6815 Racine 

( Avė., Englevvood 2358.
GALUTINAS išpardavimas pianų tarpe Kedzie ir VVestern Avės, 

į Mid \Vcst Piano Stores,- Ine., 6136] Atsišaukite:
4401 So. Rockvvell St.

Tel. I.afayette 6310
Halsted St. Normai 9431.

Štennon Ūpright Pianas, $4W ; Hlnze Upright Pianas . . $56 
Baur Upright Pianas .. $18 
Kimball vargoniukai .. $20 
Arolian fonografas0 .... $15 

.. $85

t 
i
1
1
1
24 (irojikliai Pianai po u
Prie šitų bargenu dar pridedama 

rekordai, roleliaiybenčiai. Jie turi 
būt Išparduoti tuojau, kad pada-Į 
rius vietos dėl naujo stako. Atdara

PARDAVIMUI delikatessen, gro- 
seroė/Maža krautuvė, parduosiu pi
giai, renda $20. 4465 So. Wells St.

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

Kreipkitės:
STANKO-NESTO CO.,

901 W. 33
Yards 46

vakarais iki 9. Nedėliotais nuo 
iki 4 (x) pietų.

Mid VVest Piano Stores, Ine.
6136 S. Halsted St.

n

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, apgyventa visokių tautų, kito biz
nio nėra per 5 blokus; priežastis par
davimo labai svarbi, 
vietos.

1815 So. 52nd Avė., Cicero, 111.
Phone Cicero 2813

PARDAVIMUI grosernė ir 
lunch ruimis. Vieta gera dėl įni- 
černčs. Parduosiu visą arba pu
sę. Pigi renda, 8 pagyvenimui 
kambariai. Našlė negali apsi
dirbti. 1713 So. Canal St.

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

5705 So. Neva Avė.

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

PARDAVIMUI groseris su 3 kam-
KainaPatirsite ant bariais. Renda $18 mėnesiui. 

l$200. 667 W. 18th St.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro
jikus pianas, gerame stovyje, $90. 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskį pinigų, o kitus iš-

• mokėjimais j 4 mėnesius.
ZAKAITIS

6512 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 1721

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė.

1231 Washtenaw Avė.

'PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, daromas geras biznis.

4503 So. Wallace St.

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

PARDAVIMUI Hardvvare krautu
vė. 7309 W. Roose-velt Rd. Telefo- 

. nas Forest Park 527.

PARDAVIMUI ofiso kaunteris (re- 
gisteris), owningas, partinas, dra
bužių gabinimui volkeisas, šovkel- 
gas, icebaksis, bukkeisas ir kt. Par
duosime labai pigiai.

1532 E. 69th St.
Arti Stoney Island

PARDAVIMUI siuvėjo Sana, geras 
biznis ir vieta. 8048 Wallace Sti

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

PARDAVIMUI restaurantas, ge
ras pelningas biznis, lietuvių apie- 
linkėj, Brighton Parke. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas partnerių 
3 inetųz lysas. Parduosiu pigiai.

^I.afayette 4741

PARDAVIMUI "bučernė ir gro
sernė, Malt ir Hops; gera vieta dėl 
biznio. Parduodu pigiai. Priimsiu 
ir partneri vyrų ar moterį. Aš esu 
našlys. Nedėlioj busiu visą dieną.

Kreipkitės;
3337 S. Auburn avė.

PARDAVIMUI bekernė, labai pi
giai, turiu parduoti greit iŠ priežas
ties ligos. Atsišaukit 850 W. 18 St.

PRIE VIENUOLYNO pardavimui 
2 flatų mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas. Duosiu morgičių. 
bireitam p rdavimui. 6637 S. Fair- 
field avė.

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash-. Phone 
W alias h 6890.

PETER BAYS

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro
šerne, ...™. B g kambaril| furnas ir pe{iūmi'SiU
pigi, arti prie lietuviškos l>ažny- lipnias, kieto medžio grindys, gerame 
Čios, lyses 5 metams. Priežastis «t?vy, kaina $12,500, greitam pirkė

jui.

2 flatų mūrinis
parduosiu pigiai, renda «0J8 Lafayette Avė., presuotų plytų,

S-K uamnarlii rumoc «*• X4l_

pardavimo — nesuprantu bučer- 
nės darbo. 4434 S. Fairfield avė 5867 State St.

H. J. COLEMAN & CO.
Normai 0796

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučern£.

Kaina $900.
Kreipkitės:

6601 S. Halsted St.

Savininkas turi parduoti
Tuojau galit kraustytis į moderniškų 
2 flatų namą, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 boileriai, aržuo
lo trimas, prieš naują parką, Ciceroj, 
2 karų garažas, išmokėjimais.* < šau
kit Cicero 2133-R. Savininkas 1811— 
filst Avė., Cicero.

PARDAVIMUI arba mainymui ga- 
” A x ....................Ųhi-

par-. 
ves- {mokėti $800, kitus pagal 

Matykit < 
I STENZEL.

934 W. 53 rd Place

sotino stotis ir standas. Netoli 
cagos. Geras pelningas biznis, 
duosiu pigiai, nes dviejų biznių 
tl pasekmingai negaliu.

8955 Arch.er Avenue 
Tel. Lafayettė 4741 v

GARAŽO budinkas ir Va akro že
mės į Hinsdale, tinka dėl gyveni
mo. Geroje vietoje. Bargenas $11500,

PARDAVIMUI turiu gerų namų 
po 5 ir 5 kambarius su bungalovv sto
gu. Pirmas aukštas karštu vandeniu 
Šildomas, antrame augštč sudėtos 
paipos dėl kito boilerio Maudyklė, 
elektra, gazas

Turiu irgi po 6 ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu šildomą, 2 karų ga- 
radžiųs, aržuolo užbaigimas Parsi- 

- . ----- .. .... .duoda labui pigiai ant lengvų išmokė- 
—-«> ruimų, renda $80 į me- (jimų. Taipgi galiu pabudavoti na- 

...., ant buČernės ^-mų ant jus loto su savo pinigais. 
Namus galima matyti vakarais, suba- 
tomis ir nedėliomis.

JOHN MEŽLAIŠKIS, 
7018 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant biznio 4 šeimynų namų, 3 
po 4, 1 . ’ ’
nėšį. Mainysiu ant buČernės u. 
grosernės, arba 2 flatų namų South 
Side. Galiu pridėti cash. Atsišau
kit nuo 7 iki 11 ryto. Vakarais nuo 
6 iki 9 vai.

SAVININKAS 
635 W. 46 Place.

5 KAMBARIŲ namas, 
jūsų loto. visi vėliausi 
Lengvais išmokėjimais, 
planų, 17 N. La Šalie 
810. . »' I t'

$4,590, ant 
įrengimai. 

Reikalaukit 
St.. Room

BUDAVOTOJUI REIKIA PINIGŲ
Gražus 5 kambarių bungalovv, 

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

STENZEL,
934 W. 53 rd Plače

PARDAVIMUI su mažu jmokėji- 
mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak
ių farma. Kaina $6,700.

40 akrų farma, 1 mylia nuo mies
to. Visa ūkęs mąšjnerija randasi, 
žemė juodžerpis. Geri budinkai, pasi- 
nuadokit proga. Parduosiu už $3.000

Atsišaukit į
. Naujienų Skyrių, 

Box 67,
8210 So. Halsted St.

2 FLATAl ir Storas, 2 mūriniai 
garažai; namas randasi ant 59 ir 
VVestern avė. Prekė $34,000. Priim
siu lotus arba mažų /farmą, katra

NAUJAS moderniškas bungalow
Pritinsiu jūsų seno cottage arba lo- . . ..
tą kaipo dalį {mokėjimo. Nauja 4 j tinka dėl resortų. Atsišaukite pas 
kambarių mūrinė bungalovv, randa-| kontraktorių
si prie Calumet avė., tarpe 101 ir J. WHLIGZKA
103 St. Roscland. Lengvais 
kėjiinais. P. Tanczy, 1----
hart Avė. Pullman 8881.

gvais i.smo-
tl 105 Eber-

rių
r. VVELICZKA (>634 S. Maplesvood avė.

2 .FLATŲ moderniškas mūrinis, 
5—5 kambarių, 2 karų garažas, 35 
pėdų lotas, $16,000, įifiokčti $4,000, 
išmokėjimais, prie Troy, netoli 60 
St., Sandner, 2(16 W. Garfield Blvd. 
BouleAartl 1392.

PARDAVIMUI. įmokėti $500, ki
tus kaip 'rcndų> 6 kambarių mūri
nis bungalosv, 8005—07 S. La Šalie 
St., lotai 30yl25 kožnas, kaina 
$10,500. Savininkas E. Sodderlind, 
543 E. 75 St. Tel. Stewart 2627.

• PARDAVIMUI mūrinis 
rendos neša į mėnesį $428. 
$35,000 ' su bizniu; įnešti 
$6,000. Savininkas randasi

3119 S. Morgan St.
• Tel. Boulevard 1601

namas, 
Kaina 
reikia

AŠ apleidžiu miestą ir noriu 
parduoti savo rezidencijos lotą 
Brighton Parke, prie Artesian 
ir 44 St.

PAUL BENDA
1838 S. Fisk St.

PARDAVIMUI 5 ruimų mū
rinė ant postų cottage. Mau
dynė, elektra. Geras namas.

Krepkitės: *
3222 So. Lowe avė.

PARDAVIMUI 6 ruimų mū
rinė cottage su garažu, namas 
visas geras; elektra, maudynės.

Kreipkite?:
2943 So. Emerald avė.

204 AKRŲ farma, mieste, parda
vimui, yra 11 kambarių namas, geri 
kiti i budinkai, daug stako, su gyvu
liais, paukščiais ir mašinomis. Gero
je vietoje, netoli dirbtuvių ir 
klų.

kasy-

PAUL LYNCH 
Carney, Mich.

MOTERIS iš Californijos bus Čia 
trumpą laiką, ji pasiūlo $12,000 ver- 

$11500, tės farmą už $6,000 greitam pirkė- 
sutartį. jui, 160 akrų galvijų farma, 2 setai 

(namų, vieta dėl 2 šeiYnvnų. MRS. 
DAVEY, c/o Markwart, 6954 Paxton 
Avenue<

MAINAU 2 aukštų namų j gro- 
sernę ar į kitokį biznį. 3742 South 
Parnell avė.

2 FLATŲ namas garu šildomas, 
2 karų garažas, iš šono įvažiavi
mas, Douglas elevutorio transporta- 
cija, 1827 S. 56 avė. Savininkas 
Austin 4664.

KUR pinigai apskaitliuojami. Tu
riu 5 kambarių bungalow, 8334 
Ciihndon avė. ir 10811 G. Avė. Man 
reikia tik 1 namo, bet reikia Cash. 
Nupirksit pigiai. PAULSON, 8334 
Crandon avė.

3,. KAMBARIŲ medinis bungalovv, 
furnas šildomas, gerai pastatytas, 
14 colių storumo sienos, tiktai 
$7500, išmokėjimais, $1000 įmokėti. 
Turit pamatyti, kad įvertinus, prie 
Seeley, netoli 66 St. Sandner, 206 
W. Garfield Blvd. Boulevard 1392.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
1 karo garažas, kaina 
$1000, lotas į mainus, 
mas, furnas šildomas, 
castle. \

$8700, cash 
aržuolo tri- 
3127 New-

PARDAVIMUI 10 kambarių na
mas, furnas Šildomas, 50 pėdų lo
tas, 3710 Wilton avė, $11,000, agen
tams komisas. Lake View 1465.

PARDAVIMUI 2 bungalovv, 6—7 
kambarių/ moderniškas, tile virtu
vė ir vana, geros grindys virtuvėj, 
8135 Rhodes. Atsišaukit 8251 Rhodes 
avė.

MAINAU mažų namą, kuris 
dasi Brldgeporte į lotų arba 
gero automobilio. ĄJsisaukit 
savininko.

MBS. T. RADAVIČIENft 
301 So. Fourth St.

ST. CHARLES, ILL".
Tel. St. Charles 451

ran- 
ant 

prie

Už $3000 nupirksi! naują 3 fla
tų rtiurinį namų, 5—5 ir 4 kamba
rių, karštu vandeniu Šildoma. North 
Wcst Side, kaina $18,000, Peyson, 
952 Addison st. Bittcrswcet 5623.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun
galovv, vėliausi fikčeriai, cementuo
ta gatvė ir šaiytakiai, lengvais iš
mokėjimais. Savininkas, 8127 Perry 
avė. Stewart 2577.

, PARDAVIMUI graži mūrinė cot
tage, augšti viškai ir skiepas. Savi
ninkas, 2034 Huddon avė.

NAMAS
Viso kaina $2500 x

Medinė cottage ant užpakalio Joto, 
<125, netoli naujos mokyklos 
> 57 St. ir Hamlin avė.
JOHN L. SHERIDAN CO. .

5312 S. Kedzie Avė.
Prospect 3630

prie

5654 S. Homan Avė.
PUIKUS 6 KAMBARIŲ BUNGALOW 
Tai namas, kurio jus ieškote, kaina 
$10,750. Apžiūrėki! jį.

' JOHN L. SHERIDAN C().
5312 S. Kedzie Avė. 

Prospect 3630

5 KAMBARIŲ bungalovv, 2 karų 
garažas, automotiškai šildomas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, tile va
na, porcelinė lavalory, $9,250. 8117 
Oglesby avė.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gyvenimai po 
5 kambarius; parduosiu pigiai, su 
mažu jmokėjimu. Savininkas mainy
tu ant mažesnio gyvenimui namo ar 
mažos farmos apie 1 ajt’erj ar dau
giau, apie Chjcago. 2301 Ixike Street, 
Melrose Park, Iii.

TOWN 4>F LAKE
Pardavimui namas su groserne ir 

mokyklos reikmenys, lietuvių ir len
kų apielinkėj, pigiai.

4838 So. Paulina "'St.

PARDAVIMUI du mediniai 
namai, vienas 7 kambarių, su vi
sais parankumais ir 2 karų ga
ražas, o kitas yrą krautuvė ir 9 
Kambariai ant viršaus, prie di
džiosios gatvės, kampinis nahias 
ir sale lotas, 2ekarų garažas. C. 
P., 15725 Finch Av., Harvey, III.

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

Savvyer Avė.
■■ .............-

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas po 4 kambarius ir 2 lotai? 
Turi būti parduota greitu laiku ar
ba mainysiu ant gero automobilio.

Kreipkitės:
6535 Washtcnaw 

2 lubos
ve.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių medinis namas, cementuotas 
beisinentas ir yra ant cementitiių 
blaksų; lotas 75 X125. Kampinis. 
Parduosiu pigiai; kaina tik $7,300. 
Morgičių nėra. Vienas blokas į ry
tus nuo VVestern avė. Matykit sa
vininką. 7250 S. Claremont avė.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas 5 ir 6 kambarių, beismente 
4 kambariai. Mūrinė apačia, 1-mas 
flatas furnasu apšildomas, čia pat 
parsiduoda šildomas pečius.

K. ADOMAITIS 
3852 S. California Avė.

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3391 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

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

VYRAI išmokit barberystes. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, W- 
672 W. Madison Street, arba 1 
Wells Street. /

s

GREITAll PIGIAI 
išmokiname anglų kalbos, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir vijose *nokslo Šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
flatų namas, 2 po 6 ir 2 po 4 kam-| 
barius. Mainysiu ant bungalow ar- 

namo 2 flatų po 4 kambarius.’- 
cash parduosiu labai pigiai.

SAVININKAS 
4621' Archer avė. 

z' 1 flatas '

siiniriniiiniiininiK

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

G, LEVEfcKI, 
Los Angeles, Calif.

(Pilnas antrašas bus pad. vėliau)
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Ar Jys Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato.

i Praktiškos pamokos ant kostumerių
PARENDAVOJIMUI 5 kam- 1 karų duos jums galę greičiaus ir ge

bamai švitKiK vra vnnn plokt I ! iaus i8mokti to amato lr Kreitu ,lai- uanai, sviesųs, yia.vana, eieKl įcu gauįj gerą darbą su geru mokes- 
ra, prie karų linijos, Clearing, tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
III., arti Argo ir Cicero. Susi- i ^kT,e1±Tim^inX- !rgi.rr°i!n?; 
v. ° ... , • me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir
žinojimui su savininku adresas ‘daugiaus.
Naujienų skyrius, 3210 South FEDERAI
Halsted st. Box 75. 1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. MadUon Street
f


