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Girdai apie sukilimus 
Rusijoj

Bandė nužudyti - Graikų 
diktatorių Pangalosą

Francijos-J. V. skolų sutartis 
neišpildoma, sako Clemenceau 

Coolidgeui
Gandai apie rimtus nėra- Rusų armija Odesoje suki- 

murnus Sovietijoje lūs prieš Maskvą
Trockis vadovaująs sukilimui 

Leningrade; kėsintųsi nužu- 
dvt Stalinas 

* «

LONDONAS, rugp. 9. — So
vietų Rusijoj, matyt, dedasi 
svarbių dalykų, apie kuriuos 
užsieniuose betgi eina tik gan
dai. Pasiekiančios vakarų Eu
ropos sostines žinios iš Atėnų, 
Varšuvos ir Bucharesto rodo, 
kad pietų Rusijoj, jei ten neki
lęs tikras maištas prieš sovietų 
valdžią, tai vis tik dalykų pa
dėtis Ijegalo nerami.

Per pastaras keturias dienas, 
nežiui int atkartojamų paklausi
ųjų dėl girdų, prasiskverbian
čių pro Rusijos sieną, Maskva 
atkakliai tyli. Ji trumpai tik 
nugynė girdus, kad buk Troc
kis buvęs areštuotas ir kad Ru
sijoj kiięs maištas.

Iš Bucharesto praneša, kad 
Ukrainoj einą atkaklios kauty
nės, bet kadangi rusų pabėgė
liai nejsileidžiami į Bumaniją, 
tai kiek tikresnių žinių negali
ma gauti. Oro jėgos, sako, 
remiančios valdžią, bet Juodųjų 
jūrių laivynas pakėlęs maištą. 
K rime sukilėliai visur mušą so
vietų ištikimos kariuomenės bū
rius.

Pranešimai iš tų pačių vers
mių sako, kad Trockis vadovau
jąs sėkmingam sukilimui Le
ningrade ir kad buvęs pasikėsi
nimas nužudyti Staliną, svar
biausi Zinovjevo priešą, bet 
nepavykęs.

Maskva nugina girdus
MASKVA, rugp. 9. — Rusi

jos užsienio departamentas 
skelbia, kad girdai apie maiš
tus ir sukilimus armijoje esą 
visiškai neteisingi. Tie praneši
mai apie neramumus pietų Ru
sijoje ir kitur esą tik tam tik
ra užsieniuose pradėta kampa
nija prieš sovietus.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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 žodį. 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 
) dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. >

Maistininkai nužudę komisarą 
Dračenko: lojali kariuomenė 
išvyta iš Odesos

BĮ CHA BESTA S, Bumanija, 
rugp. 9. — Pranešimai iš pasie
nio sako, kad pietų Rusijoj ki
lę rimtų maištų prieš Maskvos 

'sovietų Valdžią, nors, negau
nant tų žinių patvirtinimo iš 
kitų šaltinių, galbūt, kad jos 
yra perdėtos.

Sako, kad Odesos garnizonas 
pakėlęs maištą. Generolo Lese- 
,vičo kariuomenė Odesoj, įsaky
ta vykti j Uralo kalnų sritį, at
sisakius tatai daryti. Sovietų 
komisaras Dračenko, kurs bu
vęs pasiųstas j Odesą žiūrėti, 
kad įsakymas butų kariuomenės 
išpildytas, kai tik jis atėjęs į 
generolo Lesevičo štabo įstaigą, 
buvęs tuojau nužudytas. Karei
viai nukirtę komisaro galvą ir, 
pasmeigę ant jėties, nešioję ją 
gatvėmis maištininkų grandinės 
prieky, šaukdami: “šalin tero
ristinę valdžią!”

i Lojalios kariuomenės dalys, 
išvytos iš Odesos, įsitvirtinu
sios netoli nuo geležinkelio sto
ties. Tarp jų ir maištininkų, 
kuriems vadovaująs Trockio ad
jutantas PotniVovas, einanti 
kova. Abiejose pusėse esą 
daug užmuštų.

Garnizonas lemiąs Trockį
Politinė policija areštavus ge

nerolą Lesevičą, bet jo kareiviai 
ir oficierai jį išvadavę.

I Ištikimosios kariuomenės da
lys remia Staliną, komunistų 
partijos vykdomojo komiteto 
sekretorių.

Irkutsko, Sibire, garnizono 
diduma taipjau remianti Troc
kį, ir jau nuginklavusi Valdžiai 
ištikimąją kariuomenės da/j, 
generolo Trubulino vadovauja
ma.

Kominterno, pirmininkas Zi- 
novjevas buvęs mestas j jo na
mus bombos sužalotas.

: Maskvoje vykstą skaitmenin- 
gi areštai. Suimtieji esą tremia
mi.

įsakyta suimti Zinovjevas
! VARŠUVA, rugp. 9. — Kol 
kas nepatvirtinti pranešimai iš 
Maskvos sakų, kad menševikinė 
J?] fakcija įsakius areštuoti 
Zinovjevą, komunistų interna
cionalo pirmininką, tariamą 
Trockio bendrininką, dėl sukur- 
stymo minėtų maištų Ukrainoj.

MIRTIES BAUSMĖ PASMAU
GIMU

SANT1AGO, Kuba,' rugp. 8. 
— šiandie čia buvo nužudytas 
vienas nusikaltėlis, Herman 
Peną, mirties bausmei pasmer
ktas už užmušimą Santiago bur
mistro Villalono. Ekzekucija 
buvo padaryta ispanišku budu: 
pasmerktasis buvo smšugte pa
smaugtas.
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Pristatymas duonos į vieną iš keturių streikierių šelpimo sankrovą Passaic streiko apygordoj.

Bandė nušauti Graiku dik- Clemenceau laiškas pre- Trys asmens žuvo feier- 
latoriy Pangalosą zidenlui Goolidge’ui verku ekspliozijoj

ATĖNAI, Graikija, rugp. 9. 
— Vakar bandyta nužudyt 
Graikijos diktatorius Pangalos. 
Pangalosui valgant pietus Po- 
seidonion viešbuty Spetsaiso 
saloj, vienas pirklys, vardu 
Antonopulos, staiga išsitraukęs 
revolverį taikėsi ji nušauti, bet 
vienas buvusių valgomoj salėj 
asmenų suskubo išmušti revol
verį iš rankos pirmiau, ne kaip 
jo savininkas iššovė.

Indusy ir musulmony kau- 
tynęs nesiliauja

KALKUTA, Britų Indija, 
rugp. 9. — Indusų su musulmo
nais kautynėse, kurios vakar 
čia vėl atsinaujino, keturi as
mens buvo užmušti ir daugiau 
kaip penkiasdešimt sužaloti.

Penki asmens prigėrė gar
laiviui susikūlus

IIALIFAX, N. S., rugp. 9. — 
Ties Tinę Cove, Scaterie saloj, 
garlaiviui Ringhorn laike aud
ros sudužus į povandenines uo
las, penki jo įgulos žmonių pri
gėrė, Dvylika kitų buvo išgel
bėti.

----------------------------------f

18 metų ėmė korespon
dencijai pasiekti paštu 

laikraščio redakcija
HARRISVILLE, Pa., rugp. 9. 

— Paštas kartais iškerta keistų 
šposų. Prieš aštuoniolika me
tų, būtent 1908 m. sausio 3 d., 
vienas Grove City laikraščio 
Reporter korespondentas Har- 
risvillėj, M r. H. Gibson, pasiun
tė paštu tam laikVaščiui kores
pondenciją apie vietos atsitiki
mus. Laikraščio Reporter re
dakcija tą korespondenciją bet
gi gavo praeitą šeštadienį, nors 
iš Ifarrisvillės į Grove City yra 
tik šešios mylios. z

Du vyrai bandė per
plaukti Lamanšą, 

nepavyko
DOVER, Anglija, rugp. 9.— 

Jaunai amerikietei, Gęrtrude 
Ederle, andais sėkmingai per
plaukus Anglijos sąsiaurį (La
manšą), vakar bandė tą (patį pa
daryti du vyrai, anglų pulki
ninkas Freyberg ir kanadietis
Omer Perrault. Bandymas šiandie saulė teka 5:51, lei-|Romos į Evian-les-Bains, fran- 
abiem nepavyko. džiasi 7:59 valandą. dužų rezortą Lemano paežery.

Francijos skolų mokėjimo su
tartis esanti neišpildoma; pa
vojus Francijos nepriklauso
mybei

PARYŽIUS, rugp. 9. —‘Fran* 
cijos premjeras Clemenceau pa- būt miltinai sužalotas ir dviejų 
skelliė atvirą laišką Jungtinių vaikų dar pasigendama. Dveji 
Valstijų prezidentui Coolidge-jnamai, stovėjusieji arti įmo- 
’ui, kuriame jis prašo, kad A- nes, buvo taipjau stipriai ap- 
merika nelaikytų karo skolų (draskyti. Sprogimas buvo taip 
kaip grynai komercijos dalyko.'smarkus, kad supurtė visą mie- 
Clemenceau sako, kad padary- stelį, o vienos mylios radįuse 
ta Berengero ir Meliono karo beveik visų namų langų stiklai 
skolų mokėjimo sutartis esanti išbyrėjo. " .
neišpildoma ir gresianti Franci- 
jos nepriklausomybei.
“Mes esame skolininkui, jus 

ifreditoriai”, sako Francijos 
premjeras. “Atrodo, kad į tai 
žiūrima kaip vien i iždininko 
departamento reikalą. Bet argi 
Čia nėra neko kita, kas turėtų 
būt paimta domėn?... Juk jei 
valstybė* butų tik biznio 'na
mai, tai pakaktų bankininko są
skaitų pasaulio likimui nuspręs
ti.

“Jus norite iš musų7 ne ko
mercinės skolos, bet karo sko
los. Jus' žinote gerai, kad musų 
iždas yra tuščias. Tokiu atveju 
skolininkas turi pasirašyti vek
selius. To. jus ir norite iš mu
sų... Ne paslaptis betgi, kad 
šiame' dalyke skolų mokėjimų 
datos yra tik įsivaizduojamos. 
Tatai veda prie paskoloj su 
tvirta garantija pavidale Fran
cijos teritorijų, kaip kad buvo 
su Turkija, šito, ponas prezi
dente, mes niekados nepriimsi
me. Franci j a neparsiduos, da
gi nė savo draugams”...

TAI BENT KARŠTA

ZKANSAS CITY, Mo., rugp. 
9. — Šioj pietvakarių daly šian
die buvo karščiausia šiemet die
na. Kansas Cityj termomfetras 
siekė 100° F.; Chickashoj, Ok- 
la., buvo 108°, o Salinoj, Kas., 
111° F.

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

Nenusistojęs oras; galima 
laukti lietaus; maža atmainos 
temperatūroj; pusėtinas mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūra siekė tni- 
nimum 65°, maksimum 79° F.

PIROVIDENCE, B. L, rugp. 
9. — Bristoly šiandie atsitiko 
Bristol Fireworks kompanijos 
įmonėj sprogimas, kurio įstai- 

|ga buvo sudraskyta ir trys 
žmonės užmušti, ketvirtas tur-

Britu submarinas pasken
do; 5 prigėrė

LONDONAS, rugp. 9. —Bri
tų admiraltija paskelbė, kad 

•submarinas 11-29, kurs buvo 
remontuojamas, šiandie pasken
dęs Devenporto baseine. Mano- 

(ma, kad su submarinu pasken
do taipjau penki žmonės.

Jungt. Valstijos neduo
da ramumo Meksikai
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 

9. — Jungtinių Valstijų amba
sadorius Sheffield įteikė Mek
sikos . užsienio departamentui 
notą dėl Meksikos naftos ir 
žemės įstatymų.

Ambasadorius Sheffield ne
trukus grįš į Jungtines Valsti
jas atostogoms.

Du Amerikos misionie
riai prigėrė

LONDONAS, rugp. 9. — Iš 
Aleksandrijos (Egipte) prane
ša, kad praeitą šeštadienį ten 
prigėrę du Amerikos presbite- 
rijonų misionieriai, kun. McGill 
ir kun. Baird. Prigėrė jie gelbė
dami skęstančias keturias mer
gaites.

Francijos-Rumanijos 
sutartis pasirašyt#

PARYŽIUS, rugp. 9. — Iš 
Bucharesto praneša, kad šian
die buvus pasirašyta draugin
gumo tarp Francijos ir Ruma- 
nijos sutartis.

šiuo tarpu vedamos derybos 
dėl panašios sutarties tarp 
Francijos ir Jugoslavijos.

ROMA, Italija, rugp. 9.
Jungt. Valstijų iždo sekreto
rius Mellon rytoj išvažiuos iš

437

Vajus Britu kasyklų strei
kininkams šelpti

WASH1NGTONAS, rugp. !). 
— Atvykus j Junprtinos Valsti
jas Anglijos streikuojančių an- 

gliakasiy delegacija, kuriai va
dovauja Britų darbo unijų kon
greso generalės tarybos narys 
Bcn Tillette, laikė čia su Ame
rikos Darbo Federacijos virši
ninkais, prezidentu VVm. Green 
ir sekretorium Franku Morris- 
onu, konferenciją, kurioj buvo 
sutaisyti planai vajui — rinkti 
aukas Britų streikuojančių an
gliakasių šeimoms šelpti. Vajus 
bus pradėtas tuojau ir trauksis 
iki rugsėjo mėnesio 1 dienos. 
Aukų rinkimo kampanijos iždi
ninko pareigas eis federacijos 
sekretorius Morrisonas.

Kiny darbininkai Kantone 
kaujasi tarp savęs

KANTONAS, Kinai, rugp. 9. 
•— Kantono gatvėse vakar įvy
ko riaušių ir kautynių tarp 
priešingų kiniečių darbininkų 
fakcijų. Kautynėse septyni as
mens buvo užmušti, daug kitų 
sužalota. Daug riaušininkų are
štuota.

10 žmonių prigėrė
BUFFALO, N. Y., rugp. 9.— 

Vakar žmonėms besimaudant 
Erie ežere, ties Braut Beach, 
trisdešimt mylių nuo Buffalo, 
prigėrė dešimt asmenų, visi 
jauni žmonės. Jie buvo pagauti 
povandeninės srovės ir nuvilk
ti į ežero gilumą. šeši kūnai 
buvo vėliau išgriebti, bet ketu
rių kitų kol kas nepavyko su
rasti.

• . .........................— I —»■■■■ . ......................

Penki asmens žuvo 
traukiniui sudau

žus autą
BtUFFALO, N. Y., rugp. 9.-j 

New York Central linijos grei
tajam traukiniui sudaužius va
kar netoli nuo Williamsvillės 
automobilį, bhvo užmušti penki 
juo važiavusieji asmens.

Ispanijos-Italijos arbi- 
tracijos sutartis

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
9. — Ispanija ir Italija šiandie 
čia pasirašė arbitracijos sutartį.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

_____ _ _____ __ _____ . .i

No. 187

Lietuvos žinios.
Įsteigta aukštesnioji 
pienininkystės ir gy- 

vulininkysičs mo
kykla

KAUNAS. — šiais metais Bel
vedery įsteigta valdžios auk- 
tesnioji pienininkystės ir gy
vulininkystės mokykla. Moks
las truks 2 metu. J mokyklą 
priimami be egzaminų berniu
kai ir mergaitės ne jaunesni 15 
melų, baigusieji 4 klases vidu
rinės mokyklos arba žemesnių- 
sias žemės ūkio mokyklas. No
rintieji įstoti mokiklon, turi pa
duoti mokyklos direktoriaus 
Vardu prašymus iki rugpiučio 
mėn. 20 d. Prie prašymo rei
kalinga pridėti išeito mokslo 
pažymėjimas, gimimo metrika 
ir gydytojo liudymas apie svei
katos stovį. Pragyvenimas ben
drabutyje, kainos apie 50 litų 
mėnesiui, kuras, šviesa ir pa
tarnavimas apie 50 litų pusme
čiui ir mokesnis už mokslą 50 
litų pusmečiui.

Lietuvos atstovai į Ciu
richo vandens jėgos 

parodą
KAUNAS. — Nuo rugpiučio 

mėn., 31 d. iki rugsėjo 10 d. 
Ciuriche, Šveicarijoj, ruošiama 
tarptautinė vidaus vandens jė
gos naudojimo paroda ir kon
ferencija, kuri bus 1924 me
tais įvykiais Londone hidrau
linės jėgos konferencijos tąsa. 
Be kita ko, konferęncijos daly
viai aplankys žymesniąsias hid
raulines įmones Šveicarijoj, o 
galimas daiktas, ir gretimose 
valstybėsę. Lietuvai atstovau
ti į tą konferenciją žada vykti 
plentų ir vandens kelių direkto
rius inž. Jankevičius ir hidro
metrinės partijos viršininkas 
inž. Kolupaila.

Juridinės pagalbos kon
vencija tarp Lietuvos ir 

Šveicarijos
. KAUNAS. — Šveicarijos vy
riausybė pasiūlė Lietuvai suda- 
ryli konvenciją apie tarpusavės 
juridinės pagalbos tiekimą. Už- 

| sienių reikalų ministerija savo 
' atsakyme pareiškė principe pa
siūlymą priimti. Greitu laiku 
numatomos tuo reikalu dery
bos.
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Jei jums yra nusibodę 
paprasti .

T7YRAI yra ištikimi kuomet ištikimumas
* yra užpelnytas. Bet draugai, knygos, 

žaidimai arba cigaretai kurie yra paviršuti
niai greitai nyksta nuo pamėgimo.

Vyrai yra ištikimi HELMARAMS, todėl, 
kad HELMARŲ ištikimumas užpelnytas— 
Karalienė Žymiausių Cigaretų—tokių retų • 
cigaretų kurių nepaprastas viliojimas įsigijo 
daug naujų garbintojų per dvidešimtį metų.

F Susipažinkit Su i

Helmar
Karalienė Žymiausių Cigaretų

Rusiškos ir Turkiškos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514*16 Ruosevelt Rd 
Arti St. Louie Ate.

CHICAGO, 1LL.

Vanos

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybes” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, ąurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

[KOHtSNNDEKCUOSl 
■ ii. —ssa^J
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Philadelphia, Pa. '
Visuotino Reinio Komisijos 

Darbuotė

Kelioliką dienų beliko iki 
prasidės Visuotina® Seimas Phi- 
ladelphijoje. Kol laikraščiai pa
skelbs šių žinią, laiko paliks 
dar mažiau. Mažu PresoN Ko
misijai dauginus neteks progos 
rašyti apie rengiamąjį Seimą.

Nenorėdami užimti daug vie
tos laikraščiuose, rašome šią 
žinutę trumpai, šiuomi rašte
liu dar sykį norime pabrėžti 
Amerikos lietuviu žiniai, kad 
rengiamas Seimas eina labai 
pasekmingu keliu. Entuziazmas 
neapsakomai didelis, kas paro
do, kad Amerikos lietuviai nė
ra dar “numirę” ir “nemiršta”, 
kaiį) kartais yra manoma arba 
rašoma spaudoje. Kas padilgi
no amerikiečius taip susidomė
ti lenkiamuoju Seimu, kiek
vienam aišku. Tai perversmas 
pačioje Lietuvoje. Kad tai fak
tas, galima pastebėti iš to, jog. 
rašant pranešimą pas susi neši
mo sekretorių p. V. J. Grinių, 
Seiman jau užsiregistravo su
virs 200 delegatų. Galima pa
stebėti iš to, kad Amerikos lie
tuviai yra labai susidomėję 

• čionykščiais kaip ir Lietuvos 
reikalais. Seimui klausimų pri
siųsta galybės. Jeigu Seimu’ 
visus juos reikės aptarti, tai 
Seimas gali prasitęsti mažiau
siai vieną savaitę laiko. Komi
sija Rengimo Seimo kitaip ir 
nemano, kad Seimas galės būt 
atliktas į tris dienas.

Kadangi šis Seimas yra Ju- 
I bilėjinis, rengimo Seimo Ko
mitetas šiuomi prašo redakto
rių ar busimų delegatų suieš
koti ir atsivežti protokolą lai
kyto seimo 1906 metais Phila- 
delpbijoje. Tasai dokumentas 

I šiam Seimui labai reikalingas 
I Lutų turėt k* w ‘i

Amerikos lietuvių organiza
cijos, draugijos, kliubai, dailės 
rateliai, visokios kuopos, ku
rios neturite dar parinkę sei
mai! savo delegatų, skubinkite 
tokius išrinkti ir juos pasiųsti. 
Pasirūpinkite tuo reikalu visi, 
kas tiktai gyvas jaučias. Padė
kite nuims ir patys sau, kad 
šis seimas butų vienas iš di
džiausių ir kad jis turėtų nema
žiau kaip 500 atstovų, atsto
vaujančių visus kampus, apgy
ventus lietuviais Amerikoje.

Rezervuokite bilietus bankie- 
tui, koncertui; užsakykite vie
tas nakvynėms. Kadangi susi
vėlinus gali pristigti vietų. De
legatus siųskite mažiausiai vie
nai savaitei laiko, nes sutelkus

Į laiddtuvo® mmžliaVo daug 
draugų ir pažįstamų. Mirė bir; 
Žoho 26 d., o ipalaijAoitas 
miesto kapinėse toirž. 29 4.

Prie kapo buvo ir kalbėto
jas, kuris vare komunistišką 
agitaciją. Tokie kalbėtojai užsi
tarnauja tik papeikimo.

Ilsėkis, drauge, ramiai sveti
moj žemelėj. 

— ■ > ■■ i
Teko patirti, kad rugpiučio, 

29 d.’ Racine Midvvay Parke 
įvyks didelis piknikas. Pikniką 
rengia T. M. D. iš Kenosha, bu-' 
tent, 119 kuopa, Racine’o 121. 
kp., S. Milvvaukee 6 kp., Mil-. 
waukee 60 kp. ir Waukegano 13 
kp. Tikiu, kad suplauks daug; 
svietelio. Bus visko, kas tik ką 
norės. Truks tik gal paukščio 
pieno.

— Kaz. Brazevičius. ’

Sveikatos Dalykai

Kodėl vedę vyrai ilgiau 
gyvena?

Ne vienas juokdarys užklau
sė: “Kodėl vedę vyrai ilgiau® 
gyvena?” “Ne”, atsako išmin
tinga šeimininkė, “jiems tik at
rodo kad ilgiaus.”

Dr. Bundeseh, Chicagos Svei
katos Departamento komisio- 
nierius sako, kad “daug teisy
bių pasakyta juokais.”

Jis buletine “Chicago Health”, 
paduoda šiuo klausimu kelis 
interesingus faktus. Jis sako, 
kad vedusių vyrų mirties rata 
yra žemesnė, negu nevedusių, 
našlių arba persiskyrusių vyrų.

1. Iš kiekvieno 1,000 persis
kyrusių vyrų, tafpe 25 ir 34 
metų, penkiolika miršta; iš kiek
vieno 1,000 nevedusių vyrų, tos 
pačios grupės, penki miršta; 
kuomet iš kiekvieno 1,000 ve
dusių vyrų, Uos pačios grupes, 
tik keturi miršta.

2. Iš kiekvieno 1,000 persis
kyrusių vyrų, tarpe 35 ir 41 
metų, aštuoniolika miršta; iš 
kiekvieno 1,000 nevedusių pa
čios grupės, keturiolika mirš
ta, kuomet iš kiekvieno 1,000 
vedusių pačios grupės tik sep
tyni miršta.

3. Iš kiekViėiftl 1,000 persis
kyrusių vyrųp harpe 45 ir 54 
metų, trisdešimt septyni mirš
ta; iš kiekvieno 1,000 nevedu
sių vyrų pačios grupes, dvide
šimt trys miršta; kuomet iš

Dėl
Odos Ligą

seimą 
Diena”,

f
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

pasiun- 
ir isto-

jau bu-

ktdkvieno 4Ų000 *K*recta«fią vy
rą paCtos grupės ttk lodtah’ioli- 
k* imirifoa.

4. Iš IctAvren# L,*000 ipmis- 
kyrusių vyrų tarpe 55 ir 64 
melų, penkiasdešimt šeši įnirš
ta; iš 1,600 nevedusių pačios 
grupės, keturiasdešimt devyni 
miršta; kuomet iš 1,000 vedu-

šių lik dvidešimt devyni įnirš-] kitais žodžiais,
ta

5. IŠ kiekvieno 1,000 persi-1 siskyrimų. 
skyrusių vyrų suvirs 65 metų,1 1JKI0 vyrų, 
116'įniršta; iš 1,000 nevedusių,1 persiskyrusių mirė 29, vedusių 
112 mfiršta, kuomet vedusių tik 13.
80 miršta.'L

dėl kiekvieno 
1,000 apsivedimų, buvo 200 per- 

Tuo pačiu laiku 
vedusio amžiaus,

“Jeigu nori ilgiaus gyventi,
1925 metais buvo 41,000 ap- apsivesk, ir pasilik ap ivedęs”, 

persiskyrimų 8,700, pataria Dr. Bundesen. [PLIS].sivedimų,

lšNewYorkotiesiaiįKlaipe(lą 
TREČIA 

t

Didėlė Chicagos Ekskursija
I LIETUVĄ

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926 
ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo

f iš uosto j uostą
Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri
guldė Ą 4 . i • ■ •"

Baltijos Amerikos Liniją
parengti dar vieną tiesų išplaukimą

į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “ESTONIA”
kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Seimo Brooklynb, laike kada tas laivas stovėjo uoste.

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
PAUL BALTUTIS & CO.

901 W. 33rd St., Phone Blvd. 2426 
CENTRAL MANUFACTUR1NG • 
mstriucr BANK

1112 W. 35th St., Boulevard 63N) 
J. P. KVVALD & CO.

840 W. 83rd St., Tel. Yardg 2790
S. L. FABIONAS

809 W. 35th St„ Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St„ Tel. Canal

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St., Roosevelt 8500 

SAWICKAS
726 W. 18th St., Tet. Canal 1003 

. V. M. STULPINAS
3311 So. Haisted St., Tel. Yards 

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Haisted St., Boulevard

1 JOHN J. ZOLP t
4559 So. Paulina St., Tel. Yards 

VlNCENT MILASZEWICZ
1725 W. 47th St., Tel. Yards 4389

BALTIC AMERICA LINE
Chicago, Illinois

6062

0700

0145

1955

120 N. LaSalle St.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

su “Amerikos Lietuvių 
delegatas negalės ap

leisti Philadelphijos ankščiaus, 
kaip už savaitės laiko, 
kime seimą skaitlingu 
tiniais, nes tai svarbu 
riška.

Seimas ^atsibus, kaip
vo pasakyta, dienomis 29, 30 ir 
31 rugpiučio (August), 1926, 
Lithuanian Music Hali, Allcgha- 
ny Avė. & Tilton Street.

Presus komisija:
J. V. Grinius,
Z. Jankauskas,
J. Tvaranavičia.

Čadu m Ointment gali būti vartoja
mas a»t minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de* 
dervinių, nučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurfe daug kenčia nuo odos 
ligų gąlima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaigdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
sidrėskimų. užžavimų ir taip toliau. 

Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, Ui siųskite 85c 
pas The Omega Chemical, Company, 
>76 Fiftb Aver.ue, New York.

LIETUVON

Kenosha, Wis

Kvieskit Savo Gimines 
Iš Lietuvos Per 

NAUJIENAS
• DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius

6971—Onai Jasulaitei
12368—Juozui Vaitkevičiui

6974—Juozapui Žiūkai
21725—Povilui Norbutui

3983—Jievai Gegužinskienei
21384—Augustui Reivitui
12382—Antoninai Kalinkaus-

a kiutei
11391-—Domininkui Norkui
2 1726—Domicėlei Šliužienei
22976—Onai Zičkienei —
2 2979—Juozapui Bacevičiai
9)911—Petrui Barauskui

7002—Jonaičiui Juozui
21387—Adelei Butkevičienei
12396—Kazimierui Mačunskui

21392—Salom i j ai Lukštienei 
12401—Emmai šmidt
7025—Antaninai Kavaiiunie- 

nei
7024 -Teklei Zabielaitei
7023 Dominikui Norkevičiai 

12411—Evai Menčinskienei 
12407—Agotai Mockienei
7053—A pem i j ai Ječiuvienei 

12413—Pranui Katiliui 
24729—Juozapui Kiršgalviui

7056 Juozui Dievaičiui
7084 Katriutei Drulikei
7058 Petrui Baltrūnui
7060—Antanui Jurėnui

22469—Aleksandrai Mikšienei

Mirtis išplėšė iš mtisų tarpo 
mylimą draugą Antaną Vistar- 
tą, kuris buvo vietinės Lietu
vos Balsas Draugijos įsteigė
jas ir iki mirties jai priklausė, 
eidamas pirmininko pareigas. 
Nors mirė kitame mieste (Rav 
cine, Wis.), bet D. L. B. pa
siuntė vainiką. Paėjo iš Šiau
lių apskričio, Bondorių kaimo. 
Paliko žmona, dvi dukterį, sū
nų ir brolį, kuris Chicago  j tar
nauja poliemonu. Racine turėjo 
namus, o Kcnoshoj valgyklą. 
Racine velionis priklausė S. L. 
A. 100 kuopai, L. B. ir Seserų 
Draugijai ir “Eagle”.

Velionis buvo laisvų pažiūrų,) 
todėl kunigužis nieko nepelnė.

Žemos nupigintos kainos trečios 
tiesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
8215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valstb 
,as liuesai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
)LYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
tELGENLAND, P E N NLAND-(ex- 
‘ittsburgh), ZEELANI), ARABIC 

siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southainpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čioa klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
ceturiems ar šešiems žmonėms. Pa- 
togu/nai, puikus maistas ir nianda 
gumas.

Kreipkite prie mus vietinių agen- 
arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Si*. CMcago, PI.

tų

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimu ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

•Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų. /

NAUJIENOS
1T39 So. Haisted St., Chicago, IH.
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MiMi

NAUJIENOS, Chicago, III.

Skubos darbą velnias renka.

Verkia duonelė tinginio val
goma.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje

Tu truputi prašu
O tu primerk

dar ne, .— atsiliepė 
ituikienė. — Gal turi

gatavi? užklau-;

atAvieži-

ir tar
kai 1 nėra

Stirna.
ži< k, šypsokis.
vieną aki, kad kita nebūtų ma
žesnė.

—Ar jau šaus?....
žinoma, kad šaus. Aš ma

čiau kaip ant “mnving pikče- 
kada muša parta-

pašones, o kilų pusė galvos, pu- Didelis Palengvinimas žmo- 
Hė nosies ai ba visai nieko nesi- niem su Nuvargusiais Ner- 
matė.

Adasiokas pasižiurėjo j savo 
pei’klfėiptų fizionomiją ir parei
kalavo, kad fotografaušas iš
trauktų jį iš grupės.

Don Pilotas.

REDAKTORIUS:

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

J. LAZftAUSKIS, Pirm., 1468 W. 114th PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 VVabansia Avė., Chicago 
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

Musų dienos ir naktys 
eina ilgyn

Kad musų dienos ir naktys 
tam tikrais metų sezonais tai 
ilgėja, tai'trumpėja — lai yra! 
paprastas, • kiekvienam žmogui 
žinomas reiškinys. Ne apie to
kį dienų ir naktų ilgėjimą mes 
čionai norime kalbėti. Sezoni
nis musų dienų ir naktų ilgu
mo į vairavimas paeina nuo že
mės sukimąsi apie saulę. Mes 
čionai norime kalbėti apie mu
sų dienų ir naktų ilgumą, kurs 
paeina nuo žemės apie savo ašį 
besisukime lėtėjimo. Kiekvienas 
žino, kad diena ir naktis paei
na nuo žemės sukimosi apie sa
vo ašį. Dienų ir naktų ilgumas 
arba trumpumas priklauso nuo 
to, kaip greitai žemė sukasi apie 
savo ašį. Jeigu žemės sukima
sis apie savo ašį nuolatos butų 
vienodas, lai ir dienų arba nak
tų ilgumas nuolatos turėtų bū
ti vienodas. Bet mokslininkai 
įrodo, kad musų dienos ir nak
tys iš meto į metą ilgėja. Tas 
reiškia, kad lėtėja žemės suki
masis apie savo ašį. Toks die
nų ir naktų ilgėjimas yra labai 
menkas, labai nežymus ir pa
prastam žmogui negalimas įžiū
rėti. Patys mokslininkai negali 
pastebėti koks yra skirtumas 
tarpe vieno meto ir kito meto 
dienų. Bet dienų ilgio skirtu
mui surasti mokslininkai ima. 
didelius laikotarpius. Kuo ilges
ni laikotarpį imsi, tuo didesnį 
pastebėsi dienų ilgio skirtumą. 
Pažiūrėkime tat, kas yra musų 
dienų ir naktų ilgėjimo prie-

mes
van-

nimo tos priežasties, dėl ko mu
sų dienos ilgėja.

Jeigu musų dienos nuolatos 
ilgėja ir ilgėja, tai yra aišku, 
kad kuo toliau mes eisime į pra- 

• eitj. tuo trumpesnes rasime die- 
•! nas. Dabartinė musų para turi 

I dvidešimt keturias valandas. 
I Buvo laikas, kad žemės para 
suaidėjo iš dvidešimt valandų, 
iš dešimt valandų, iš šešių va
landų ir t. t. Bet ar galima 
prieiti kokį nors parų trumpėji
mo galą? Taip, galima. Kuo 
trumpesnės yra paros, tuo, reiš
kia, greičiau žeme sukasi, o 
kuo greičiau žemė sukasi, tuo 
labiau jinai yra išsipūtusi arba 
išsigaubusi per ekvatorj. Jeigu 
žemė perdaug 
tai jos įtalpa 
kyli krūvoje: 
gabalus ir tie 
kos išlakstytų į visas 
Kad tatai yra tiesa, mokslinin
kai gali įrodyti eksperimento 
pagalba. Jeigu paimti didelį ak
menį, užtaisyti jį ant ašies ir 
prijungti prie didele jėga su
kamos mašinos, tai tas akmuo 
perdaug smarkaus sukimo ne
atlaikys. Jis suskils, sugrius ir 
jo dalys betvarkiai išlakstys j 
visas puses.

Kaip greitai žeme sukpsi apie 
*avo ašį pradžioje atsiradimo-— 
finiku yra tikrai pasakyti. Da
rant tokius aprokavimus, moks
lininkams reikia atsižvelgti x į 
žemės medžiagos kokybę, į jos 
temperatūrą, j jos spaudimą ir 
t. t. Matematikai tačiau yra 
padarę/ žemės pradinio sukimo
si aprokavimą, kurs- nurodo, kad 
buvo laikas, kada žemės para: 
susidėjo iš trijų ar keturių va
landų. Kitą kartą pakalbėsime 
prie ko įveda dienų ir naktų il
gėjimas.

FOTOGRAFEL
NYCIOJ

[ Feljetonėlis]

Atvažiavo svodba j fotogra- 
fitu.šo fotografelnyčią, kur 
šė veselninkų fizionomijas.

Vyrai, moterys, jaunieji, 
mergini ir pajauniai, tiktai
kilojasi, pucuojaai ir rengiasi 
prie mušimo fotografijų. Foto
grafaušas riktuoja mašinas, tai
so šviesas, stato veidrodžius ir

rių” šauna, 
grapijas.

-Ar jau 
se Stirna.

' - Aš 
svočia
Snapso ant drąsos nuryti gurk- 
šniuką?

—Nagi štai, lak! išsiėmęs 
iš kišenės paniukę pasiūlė Ada- 
siokas. Svočia išlakė 
t ūkę, akis išvertė, o 
įsirėmė į pašones.

Dabar jau galite 
bijau!... 

t

Kada “partagrapijos” buvo 
padarytos, tai viąi žiurSjo ir 
spjaudėsi, primesdami vieni ki
tiems bedą: “artistiškai tai ar
tistiškai” padarė. Svočia stovė
jo vidury rankomis įsirėmus į

Kaushillas
< IL'ROrR.'.iTiU: ir MIDWIFE 

l’ispkmingai gy
dau įvairias ligas, 
n lupiausiai užsi- 
•eiie justas vyrų, 
■notėtų ir vaikų, 
i e operacijų, be 
skausmo, pagal 
všliausį išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa-

mu-

pa
šų-

visą pan- 
rankomis

šaut. Ne-

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

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

100 N. LaS'alle Chicago, III.
arba Drie vie agent

Lietuviai Advokatai

greitai suktųsi, 
negalėtų pasilai- 
jinai suskiltų j 

gabalai be tvar- 
puses.

—Dievas žino kas čia bbs, — 
stenėjo stora svočia, — šaus ar 
kaip kitaip muš tas partagra- 
pijaš?

- Kad ir muš, bet ne tave, — 
atsakė 'Adasiokas, pajaunys, ka
daise ant armonikos buvęs ge
ras muzikontas.

Fotografaušas senas Stirna, 
iškišęs ranką iš užu marškos 
šaukia vidun visą svodba. Svod
ba gerokai įsilinksminus urmu 
suburbėjo į kambarį, kur stovė
jo prirengtas didelis aparatas 
ir juodu maišu apmautas.

— Dabar stokite visi krūvon. 
Visus kartu nutrauksiu, o pas
kui, kas norėsite, nutrauksiu 
atskirai. Jus, merginos, tupki- 
tės, o vyrai atsistokite. O tu 
mažiukas pasistok 'aukščiau, 
kad matytųsi, 
fotografaušas
pasitaisykite savo kvietkas ir 
apsilaižykite.

—O kam reikia laižytis? — 
užklahsė kvackas Adasiokas. — 
Dar liežuvį gali nutraukti.

Fotografaušas Stirna priėjo 
prie savo aparato, atitraukė jį 
keletą pėdų toliau ir įkišo gal
vą j maišą. Bet čia atbėgo ir 
fotografaušo boba Tarutė:

O kiir' Stirna? — užklausė

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto *ki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta / 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
• Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.Z
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

— komanduoja 
Stirna. — Visi

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
J0756 So. Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La £alle St., Room 530
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 
Tel. Yards 4681

v

vais—-Naujos Gyduolės |
Daktarai Kurie Turi Daug Motų Prak

tikos Sako, Kad Toa Gyduoles yra 
Rekomenduotinos dvi jų 
Mokslinio Sudėjimo nuo 

Tokių Nesmagumų
Skaitytojai Būrą., kad toe puikina gyduo- 

1$H nuteikia labai gera palengvinimą | ke
letą dienų. Jus turite jas pabandyti dėl sa
vo silpnų nervų, jei esate silpna*, nuvar
gęs ir panaAių nesmagumų. Jei jūsų mie
gąs yra prastas ir neat&vieiina jūsų, tik 
pabandykite tas naujas gyduoles Nuga- ■ 
Tone. Kuomet jūsų viduriai nevirtkina, di
deli raugėjimą po kiekvieno valgio, apsivė
lusį liežuvi ir nemalonų skonį burnoje, 
galvos skaudėjimą ir jaučiatėa visas nu
vargęs ir silpnas iė ryto, eikite pas sa- -—m- t—

vo aptiekorių ir gauk bbteij Nuga.Tone. tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
Vartokite jas pagal nurodymą ir jus nu- 
sistebėaita kaip greitai jus pasijausite ge- ’0vUn“L 
riau. Nuga-Tono suteikia ramų, 
nant| miegą, puikų apatitą, stimulioja ke
penis ir reguiioja inkstus, skilvi 
nua labai gerai. Mes manome, 
kitų tokių gyduolių kurios taip gerai veik
tų kaip Nuga-Tone. Ifidirliėjši Nuga-Tone 
Žino labai gerai ką jos padaro 
sitikimuose, jie privertė visus 
suteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pal visut gerus ap- 
tlekorlus.

tokiose at- 
aptiekorius

Te). Brunswick 9393

KAROLIS
NORKAITIS

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

ar DR. HERZMAN ^-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
I Dienomis: Canal 

8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 t. v.

Telefonai:

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit į 

WICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija
— X-Ray 

Pilnas Išegzaminavimas

LIETUVIAI DAKTARAI

v

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

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

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

—..........n.■■■ i ■ ■—

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951 

Valandos: Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, PėtnyČiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedelio- 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

. DR. G. SERNER .
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:80 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street
/ 2-ros lubos

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4900*

žastim.
Kalbėdami apie menulį, 

jau esame sakę, kad jurų 
dens pakilimo priežastim yra
mėnulis. Jurų vandud nepasi- 
kelia be energijos. Ta energija 
arba jėga gali būti pakinkyta 
sukti mašinų ratus ir atlikti 
tam tikrą darbą. Darbas negali 
būti atliktas be jėgos. Iš kur 
tat ta jėga paeina? Paviršuti
niai žiūrint išrodo, kad ta jėga 
paeina nuo mėnulio. Bet tai 
yra netiesa. Jeigu paraku užtai
sytą šautuvą žmogus piršto pa
spaudimu šautuvą iššauna, tai 
kulipka iš šautuvo išlekia su 
dideliu smarkumu. Nieks tačiai 
netikrins, kad kulipka lekia 
žmogaus jėga. Žmogaus piršto 
paspaudimas yra priežastim už
degimo šautuve esančio parako, 
bet kulipkos varomoji jėga pa
eina iš parako. Taip yra ir su 
jurų vandens pakilimu. Mėnu
lis yra priežastimi pakėlimo ju
rų vandenio, bet kartu jis aik- 

voja žemes sukimosi jėgą.
Jurų vandenų pakilimas ir 

nuslūgimas paeina nuo žemės 
sukimosi jėgos. Žemę galima 
palyginti prie didelio rato, kurį 
suka garas. Garo jėgos išsuk
tas toks ratas gali būti nuo ga
ro mašinos paliuosuotas ir dar 
ilgoką laiką suktis. Tas pats yra 
su žeme. Savo atsiradimo pra
džioje žemė gavo jėgos suktis 
apie savo ašį, bet dabar jos su
kimosi jėga nyksta ir iš niekur 
nebeatsinaujina. Pakilęs jurų 
vanduo be žmogaus valios ir 
žinios atlieka didelį darbą ir 
aikvoja žemės sukimosi jėgą. 
Išaikvotoji jėga į žemę jau ne
begrįžta. Kaip garo .jogos va
romasis ratas, paliuosuotas nuo 
garo varomosios mašinos, silp
nėja, taip silpnėja žemė besi
sukdama apie savo ašį. Dabar 
mes ir prieiname prie išaiški-

Laiko dantys aštrūs: laikas ir 
kalnus sugraužia.

Lašas po lašo ir akmenį pra
kala.

Su juo kalbėk ir«akmenį ran
koj turėk. ,

Su kokiu žmogum, tokia ir 
kalba.

Visų balti dantys, o nežinai, 
kas už dantų. — Visų vėjų

Su teisybe niekur nežūsi, 
skersai ir išilgai.

ne

Už gerą padarymą piktu 
simoka.

Susipranta katė pieną palie
jus!.

M. Vaitkus

KO SESUTE LIŪDI?

Ko sesute liūdi?
Ko galva nusvirus?
Ko veidai išblyškę? , 
Tarsi butų mirus?

Ko švelnutės lupos 
Skausmo surakintos?
Ko užmerktos akys, 
Tarsi numarintos?

Galva man nusvirus 
Ir veidai išbalę, 
Nes svajonių gėlės 
Rytmetyj nušalę;

Surakintos lupos, 
Meilės žodžiams žuvus; • 
Akys nebeverkia, 
Ašaroms išdžiūvus.

—Nugi ana kur: į tą maišą 
sulindo, — atsakė svočia špu- 
kienė.

—Jau šaus... Vardan Dievo, 
tėvo ir...— 
svočios sesuo.

—Kun čia šaus, kad dar “ne
pasididžiuodama atsi- 

, Lįsk tu vel- 
Svodba reikia

sušuko linksma

rėdy
liepė Stirniene 
niau iš maišo!.
artistiškai nuriktuoc, o tai išeis
nė čorts, nė gegutė...

—Gerai, Tarut, tu sufiksink 
grupę artistiškai, o aš aparatą

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 19 ryto iki 1 v. p. p. JOSEPH V. MOCKUS

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenae 

Tel. Hemlock 1885
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. Ir Sub. nuo, 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St Chicago, III.
————A— I n

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 SU Chicage 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

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

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

rz » j j nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
y alandos nuo jįj g va|, vakare

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

Optametriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lub

eik

už-

abu fo-

svod'bą

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesj ir bus apmain;
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje* f t skaitytoja turi teisę gauti tik v 
kas dieną ir ne dau.J-A. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų Jaidi 
Kuponai turi sekti datomis vienas 

. Priduodant kuponus apmi 
įvardi ir adresas skaitytojo, 
renumeratoriams gaunanHem DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Reen 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3327 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

ikumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546
Res. Tel.

Beverly 2300

Stirnienė ėmėsi darbo: vie
nam liepė prasižiot, kitam iš
sižiot, trečiam akį primerkt, 
liežuvį už dantų laikyt. Kviet- 
kas sudėjo po kojų, o pajaunių 
kvietkas. išpešiojo kaip šluotas 
ant krūtinių, žodžiu sakant, pa
darė labai “artistiškai”..

—Boba, tai vis boba, — ba
rėsi Stirna. — Kaip, gi ap galiu 
nuriktuoti kemarą, kad. tu gru
pę labai išskėtei, netelpa ant 
pikčerio!... ; ?

—Nevermai. Aš geriau žinau 
už tave, — susiginčijo 
tografaušai.

—-Laikykitės dabar dantis 
sukandę, —- pratarė į

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 299 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN
• Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6858

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui 
» s

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar i ato- 
arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 

vieną kuponą 
id būna Naujienų laidu.

i po kito. Kuponai be datų nepri- 
ainymui, turi būt priduodama var

das pavarde ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas

dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
• Ui metus—150, ui pusę metų—75, ui tris mėnesius—85. 

Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

esesas•••••••••••••••••••••••sėt****•«»•••................... Atkirp ėU .
Data: Rugpiutis 10 d., 1926

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, 11L

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Ai 
turiu stebėtiną būdą dėl uŽaugini- 
mo plaukų.

Ateikite Ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai tvariai
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 f L
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K. NORKUS PABĖGĘS

Brooklyno “Vienybė“ prane
ša gavusi nuo savo korespon
dento žinių, kad iš Kauno pa
bėgęs Kastantas Norkus, “nu
sinešdamas“ apie $50,000 sko
lų įvairiems » “skolininkams” 
(t u r-bu t norėt a pasakyt: , k re- 
ditoriams). Esą spėjama, kad 
jisai iškeliavęs į Argentiną.

Mums pasiteiravus apie šitųt 
dalykų, kai kurie žmonės, turė
jusieji bizniškų ryšių su p. 
Norkum, davė tokių informa
cijų.:"

Kastantas Norkus, kaip bu
vo galima numanyt, per pasku
ti n i ils keletą metų nemažai įsi
skolino įvairiems asmenims ir 
firmoms. Jkar nebuvo taupus ir 
gana dosniai dalindavo pinigus 
visokiems tikslams. *Taip pat 
jisai buvo ir gana stambias su
mas paskolinęs savo pažįsta
miems. Jeigu tie skolininkai 
butų su juo laiku atsiteisę, tai 
jisai gal butų galėjęs užmokėti 
visas savo skolas. ,

Be to, Norkus turėjo da ir 
gerai įrengtų ofisą 

netoli Soboro
— nepaprastai patogioje bizniui 
vietoje. Jisai siūlė tą ofisą par
duoti (bene už $6,000) savo 
įpėdiniui, p. Liūtai, kurį United 
States laivų linija paskyrė sa
vo agentu Lietuvoje vieton Nor
kaus. Bet nežinia kodėl nauja
sis agentas tą pasiūlymą igno
ravo ir atidarė savo raštinę 
Kaune visai kitoje vietoje. Tuo • 
būdu p. Norkui nepavyko nė 
šitų savo turtą paversti pini
gais.

Vienas asmuo sakosi neper- 
senai gavęs iŠ K. Norkaus laiš- 

iš Berlino su prašymu pa- . 
gal bos. Nuo to laiko jisai apie 
jį daugiaus nebegirdėjęs.

pusėtinai 
Laisvės Alėjoje

PIRTIS JAUJA

Kovos Kelias“.
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UialmoMjimo kainaiPūrai metu------------------
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Vienam mląaaiui

Chicago j® per netlStojuai
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Suvilnytose Valstijoae, ne Chicagoja,
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_ >8.00
— 4.00
— 12.10
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__ .75

.... 1.71 
_ 1416 
_  .75
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IttALTRUVIENfiS TARADAIKA

Baltruviene, ką rašo Mahano- 
jaus “Saulei” taradaikas, tur- 
but dažnai parūpina ir redak
cinius • straipsnius Chicagos 
“Draugui”, arba gal būt “Drau
gą“ redaguoja tos Baltruvienės 
sesuo. 1 /

Per keletą dienų Marijonų 
laikraštis buvo paliovęs kan
džioti ir šmeižti “Naujienų“ re
daktoriaus asmCiiį. Bet dabar 
jau vėl ėmė rašyti: “Grigaitis, 
Grigaitis, PijttMlis, Grigaitis, 
Pijušėlis...“ Aišku, kad tai ra
šymas bobos ir dagi ne visai 
blaivios! , ■' ’ 4 • ’

ŠLIAUŽIOJANTI SPAUDAK *• ‘

Lietuvos ministėris pirminin
kas, p. Sleževičius, iškėlė aikš
tėn Seime, kad pirmesnioji val
džia duodavo riebias pašalpas 
klerikalų dienraščiui “Rytui”, 
rusų kalba einančiam Kauno 
“Echo” ir žydų rabinų organui 
“Kowner Cait“. Privatiniai laik
raščiai, gaunantys slaptas pa
šalpas iš valdžios, vadinasi “rep-

Suprantamas dalykas, kad 
tokios spaudos laukti tiesos 
žmoniškumo negalima.

Štai, vienas tų šliaužiojančių 
laikraščių dabar praneša, kad 
iepos men. 22 d. Seimas iš

reiškęs vyriausybei nepasitikė
jimų, atmesdamas dauguma bal
sų vyriausybės patiektų biudže
to pakeitimo projektų. Tuo gi 
tarpu ministerių kabineto pro
jektą Seimas priėmė. Jisai at
metė tiktai vai. liaudininkų frak
cijos įnešimų apie kunigų algų 
panaikinimų, šitų įnešimų, kaip 
rašo “Lietuva“, kabinetas visai 
nebuvo nė svarstęs (nes nebu
vo laiko), ir Seime ministeriai 
todėl negalėjo kalbėt nei už jį, 
nei prieš jį.

iš 
ir

Bažnyčia, valstybe 
ir kunigu algos

pripažinimas iš musų vaistyk 
pusės Kauno bažnytinės pr< 
vincijos įkūrimo ir eventualii 
Vatikano kdnkordato su Lei 
kija liečiančių Seinų ir Vilniai 
vyskupijas nuostatų, tai įstatu 
nu) sumanytojai priėjo išvado 
kad šiuo tarpu taikinti dvasi) 
k i jos etatų prie apaštališkosic 
Konstitucijos nuostatų netenki 
Podel pasiliekančias nuo neis 
mokėtų kunigams algų suma 
įstatymo sumanytojai ir nori 
jo sunaudoti kitiems neatidėt 
niems valstybes reikalams, šiai 
tikslui ir buvo paruoštas suki 
lęs tiek daug kalbų biudžet 
pakeitimo projektas.

Kaip matosi iš motyvų, t 
[projektą pagimdžiusių, jame ne 
Įgalėjo būti įžiūrėtas bet kok 
pasikėsinimas į bažnyčios teise* 
Atlyginifnas, kurį gauna da 
bar kunigai iš valstybės ižde 
jiems yra mokamas ne už tiky* 
bines apeigas, bet už lam tikri 
darbą valstybei, kurį kunigą 
atlieka, vesdami metrikų kny 
gas. Šitą gi atlyginimą valstybi 

' turi teisės keisti savo nuožiu 
ra, arba ir visai panaikinti. To 
dėl iki valstybė nesikiša j gra 
tifikacijų už tikybines apeiga: 
ėmimą, įstatymas, tuo arba ki 
tu keliu normuojantis kunigams 
atlyginimą už metrikaciją, Tie 
gali būti laikomas užgaUnan 
čiu bažnyčios teisės. Tai tur 
būti aišku kiekvienam, kas ob 
jektingai pažiūrės į valstiečių- 
liaudininkų frakcijos sumany
mą.

Tačiau opozicijai rūpėjo pasi
naudoti Šia proga savo įpras
tai demagogijai ir ji pakėlė 
triukšmą, kaltindama valdan
čias partijas griaujant bažny- 

Ičią. O kiek vėliau opozicijos 
spauda nepasidrovėjo paskelb- 

Į ti, kad “griaunantis bažnyčią” 
įstatymo projektas buvęs pa
čios vyriausybės patiektas. Va
dinasi, šitos “kampanijos“ tiks
las buvo sudaryti tikintiems 
įspūdžio, kad dabartinė vyriau
sybė, jeigu dar nesugriovė, tai 
tikrai sugriaus bažnyčią, ir kad 
todėl katalikanis reikia budėti. 
Tuo keliu, siekdama pasiremti 
politinėje 
liaudies 
opozicija menką kunigų algų 
reikalą išpūtė į istorinį įvykį 
ir pavertė istoriniu ir patį sei
mo posėdį, kuriame Valstiečių 
liaudininkų frakcijos* įstatymo 
projektas dėl tų algų buvo at
mestas.

Tuo tarpu vyriausybė dėl to 
viso triukšmo priežasties netu
rėjo galimybės net pasisakyti, 
nes Ministerių Kabinete kuni
gų algų klausimas visai nebuvo 
svarstomas.

. II. .

Kaune pradėjo eiti “darbi
ninkų ir darbo valstiečių dvisa
vaitinis socialistiškos krypties 
laikraštis 
Nuoinanu, kad jį leidžia kai
rieji liaudininkai, kurie vadina 
save taip pat “revoliucionie- 
riais-socialistais“ ir “socialis
tais revoliucionieriais maksima
listais“. Ši partija tapo įregis
truota liepos 15 d. kaipo lega- 
lė organizacija. »

“Kovos Kelias“, kritikuoda
mas kitas partijas, tarp ko kita 
Šitaip uždrožia komunistams:

“Komunistai atsisako nuo 
to, ką laikė aiškia tiesa aštuo
nerius metus. •

“ ‘Darbininkų Atstovas’ 9 
Nr. rašo: šiandien Lietuvoj 
nėra dirvos proletarihei re
voliucijai. Prie jos šiandie 
nešaukia nei komunistai, nei 
kitos, socialistinės partijos.” 
Tiesa, kad komunistai jau 

atsisakė savo šventojo “prole
tarinės revoliucijos” obalsio. 
Bet kairieji liaudininkai taip 
pat yra Šio-,to atsižadėję* Husi- 
jos| revoliucijos • pradžioje jie 
aklai pritarė bolševikams ir net naujas,
padėjo jiems- ginklo pajėga iš
vaikyti Rusijos St. Susirinki
mų. O šiandie kairieji liaudi
ninkai jau kratosi nuo bolše
vizmo, kaip kokios pavietrės. I

I
Bažnyčios autoritetas Lietu

voje labai dažnai buvo Veliamas 
į partijų kovų. Tas autoritetas 
priprasta demagogija buvo iš
naudojamas ten, kur pritruk
davo politinių argumentų. Tai 
neina bažnyčiai sveikaton, ir 
todėl rinkikų dauguma per rin
kimus į trečiąjį seimą pasisa
kė už partijas, kurios siekia at
skirti bažnyčią nuo politikos.

Tačiau, riepatOnkinta tokia 
rinkikų valia, musų opozicija 
norėtų po senovei pasidaryti iš 
bažnyčios politinę tarnaitę. I>e- 
magogija, kurios pagelba anks
čiau buvo diskredituojami liau
dies akyse politiniai priešai, da
bar mėginama pritaikinti vy
riausybės autoritetui pažeminti.

Istorija su kunigų algas lie
čiančiu įstatymo projektu tai 
aiškiausia parodo.

Kaip yra žinoma, tas projek
tas buvo patiektas Seimui pir
mosios sesijos pabaigoje ne vy
riausybės, bet valstiečių liaudi
ninkų frakcijos. Įstatymo su
manytojai vadovaujasi matomai 
siynetitnu, kdd panaikinus se
nąsias vyskupijas ir įsteigus 

, nepakeitus tam tikru 
įstatymu dvasiškijos etatų, ne
galima mokėti toliau kunigams 
algas. O kadangi etatų pritaiky
mas naujai įsteigtoms vyskupi
joms galėtų butįJ, suprastas, kaip

Ar bus mokamos dvasiškiams 
algos, atmetus Seimui valstie
čių liaudininkų frakcijos pa
šildymų tas algas iš biudžeto 
išbraukti?

Iki šiol algos dvasiškijai bu
vo išrašomos avansais kiekvie
nam metų ketvirčiui. Palygina
mai su kitais valstybės tarnau
tojais dvasiškiai, kaip matome, 
šiuo atveju buvo privilegijuo
toje padėty. Nauja vyriausybė, 
nerasdama tokiai privilegijai 
pagrind/i, masinį algų išmokėji
mų avansu sustabdė. Iš to kai 
kas padarė ištadą, kad toliau ir 
visai algų dvasiškiams naujoji 
valdžia nemokės. Ir šitą taria
mą valdžios nusistatymą rišo 
su valstiečių liaudininkų frak
cijos patiektu Seimui sumany
mu išbraukti iš išlaidų sąmatos 
dvasiškijos algų pozicijų.

Tuo tarpu savaime yra aišku, 
kad dėl vieno tokio išbraukimo 
dvasiškija nenustoja teisių į 
įstatyme numatytą jai atlygini
mų. Iki tas atlyginimas įstaty
mo keliu nėra pakeistas, jis pri
valo būti mokamas, einant esan
čiais galioje etatais. () šie eta
tai, kaipo valstybės tarnautojų 
etatai, hhO h’ažftytlnės firoViricl- 
jos įkuritno ir eveiltualib baž
nytinių, et(ttų panikei t ibio,■ ga
lios nėra huštoję., Todėl iie dva-

kovoje tikybiniais
jausmais, dabartinė

kuni- 
kad
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Guy de Maupassant.

Viešbutis
(TęsinyŠ)

BaŽhai senasis tldšpardas im- 
Iddvri šautuvą 1b eidavo me- 
I džioti ožkų. Nie kartų jis su- 
I grįždavo grobiu nešinas. Tada 
I būdavo tikra šventė švarenba- 
I cho viešbutyje. Vieną rytą jis 
I pasiėmęs šautuvą ir išjojo. Buvo 
I dvidešimt astuoni laipsniai šal
mo. Saulė dar nebuvo užteke- 
Ijusi, taigi medėjas tikėjosi ras- 
I ti savo grobį palei Vildštrube- 
I lio viršukalnę. Ulrichas, pasili-/ 
I kęs, gulėjo ligi dešimtos valan- 

[Paclfic and Atlantic Photo] I dos. Iš prigimties jis buvo mig- 
Nusidėjęs prohibicijos virsi- ,us> dl|l|»ar kažkodėl nega- 

inkas. — Pulk. New M, Green, Į'ši" užmigti. Jam vis rodėsi 
rohibicijo#’ administratorius Į akyse, kad jo senasis draugas 
alifornijoj ir Nevadoj, kuris | krinta j bedugnę. Atsikėlęs pa- 
ipo pašalintas iš vietos už tai, P,usry«avo kartu su Samu, ku- 
ad konfiskuotais' gėrimais vai- ™ lc‘do d c,,as ir 1,'ak1tis- .^u' 
no savo draugus ir pats kar- lcdl.7rts. Į«lai u«nl; Pa?ku‘ 'am 
us išsigejdavo. Jis nęužsigina Paa!ddre,,‘t,d"n !r ba.,sir. vle”am 

... . .... , I tokioje tuštumoje. Čia |is pasi-altinimo. Savo pareiškime tarpi. . • . . •' , .• t • lėmė kortas ir, norėdamas atsi-
1 J,S Sa.i°-*. . v I kratyti neramiomis mintimis,
“Mane reikėjo sena, prasabn- jus s tj

. Nors aš pritariau prohibici- Ncrjm*stis vis didėjo. Galu- 
u, kuri ekonominiu atžvilgiu tinai išgj0 ]auk|ln; no,.fda. 
rariaudingd kraštui, bet čia I |nas ej|j pasi t ik ti savo draugų, 
ra ta nelaimė, kad blaiviems I kurį$ ketino apie ketvirtą va
jonėms tenka kentėti už pe- | jun(]ą grįžti. Jau trejetas savai- 
diviųjų nuodėmes. Kai dell&ų, fcajp Ulrichas nebuvo atvy- 
anęs, jei pas mane atsilanko I anį krašto uolos, nuo ku- 
’augas ar šiaip svečias, aš pa-1 rįos matyti Lioešas. Dabar jis 
lišinu jį stikleliu, ir pats išsi-1 užsimanė nuvykti ton pirmiau, 
iriu. Kaip prohibicijos admi- Į nei pasukti keliu, vedančiu į 
stratorius, aš atvykau čia ne Vildštrubelį. Ir Lioešas buvo 
lišioti savo ilgą nosį į privati-1 dabar apsnigtas. Negalima bu- 
us kitų žmonių dalykus ir vo pastebėti nė namų, uždeng- 
lipinčti, ar jie laiko namie Į tų balta sniego uždanga. TrUJ 
irimų, ar ne. Mano dalykas pūtį pažiūrėjęs, pasuko į deši-
ivo kovoti su svaigalų šmu-1 rię. Čia jis priėjo Leomerno 1c- 
iliu, ir tuo atveju padaryta I dyną. Priėjęs prie pat ledyno^ 
maus progreso: Nesąžiningu-Į jis sustojo, abejodamas, ar tik 

‘ Ke-io man niekas neprikiš. Ašį nebus Gaspardas paklydęs, 
š esu žmogus, kaip kiekvienas minučių pastovėjęs jis vėl 
itas, bet ne davatka ir ne fa- | pradėjo žingsniuoti,, bet jau 

greičiau ir labiau susirūpinęs. 
Diena baigėsi. Sniegas, apšvies
tas besileidžiančios saules spiin
duliais, pasidarė rausvas. Sai
tas, sausas vėjas ūžė, risdamas 
paviršium mažus ledo gabaliu
kus. Ulrichas kelis kart sušu
ko, bet niekas, net aidas, jo 
šauksman neatsiliepė.

Jis vėl pradėjo eiti. Nors sau
lė dar nebuvo nusileidusi, dar 
buvo virš žemesniųjų ledynų 
viršūnių, bet slėnių daubos jau 
plikdavo. Staiga jaunikaitį ap- 
ėniė baimė. Jam rodėsi, kad 
tyla, šaltis, vienuma ir begyvė 
žiema susikraustė į jį, sušaldė 
jo sąnarius, padarydami iš jo 
heg-yvų, sušalusią esybę. Ap
imtas baimes, pradėjo tekinas 

bėgti namo. Jis mane, kad jam 
dėl nesant senis sugrįžo. Jam ro-

aug argumentų už tai, kad at
minimas už metrikavimą bu- 
ų peržiūrėtas, • ir svarbiausias 
ą argumentų, tai kad valstybė 
egali kasmet mokėti po pus- 
ntro milijono litų vien už met- 
ikaciją. Iš kitos pusės, esant 
eikalui sutvarkyti metrikacijų 
ietuvoje 'ki/if kultūringų val- 
tybių pavyzdžiu, metrikų su- 
ašymas ateityje turės būti iš 
alies pavestas ir tam tikroms 
ivilinėms įstaigoms. O mastas. 
llygMiimui už darbą toje pa
loje srity, suprantama, turės 
uti vienodas.

uoįOilirrLM. siu t lieti su 
ų algų gynėjų nuoųione, 

nišų dvasiškiams priklauso al- 
os iš valstybes iždo vien <__
v kad kadaise rusų valdžia bu-Į^ kud «aspurdas ėjo kitu 
o pasisavinusi bažnyčios tur-Į keliu ir šildosi \ddbar prie Ūg
is, Nei su Rusija, nei su Va- pasidėjęs prie savo kojų 
kanu Lietuvos Respublika ne-| nušautų ožkų. 1 uojau panlatė 

ra pasirašiusi sutarties, kurioje! vešbu^į, kirčio kamine nebuvo 
šitokia dvasiškių teisė į musų|ma^y^ durnų. Jo mintys išsi- 
valstvbę butų numatyta. blaškė. Nusiminęs, dar gęci-

Ret iš kitos pusės mokamų jų’ pradėjo bėgti ir pribėgęs 
dabar dvasiškiams atlyginimų atsidarė duris. Šamas prisiglau- 
negalima atimti kitaip, kaip tiktde prie jo kojų, kad paglosty- 
išleidus tam tikrą įstatymų. Į iU, bet senasis Haris nebuvo 

Vyriausybė, turėdama svar- Įgrįžęs.
besnių reikalų, nesuskubo pir-[apsisuko, tarsi Jis butų paste- 
mosios seimo šešijos metu tuoP^R8 savo draugą, pasislėpusį 
klausimu susirūpinti. Bet rcika-P<an?Pe; Paskui užsikūrė ugnį, 
las papiginti metrikacijų prj_| ūžsikaifė vakarienę, kiekvienų 
vers vyriausyb® atsiminti tų da-P<ar^t tikėdamasis tuojau su
lytą ryšy su 1927 m. biudžeto Pauk^* savo sen&H draugą.
paruošimu. Tuomet, reikia lauk-l Kartas nuo karto jis išeida- 
ti, išsispręs ir virtęs populariu V(> pasižiūrėti, ar dar neparei- 
kuiiigų algų klausimas, dėl ku- pa. Buvo taip tamsu, kaip gali 
rio musų liaudis šiandie tėra Į sutemti tik kalimose, (lalutiiiąi 
vienos nuomonės. [“Lietuva”], nustojo vaikščiojęs, atsisėdo 

 [prieš ugnį ir pradėjo šildytis
Nušovė tėvą ketutių rankas -• t * i i.* -k*’ ’ j.i kas galėjo atsitikti su jo draugū.

VH1K> . (^uiejo Gaspardas nusilaužti kb-
u i-^i x- iPuJti i lx'dugnę, arba su-■ ,3lm\amŽ1!UShikti šiaipjau kokią nors nelai

mę kelyje. Gal jis guli išsitie
sęs sniege, sustingęs nuo šal- 

, šaukdamas pa
galbos rėkdamas nakties tyln-

!. B( t kur? Kalnai buvo

senasis Haris nebuvo 
Išgirdęs, tgip smarkiai

ir tėvas keturių vaikų ,tapo nu
šautas savo namuose Hazelerest
gatvėj. Kūlka į jį tafro paleis- I apleistas, 
ta ptb langą.. '

Phfeįja mdho; krtd' Bylięką į;vi t 4xauicll MUVU 
m>a> nei<i iiuaiuję.i aouvi »u: u va-1 RŪŽtidė bu tlėget'idi. Mat, jis taip hlšti; taip pavojingi šibSe 
siškiai, kurie kdipo etatiniai vai- įtartas skundimu policijai 
.l’..’..*....! eina pavestas jeems munšainierių.dininkai 
pateigus metrikavimo srity, tu
rėtų gauti algas po senovei.

Kitas klausimas, ar ilgai esa
ma padėtis pasiliks. čia yra

nužudė builbgetiai.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

abyliiikėse, o J’pač šiuo laiko
tarpiu, h-lkėjo dešimties vie
nuolikos vedėjų ir Vaikščioti 
kokias1 aštiioiiias dienas, kad 
galima butų rasti šiose beribė
se vieną nelaimingąjį.

su savim pasiėmęs. Bet ir Čia 
miegas nelindo jam į akis: jo 
mintyse stovėjo įvairus regi
niai, jam tampė sąnarius Šal
tis ir nuovargis. Auš-tant jis at
sikėlė, jau manydamas, kad 
(eks jam mirti tuose tyrlaukiuo 
ne. Ta baimė atėmė jam jėgas 
‘r energijų taip, kad jis vos ga-

(Buk daugiau)

CHICAGO RODEO

August 14 iki 22

sieninis

dar ke

Pernai metais iš vakarinių valsti
jų buvo atvažiavę susiorganizavę 
i.monės ir rodė Chicagos publikai di
deli perstatymą, pavadintą “Rodeo”. 
Jie atvaizduoja baltveidžių kovą su 
indijonais. Taipgi atvaizdina jsikuri- 
iną Chicagos. šj didelį perstatymą 
ijmet rengia Chicago Association of 
Commerce. Užveizda bus Tex Austin, 
žinomas sportininkas ir cowboy ka
lulius iš Las Vegas, N. Mex.

Kiekvienas studijotojas Amerikos 
htorijos, kiekvienas kuris dirba Chi- 
i agos skerdyklose, kiekvienas kuris 
myli tyro oro perstatymus, neturėtų 
praleisti progos nepamatęs Rodeo, 
ftis didelis perstatymas š|met jvyks 
Soldiers Field, Grant Park.

Daugiau negu 100 cowboy’jų ir 
(tek pat merginų dalyvaus šitame 
dideliame perstatyme, — Rodeo. Ve
dėjas Austin paskelbė, kad šįmet 
Lur išdalinta $35,000 dovanomis už 
nepaprastus tų covvboy pasižymėji
mus. Jie darys įvairių įvairiausias 
lenktynes.

Daugiau negu ketvirta dalis mi- 
liono žmonių tikimasi lankys šitą 
perstatymą — Rodeo. Vietos Soldiers 
Field, Grant Park, yra užtektinai 
dėl visokių lenktynių. Vietos yra 
pardavinėjamos labai pigiomis kaino
mis.

Kiekvieną dieną bus įvairiausi kon- 
tąstai. Žmonės turės didžiausio pasi
gerėjimo. Taipgi čia dalyvaus vaka- 
i inių valstijų Indijonai. Jie šoks sa
vo nacionafrus šokius. Verta pama-

senasis Gaspar-
laukdavo savo

pradėjo švisti

’Pagaliau Ulrichas Kunsi nu
tarė eiti ieškoti Gaspardą, jei 
šis ligi pirmos valandos nesu
grįžtų. Neužilgo pradėjo ruoš
tis. Pasiėmė porai dienų mais
to, keletu geležinių kukių, apsi
vyniojo apie save ilgą stiprių 
virvę, užsismailino galus savo 
apkaustytos lazdos ir smaigo, 
su kurio pagalba nusileidžiama 
nuo aukštų ledynų. Tuo tarpu 
kažkas subildėjo. Ulrichas su
stojęs keletu minučių klausė. 
Braškėdama ugnis kūrenosi pe
čiuje; didelis šuo sapnuodamas 
Urzgė ugnies atkaltoje, o jo 
paties širdis taip kaip 
laikrodis monotoniškai 

'krutinėjo.
Atsidėjęs klausė jis

lėtą minučii/ kiekvienų kartų 
sudrebėdamas, kai vejas šniokšt 
damas paliesdavo viešbučio sto
gą ir sienas. Kažkas suskam
bėjo. Šaltis perlėkė per jo kau
lus. Paskui, jausdamasis apleis
tu, vandeniu apliejo ugnį, išgė
rė keletą stiklų šiltos kavos ir 
pradėjo vaikščioti po kamba
rius. Tuo tarpu laikrodis išmu
šė pirmą valandą. Ulrichas pri
žadino bemiegantį Šamą, atsi
darė durys ir išėjo Vildštrube- 
lio link. Penketą valandų jis 
lipo, kabindamasis vis už naujų 
viršūnių. Kapodamas ledą, vis 
aukštyn siekdamas. Kartais sly
do ir kabinosi už jau iš anksto 
užtiestos virvės, jau senai pali
kęs šunį pakrašty vienos labai 
stačios uolos. Jau buvo šešta 
valanda, kai jis pasiekė vietą, 
kur visuomet 
das pasislėpęs 
grobio.

Tuo tarpu
Truputį po truputį dangus pra
dėjo šviesti. Bet staiga, neži
nia iš kur atsiradusi aiški Švie
sa, apšvietė aiškiai beribes bal
tuojančias juras, kurion tęsėsi 
daugelį kilometrų aplink' jį. 
Kartas nuo karto tolimos- kal
nų viršūnės darėsi vis rausves-* 
hės ir rausvesnės, pakol galų 
gale raudona saulė išlindo iš 
aukštos Berno kalnų grandi
nės.

Ulrichas pradėjo eiti. Jis ėjo 
taip, kaip koks medėjas: atsar
giai, žiūrėdamas pėdas ir kar
tas nuo karto sakydamas savo 
šuniui: “Ieškok, mano mielas 
ieškok!“ Taip jis apvaikščiojo 
visus jam žinomus kalnus, atsi
dėjęs žiūrėdamas- į daupas ir 
l> o d Ugne s,“ kurtais kaukdamas 
vilties nustojusiu balsu, ku^is 
tuojau prapuldavo aukštuose 
kalnuose. Galutinai jis atsigu
lė ant ledo ir, pridėjęs prie jo 
savo ausį, imė klausyti. Staiga 
jam - suskambėjo % kažkoks bal
sas. Jis pašoko nuo žemės ir 
garsiai šaukdamas pradėjo bėg
li. Bet niekas jo, šauksman ne
atsiliepė. Nusivylęs ir pailsęs, 
atsisėdo ant krašto uolos. Apie 
vidurdienį valgė pusryčius, pa
šėrė savo šunį, taip pat pailsu
sį, kaip ir jis pats, ir vėl pra
dėjo ieškoti.

Atėjus vakarui, jis vis dar 
ieškojo, jati ir taip tų dieną bu
vo suvaikščiojęs apie penkias
dešimt kilometrų. Būdamas toli 
nuo namų ir negalėdamas be 
poilsio toliau keliauti, jis išsi
kasė snięge duobę ir ten pa
sislėpė su saVo šunimi, susivy
niojęs į uždangų,* kurią buvo

“Jei žmonės tiktai žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko gy
do niežiejimę suskihlimns, aš 
esu tikras, kad jie nevartotų 
nieko kito”, rašo Mr, Mike Dze- 
dzei, Pellston, Mich. “Aš sirgau 
menesių-menesius nuo niežieji- 
mo, kuris nesidavė jokiems gy
dymams, kol tik aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo uždė
jimo gyduolių, niėžiejirtuls pra
dėjo menkėti, ir Į tiiinipą laiką 
mano oda visai pasveiko”. — 
Nusipirkite už 50c slovikėlį Se- 
vera’š Esko nuo savo vaistiniu

vera Co., Cedar Rapids, lowa.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuviu Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet Šiose Krautuvėse esti pla- 
tus pasirinkimas Naujausių X ad <4 -----
geresnio padatymo, Rakandų, Pianų, 

Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų malinu. Ir vi- 
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng
vi mfinesiniai i&mokčjimgi.

Dvi Dideles Krautuvės

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių mady knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, lurftų šią knygą i -įgyti. Jo; 
kaina tik 10c.

Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN PEPT.,

1739 So. Halsted SU Chicago, III.
L/žsakirrains.



NIUJIENUS,
Ar jus žinote, kad

Virš 35,000 automobilių Chicagoje. 
priklauso lietuviams ir virš 20,000 tų 
automobilių kainuoja po $1000 iki 
$6000 ir daugiau. Ar jus žinote, kad 
Helmarai turi savyje 100% gryno 
turkiško tabako, kur kiti paprasti ci
garetei turi tik paprastą tabaką.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ieško dviejų Chicagos 
žudeikų

Automobilio nelaimėj 
žuvo motina ir duktė

« BOHEMIAN n
S APYNIŲ 

SKONIS
Ieško puolikų

r.----  — ------ -

PuriTan 
Malt

Trys jaunuoliai išgėdino 
merginas

dvi

Chieago Heights policija ieš
ko dviejų chicagiečių, kurie 
mirtinai sužeidė Joseph Catan- 
dų ir i peršovė Steven Frantz.

Dalykas buvęs toks: pas Ca- 
tandų buvusi surengta pramo
gėlė. Pasirodė du neprašyti sve
čiai ir tuoj pradėję šaudyti. 
Paskui jie sėdo į automobilių ir 
nuvažiavo savo keliais. Iš auto-

Antonia Korpiski (12219 So. 
Union avė.) ir jos trijų metų 
duktė Annie tapo užmuštos, 
kai automobilius, kūriną jos 
važiavo, užgavo Chicago-Kan- 
kakee elektrinis traukinys prie 
Vincennes avė. ir 107th st. Be 
to, tapo labai sunkiai sužeistas 
George Tokoj ir jo žmona, 134 
W. 117 place.

Melrose Parke ieškoma trijų rnobiliaus buvo matyti, kad jie

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi- 
le kokių pardavėjų

jaunuolių, kurie išgėdino dvi 
mergaiti. Mergaitės esančios 15 
metų amžiaus. Jų pavardės sle
piama.

1 dalykas buvęs toks. Trys 
merginos ir trys jaunuoliai grį
žę namo iš kažkokios pramogos. 
Prie jų privažiavę trys jauni 
vyrukai ir pasiūlę pavėžėti 
juos. Po to jie įmetę į auto
mobilių dvi mergaiti (trečioji

buvo iš Chicagos. ♦ .
Catanda tapo nugabentas į 

ligoninę, kur neužilgo ir numi
rė.

Sunkiai sužeidė Dean 
O’Banniono' leite

nantas
\Villiam Hannigan (329

su savo palydovu spėjusi pabė-1Boyne avė.), žinomas policijai 
gti) ir nusivožę j miškus išgedi- į kaipo Dean O Banniono leite-

IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

GuTbranaen Trade Mark

Palydovai pažino du iš puoli
kų. Vienas esųs žinomas kaipo 
“Shorttail”, o kitas kaipo 
“Mickey”. Kap. Goldberg iš 
Austino ieškų puolikų. Jis ren
giasi taipgi skųsti Melrose 
Parko policijos viršininkų Pk 
ne, kadangi pastarasis nieko 
nedarąs, kad surasti puolikus.

nantas, tapo gal mirtinai pašau
tas. Jį pašovė kažkoks “Tom”, 
kurio pavardę nėra žinoma. Be- 
šaudydamas, “Tom” sužeidė ir 
p-lę Tetland (2259 W. Adams 
st.), kuri yra šokių instruktorė.

Bahaistų šventovė kaš
tuosianti $2,000,000

Atvežė j ligoninę 
vą moterį

negy-

policija 
kuris į

tam

GULBRANSEN 
REGISTERING 

PIANAS

Town Hali stoties 
bando surasti vyrų, 
Lakeview ligoninę atvežė Beat
riče Weeks lavoną. Ligoninėj 
jis pareiškė, kad jam betaisant 

} automobili!; moteris apalpusi. 
Dabar esą jis skubinas praneš- 

’ti jos motinai, bet tuoj sugrį- 
,’šiųs atgal. Daktarai apžiūrėjo 
jĄV’eeks ir surado, jog ji nhire 
nuo širdies ligos.

Bahaistai rengiasi Wilmette 
pastatyti šventovę, kuri kaštuo
sianti apie $2,000,000,

Bahaistais vadinama
tikra religinė sekta, kuri išpa
žįsta Bahai mokslų. Bahaistai 
savo religijų remia mokslu ir 
atmeta įvairius prietarus, ku
rie yra įsigyvenę kitose religi
jose.

Bohaistų visame pasaulyje 
priskaitoma iki milijono. Jų 
tarpe yra ir žymių mokslininkų.

Chicaga greit susilauks 
naujo šokio

Charlęston greit bus užmirš
tas. Didžiausį fororų Ncw Yor- 
ke spkčle naujas šokis vardu 
“Black Bottom”. Jis esųs sun
kesnis uMCharlestonų.‘Į Chica- 
gų jau atvažiuoju to šokio in
struktoriai.

Oxfordo profesorius 
Chicagoje

•( PADfikAVONft
A. A. Antanas Vaitekūnas, 

kuris mirė Rugpiučio 5 dieną, 
1926 ir palaidotas tapo Rugpiu
čio 7, 1926, o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurio suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą yeišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dčkavoja- 
ine musų dvasiškam tėvui, Kun. 
Baltučui, kurs atlaike įspūdin
gas pamaldas už jo sielą; dė- 
kavojame graboriui A. Masal
skiui, kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja- 
me visiems giminėms ir pažj- 
stamams ir pagalios dėkavoja- 
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Antanai sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Petronėlė ir Vincenta#
Tamašauskai

Kraujo, odos, chroniškas 
i 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

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 0464

DR. VAITUSIT
OPTOMETRISTAS

AKIŲ SPECIALISTASZIET ____
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Kelioms dienoms sustojo Chi
cagoje paskilbusio Anglijos 
universiteto, Oxfordo, profeso
rius lordas David Cecil. Jis yra 
anglų diplomato, lordo Roberto 
Cecilo, sūnėnas. Chicaga profe
soriui Cecil’ui labai patinkanti.

Lenkų muzika 
Ravinijoj

Praeitų sekmadienį Ravinia 
parke įvyko popietinis koncer
tas, kuriame beveik išimtinai 
buvo išpildyti lenkų kompozito
rių kuriniai. Be to, Ina Burska- 
ja padainavo keletu lenkiškų 
dainų. •

Nusišovė bemedžio
\ dainas

Simpatiškas 
Mandagiu' 
Geresnis 4 r 
gesnis Už
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yatds 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avemre, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 
Te). Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 8201

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio auk$o. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

* --

y ra pripažintas visų artas- j rastų popiergalių patirta, 
tų muzikos už geriausi pia- jį yra £mona Arthuro 
ną pasaulyje. Jai yra Bany,VVeeks, 836 Bradley place. Tuoj 
jos rųšies ištobulintas Gro- tapo jam pranešta. Arthur ne- 
jiklis Pianas. , -galėjo suprasti, kaip visa tai
Patirkite didžiausj smagu- įvyko. Prieš porų valandų ji 
mą iš muzikos — smagumą apleidusi namus, sakydama, 
iŠ dainavimo sykiu SU MU- kad einanti į krutamu jų pavei- 
ZIKA, KURIĄ JUS PATYS kslų teatrų. Apie jos palydovų 
GRAJINATE. 'jis nieko negalįs pasakyti. Esą
Gulbransen padarė tai gali- gal tas nepažįstamas vyras jų 
mu — nors Jus nesuprastu- prievarta į automobilių įsodi- 
mėt muzikos nė vienos no- nęs. 
tos. 
Gulbransen groja iš rolių.' 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti grojimą. Jus gali-i 
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei
čiau ar palengviau.

Bandė nusiskandyti
Moteris kokių 35 metų am

žiaus nušoko nuo Boulevard 
IJnk tilto, bandydama nusi
skandyti. Bet David Greenfield, 
taksi kabo šoferis, šoko į vande
nį ir išgelbėjo skęstančių mote
rį. (Moteris tapo nugabenta į 
psichopatinę ligoninę. Ji atsisa
ko pasakyti savo pavardę.

Automobilių vagis ban
dė nušauti detektyvą

turtingas 
bemedžio- 
valstijoj.

Leonard Keeling, 
chicagietis, *Hsišovc 
damas VVinsconsin
Spėjama, kad Keeling papildė
saužudystę, nes paskutinėmis 
dienomis jis labai keistai elgėsi.

Uždarė State St. tiltą
-M----------

Taisoma State st. tiltas. Tad 
gatvekariams ir automobiliams 
jis tapo uždarytas. Pakeista ta
po ir daugelis gatvekarių kur
sas.

t

Iš pykčio plėšikai 
padegė namus

Plėšikai įsigavo į George 
White’o butų, 1662 Cornelia 
avė., ir padarė kuonuodugniau- 

ant meliodijos arba sulaiky-. si$ “kratų . Beieškodami pini- 
ti muziką iki šnabždėjimo, ™ ir brangenybių, išvartė jie 
ar leisti malonu, aiškų bal-.y!sus ,d®.lktlJ‘3; bet meko nerado, 
są. Ir tai atlikti lengva ir,Is (del ■^■sekimo jle 

J., !padegė butų, ir patys pabėgo,
žodžiu, Jus galite daryti 'f1 4eimas; *uri .Jryv®na ta™e tr<l

irviską, ką galėtumėt daryti, i 
jeigu Jus grotumėt su ran
komis. Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies

besyj, išbėgo į gatvę, 
greit pribuvo ugniagesiai 
nedavė gaisrui išsiplėsti.

Kai detektyvai Thomas Dur
klą ir Fred Hinkins nuvyko 
areštuoti John Kordakų (31 ir 
Emerald Avė.), tai pastarasis 
išsitraukė revolverį. Bet Dur- 
kin nuginklavo jį. Kordak, ku
ris taipgi yra žinomas kaipo 
Novak ir “Little Jack”, prisipa
žino pavogęs begiu pastarųjų 
šešių mėnesių apie 50 automo
bilių. Jis taipgi pasisakė, kad 
vogtus 
Laddie 
garažo 
Clifton

Tik vieną savaitę tesi
džiaugė laisve

JOS, f. BUDRIK 
Piany Krautuvė 

3343 So. Halsted St.

Praeitų savaitę iš Joliet kalė
jimo buvo paliuosuotas John 

i Valesh, kuris ten išbuvo ketve
rius metus. Užvakar jis vėl 
1 atsidūrė teisme už plėšimus.
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ONA KAZAKEVIČIENE 
Po tėvais Lukšaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sekmadienyj, Rugpiučio 8 die
ną, 5:0(1 valandą ryte, 192G m., 
sulaukusi 46 metų amžiaus; gi
musi Kauno rėdyboj, Šiaulių 
apskričio, Žagarės mieste, pa
likdamas didėliame nubudime 
vyrą Juozapą, dukterį Ameliją, 
seserį Heleną Lukšienę ir gimi
nes. Rygof 2 brolius Antaną ir 
Julius, Ėsthonijoj brolį Fran- 
ęiškų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6947 So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie- 
nyj, Rugpiučio 11 dieną, 1:30 
valandą po pietų iš namų j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Kazakevičie
nės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami

> ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo ir Giminės

Boulevard 4139

"a. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visudmet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chieago, III.

z

Imi esaje nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse

Phone Boulevard 5203
Privati n ia^ Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą direktoriau 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chieago
borius Eudeikis, Tel. Yd.s 1741

J

J. F. R ADŽIUS

automobilius veždavęs 
ir Joseph Sonkupams, 
laikytojams (2824 So. 
Avė.)

Apiplėšė bankininko 
namus

Plėšikai įsigavo į David R. 
Forgano, National Bank of the 
Republic vice-pirmininko, na
mus Evanstone ir išnešė bran
gesnius daiktus. Kiek ko išneš
ta, dar tikrai nėra žinoma, nes 
Forgan su savo šeima yra išva
žiavęs vakacijoms.

JONAS GEDRAITIS '
•siskyre su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 8 dieną, 11 valandą 
vakare, 1926 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus; gimęs Lietuvo
je, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius sūnų Frančiškų 16 me
tų ir 3 pusbrolius: Kazimierą, 
Petrą ir Joną Shatus. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8442 South 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
11 dieną, 8:30 valandą iš ryto 
iš namų į Lietuvių Tautišką 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tepzbus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Gcdraičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir , suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Frančiškus Gedraitis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

JUOZAPAS REMEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sekmadiepyj, Rugpiučio 8 die
ną, 12:30 valandą ryte, 192(5 m., 
sulaukęs 43 metų amžiaus; gi
męs Kauno rėdyboj, Tauragės 
apskričio, Tauragės parapijoj, 
Lišių kaimo, palikdamas didę- 
liame-nuliudime švogerką Pet
ronėlę ir švogerį Kazimierą 
Jamkeričių, brolį Bernotą ir 
gimines. Liietuvoj moterį Ago
tą jr 2 dukteris Stanislovą ir 
Juzefą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 704 E. 92nd PI.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ny j, Rugpiučio 11 dieną, 8:00 
valandą iš ryto iš namų į Visų 
Šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą,- o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Kankevičių šeimyna, Brolis 
ir Giminės <
Laidotuvėse patarnauja gra1 

borius Eudeikis, TeL Yds 1741

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

I

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
it€s.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

Sekamomis ligomis: 
Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų.Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

I Dr. Rohs dėl pasitarimų dykai.
Kąd (tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo ismieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
'J tą laiką jis tūkstantius yra išgydęs 

su savo gydymo sistema. ‘
Galvos skaudė

jimą, reumatiz
mą, širdies, skil
vio, inkstų ligas 
ir daugelį kitų 
chroniškų ligų 
kurios paeina iš 
kraujo ir nervų 
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

. _ „ dimą kraujo ar-
B. M. Ross, M. D ba kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
, vikriu ir turėti

Kad vėl tapti atjau- 
i savo gyvenimą,

Tel. Lafayette 4223
' Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauslai.
M. Yuška,

8228 W. 38th Street, Chieago. III.

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

Mr0. WiNSI.0W*8 
Syrup
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Kad būti stipriu, 
daug “pep’» jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. T 
nėjusiu ir prailginti 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glamLs) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Metų .✓ 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali būti jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių, 
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali tureti 
pilną užsitikėjimą į Dr. Ross gydy
mų, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M. Ross
35 SouthiDearborn St. 

kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
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 no pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name

maloniai

gydymą

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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lietuviu ikruose.
Naujienų piknikas

darže

dide- 
trys

girdi ir nemato jokių skauda- gal bus daug įdomesnis, Jeigu 
lų bei žmogžudysčių. Pasak a p- aš paimsiu dabar tij laiką, kuo- 
tiekoriaus p. B. Jankausko.
"Mums nesvarbu, ką (’hieagos 
nuo Madison gatvės bomai ir 
politikieriai čia veikia. Musų 
žmonės dirba sau ir daboja sa
ve. O kad čia kas atvažiuoja ir 
susišaudo, tai paprastas Chica
gos politikierių amatas.”

fnet aš pats tapau Lirutiečiu, 
tai vra 1911 hi.

PRANEŠIMAI I IVAI EISIMAI

Užvakar černausko 
įvyko |antras "Naujienų" 
kas. Svietelio buvo, kaip 
liuose atlaiduose — apie 
tūkstančiai žmonių.

“Nemėgstu piknikų lankyti", 
sako vienas pažįstamas, "bet 
negaliu iškęsti "Naujienų" pik
nikų nelankęs. Tik čia galima 
sueiti su žmonėmis, kurių jo
kiuose kituose parengimuose 
nematysi. Ot, ir šiandie suti
kau vieną savo pažįstamą, kurį 
nebuvau matęs per dešimtį me
tų. Smagu prisiminti praeitį, 
pakalbėti apie tai, kas buvo 
prieš desėtką metų."

Ir ištiesų žmonių buvo iš 
visur — ne tik Chicagos, bet ir 

• kitų miestų. Buvo not new- 
yorkiečių, detroitiečių, mineapo- 
liečių, etc.

Programas ėjo tvarkiai. Vi
sokie kontestai, visokie laimėji
mai. Bet apie kontestus ir 
kontestukus kitą kartą. —S.

| Šiomis dienomis urnai susir
go p-n i Gudgalienė. Šaukta ke
letas daktarų, kuriems pasise
kė ją gyvų palaikyti. Kol kas 
dar liga nežinoma. Vyras p. K. Į tuomet buvo

Wbite

Chicagos Lietuviu Dūmei
Praeito mėnesio pabaigoje 

Chicagoje lankėsi Sesųui Cen- 
tennial “Lietuvių Dienos" Or
ganizacinės ir Spaudos Komisi
jos pirmininkas tikslu sudomin
ti visus Chicagos lietuvius ruo
šiamąja "IJetuvių Diena“ Phi- 
ladelphijoj, Pa., rugpiučio 28 d. 
ir taip pat rengiamąja išleisti 
“Lietuvių Dienos Istorine Kny- 
ffa”

Negalėdamas ilgiau pasilikti 
Chicagoj viršminėtų komifljų 
pirmininkas, pasitaręs tuo rei
kalu su kai kuriais biznieriais 
bei veikėjais, paskyrė ir įgalio
jo penkius asmenis sudaryti 
Sesqui Centennial “Lietuvio 
Dienas” Komiteto Chicagos lai- 
kimą skyrių.

Laikinojo Sesąui Centennial 
Komiteto Chičagos Skyriaus na
rių posėdis įvyko rugpiučio 3 
d., kuriame be kitko nutarta 
šaukti bendras Chicagos lietu
vių, ypač biznierių, susirinki
mas rugpiučio 10 dieną į Chi
cagos IJetuvių Auditoriją. Vi
suotinam susirinkime' bus išrin
kta pastovus "Lietuvių Dienos“ 
komitetas, Chicagoje, kuris 
stengsis surengti ekskursiją į 
‘Lietuvių Dieną”, Philadelphi- 

jon rugpiučio 28 d., taip pat 
plačiai bus apibudinta sumany
mas išleisti “Lietuvių Dienos’ 
Istorinę Knygą” ir įsteigta fon
das tos knygos lėšoms padengti.

Taigi visuotinas Chicagos lie
tuvių susirinkimas, kaip minė
jau, įvyks utarninke, rugį). 16 
d., 8 vai. vakaro. Lietuvių Au- 
cfitorijoj. Visi suinteresuoti tuo 
dalyku lietuviai, ypač I 
riai, kviečiami skaitlingai 
vauti. —Komiteto Narys.

biznie-
i daly-

Jeigu tikėti, pono Jukniaus 
žodžiais, tai Cicero arba Grand 
Works turi 70,000 gyventojų. 
Beveik tiek, kiek Lietuvos sosr 
tinę Kaunas. 

♦ ♦ ♦
Aš senai esu bebuvojęs Cice- 

roje, tai turiu prisipažinti, kad 
mažai ką ir žinau, nes kiek aš 
atsimenu, apie 1916—1917 me
tais, tai dar nereikėdavo gatvė
mis vaikščioti. Reiškia, jeigu 
kur užsimanai nutraukti, tai 
drošk tiesiai per "plecus”, "lo
tus”. Dabar jau visur pilna na
mų.

♦ ♦ ♦

Visas biznis Grand 
yra daugiausia lietuvių 
si. Sekamų vietų užima

Works 
randa-

Ciceriečiai arba Grand wor- 
kiečiai geriau sutinka ir laikosi 
savo priežodžio "savas pas sa
vą”. Jie yra "patriotai.”

* * ♦.

Čia vįenas biznierius lankosi 
pas kitą ir daro biznį. Jie viens 

• kitam nepavydi.

žmonės visai čia nežino, ne-

ccn-

Mano pirmutiniai įspūdžiai
Dar būnant Anglijoj, "Biru

lė” man buvo gan žinoma iš tel
pančių žinių laikraščiuose, 'bai
gi kaip tik įvažiavau į šią lietu
vių Amerikos gontinę, nepai
sant nepakenčiamų karščių, prie 
kurių aš nebuvau pralęs, nuvy
kau į dabartinę x Mark
Sųuare parko svetainę, kur ir 

laikomos pamo- 
Gudgalis sušilęs lakstė gydyto-1 kos. Nusivedė mane mano se

imo Bernotaitieuė ir liepė atsi
sėsti ant suolo. Sėdžiu ir lau
kiu, kuomet čia ta garsioji “Bi
rutė” uždūduos vargonais ir 
paliks manyje amžiną atmintį. 
Renkasi choristai; ir po biesų 
gražių panelių butą, ypatingai 
sopranų. Buvo p-lė Kalvaitis 
(dabartinė )>nia Lemant), Ri- 
bfcrčiute, Grigaliutė, etc. Bet 
niČks manęs nepaiso. Mat, atro
džiau, kad ir. iš Anglijos, het 
"grinorius”, nes drabužiai .sky
rėsi nuo čionykščių. Panelės 
praeidamos juokėsi, žiūrėdamos 
p mane, o aš, brolyti, tik pra
kaitų šluostau nuo kaktos ir 
laukiu, kuomet jie čia pradės 
dainuoti, širdis mano troško 
išgirsti lietuvišką dainą, nes 
per penkis metus nebuvau jos 
girdėjęs. Džiaugiausi, kad busi

jaus. P-ai Gudgaliai turi savo 
mėsos ir groserio sankrovą.

♦ ♦ ♦

Taipgi čia yra ir keletas wau- 
keganiečių. Vienas jų nesenai 
čia nusipirko ”aiskryminę," 
būtent p. Kaz. žirgaitis.

♦ • ♦

Liet. Koop. sankrova gana di
delė. Tiesą pasakius, didžiausia 
vieta Grand \Vorks. ^Dabartiniu 
laiku manadžeriumi yra p.
Paleckis. —Tas Pats.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 
LEISTI 5100.tr?

Atsakym**: $100.00 ant nyk P 
$6.00 į metus per vilą 

likus) gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėt juos j banką ar spulką?

Naujieną. Spulka. uždirba [** 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek Jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark mi sekretorių 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. *

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. HalstiU St.

’ > O F * > ■( R
Jiinu O". ,?■ .km i .<<» užtaisotnas
ii garam*'/ji iii..u f4. Automobi
lių UOhŲ į, i> >* hiiviniMS Gili c ugoj ir 
apicllnkčj. (staiga 31 metų senumo. 
Didžiausia >r geriausia -''|PgU den
gimo įstaiga Chicagoj. Tnc patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Duiioe Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Pbcr.e Lavvndale 0114.

_ _ _ PAROAVJMUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

krautuvė nesvaiginamų gėrimų, ci- 
, garų, saldainių, mokyklos heiame- 

nų, taipgi 1 augšto mimas ir 2 ka
rų garažas, geroje vietoje, netoli 
lietuvių mokyklos. 2734 W. 43 St. 
Lafayette 6584.

JIESKO DARBO
BARBERIS, galiu dirbti ke- 

po lips arba kiekvieną vakarą ir 
-- suimtoj visą dieną. Darbą mo

ku pilnai.
Tel. Ganai 5998

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jikli, pianą su geru rinkiniu roljų, 
apie 70, su benčiumi ir kybinet. 
Vėliausio išmarginlmo keltai. Vis
ką už $90. Del atsakančių žmonių 
išmokėjimais.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

o nuo jo su-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

STORAGE PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS

Mes turime keturis gerus grojįk- 
lius pianus vertus nuo $600 iki $800, 
kurie turi būti parduoti tuojau, kai
nos nuo $100 iki $175. Atsakan
tiems žmonėms leisime išmokėjimais, 
$10 įmokėti ir po $2 į savaitę.

NATIONAL PIANO STORES 
2332 W. Madison St.

Chicagos “Birutė"
Kaso Al. Micevičius

liško
čiais 
šimts 
i y

Jam

prieina prię manęs su rtalonia 
šypsą ant veido poniutė, kuri 
perstoto save kaipo “Birutės” 
raštininkė ir tai buvo ne kas 
kita kaip tik a. a. Marė Dami- 
jonaitienė. Ji užklausė: ar tams
ta iš Lietuvos? Atsakiau, kad 
ne. Užrašiusi mano vardą, ji 
nuėjo atgal ir pagrįžo su gra
žiai atrodančiu vyru, kuris pri
ėjęs pasisveikino, 'lai buvo Pet
rauskas. Taigi pirmą kartą man 
teko savo akimis pamatyti mu
sų lietuviškos muzikos tėvą, ku
ris pramynė pirmus takus vi
siems kitiems ir palaikė lietu
vybę. Iš jo smuiko stygų pa
sigirdo garsas, ir jis paprašė 
imk tamsta tą toną. - Aha, 
baritonas, prašau”, ir pasodino 
mane tarpe p.p. Miežienio iri 
Gritenio. Pats nuėjo į prieša
kį ir pirmą dainą, kurią Chica-* 
goję su "Birute” pradėjau dai
nuoti, buvo ' "Suktinis” (Oi tu 
seni, senutėli...). Po pamokų 
prasidėjo šokis, kuriam skambi
no patsai p. Petrauskas. Sukti
nis, Klumpakojis, etc. Parėjęs 
namo, pilnas džiaugsmo, dali
nausi įspūdžiais su broliais ir 
seserimis. Malonu man buvo, 
kad vėl nugirdau lietuvišką dai
ną ir gyvenu lietuviškoje at
mosferoje, kurios buvo mano 
siela išsiilgusi.

(Bus daugiau)

atidarymu savo muzika- 
sezono “Birulė” ateinan- 
nietais švęs savo dvide- 
metų sukaktuvių jubilė- 

savo garbingo darbavinmsi
tarpe chicagiečių muzikos sri
tyje. Daug ko įvyko per tą lai
ką, daug vakarų buvo suruošta, 
keletas tūkstančių dainininkų 
perėjo per tą laiką, suvirš de
šimt choro vedėjų “Birutė“ per
leido, o kiek čia intrigų, nesma
gumų, linksmybių ir gražių lai
kų praleista, kiek romanų, verk
smo, džiaugsmo ir vargo pakel
ta! ' |

Man teko dirbti prie “Biru
tės” nuo liepos 21 d. 1911 me
tų, — daugiausia teko būti val
dyboje. Taigi buvau visuomet 
prie “Birutės” širdies, daug 
įdomių užrašų turiu per tu<xs 
15 metų darbo su "Birute”. 
Tad aš bandysiu parašyti šį j 
Manau, kad kiekvienam chica- 
giečiui bus įdomu daugiau pa
tirti apie "Birutės” praeitį. 
Chicagos žinios

"Birutės” užgimimas
1903 metais Chicagoje gyva

vo choras, kuris buvo žinomas| 
kaipo Kudirkos Choras,
vadovavo tūlas vokietis muzi
kas, kurio pavardės man notė
to sužinoti. Choras buvo be 
pretepzijų, dainavo daugiausia 
š "Raudonos Knygutės”, tai 
yra iš rinkinio dainų su lietu
višku tekstu, o vokiečių muzi
ka. Išleista knygutė buvo Tilžė
je. štai apie tą laiką (bene 
1906 m.) atvyko į Ameriką 
kompozitorius Mikas Petraus
kas, kuris atvažiavęs į Chica- 
gą tuojaus ir pradėjo mokyti 
viršminėtą chorą. Neilgai tru
kus, choras ėmė didėti ir p. 
Petrauskas pradėjo mokyti pir
mą savo 2-jų aktų melodramą 
"Birutę”, kuri pirmą kartę Chi
cagoj buvo pastatyta su (Įidžiau- 
siu pasisekimu vidurmiėsty 
“Giarric Teatre”. Pasipylė re
cenzijos spaudoj. Chicagiečiai 
tiesiog buvo užžavėti. Choras 
susirinko repeticijoms. B. K. 
Balutis, kuris dabar Lietuvoje 
užima svarbų vietą, besidaly
damas įspūdžiais davė įnešimą, 
kad dėl tos didelės iškilmės ir 
pasisekimo pastatyti melodra
mą "Birutę” butų permainytas 
ir choro vardas. "Kudirkos Cho
ras” butų pakeistas vardu "Mu
zikos bei dainų draugija Biru
tė”. Pasiūlymas entuziastiškai 
tapo priimtas ir nuo tos diends 
gimė musų vietinė "Birutė”.

Kadangi man neteko būti nuo 
pradžios, taigi tik iš senesnių 
chicagiečių šį tą patyriau apie 
"Birutės” darbavimąn tuo lai
ku. Maždaug kiekvieną sezoną 
keletą kartų^ buvo pakartota 
melod. "Birutė” ir vėliaus p. 
Petrauskas statė "šienapjūtę”, 
"Kaminkretis ir Maluninkas”, 
"Adomas ir Ieva”, o dramatiš- 

nariai auirsiu jums naujienas kas skyiius State, kad ii P1 ie r kit-kvieriEi dieną anksti rytą. “Nau- 
blogiausių aplinkybių, dramas, j jienų’’ išnešiotojas Pranas Jurėnas,

Tačiaus mano pasakojimas Paulina S1, lel- P1’ospect
r J loo/.

Pranešimai
SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos' Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. Į Šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: .$6, $10 ir $16 savaitėje. 
%Tarys sykį įstojęs i šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Aiherikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
(Iraugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti (stoti į Šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
Jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams 
gruodžio 
(Iraugijos nariais. . . i

Roseland. — Rugpiučio 10 d 
vai. vakare, Aušros kambariuose 
I‘vyks Draugijų Sąryšio, kuris įiaiai- 
Lo Aušros knygyną, delegatų susi- 

i rinkimas. Bus svarstomi paprasti ir 
nauji reikalai. Visi delegatai ir dele
gatės atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

pasirūpinti, kad
6 dienai 'liktumėt

iki 
šios

7:30

PranešiniRs Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
ininėtame ai 
tuvius “Naujienomis” 
negaliant “I .
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums

J-čios ir 56-tos. Viršpa- 
pskrltyje aprūpinu lie- 

i..j.k .......... ’, pertai kurie 
Naujienų’- praneškite že-

“Nauj ienas”

North S’idės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas Šaukiamas Au
gusį 10 d., 1926 m., 8 vai. vak., pas 
poną Smaielį, 2047 N. Oakley Avė. 
Gerbiamieji delegatai., malonėkite 
pribūti ant laiko, nes yra daug svar
bų reikalų. \ — Valdyba

IliriitČH dramos .skyriaus repeticija 
“Aušros Sūnūs“ atsibus Rugsėjo 10 
d., Raymond Chapel, 831 W. 81st St. 
Pradžia 7 vai. vak. Repeticija “Že
mės Rojus” įvyks Rugsėjo 12 dienų, 
Mark Wbite parko svet., pradžia 6 
vai. vak. Visi vaidintojai bukite lai
ku ant minėtų repeticijų.

— Valdyba

Jaunuolių Orkestro '•mėnesinis su
sirinkimas įvyks Rugpiučio 11 dieną, 
1926 m., Mark White Sųuare Svetai
nėje (Library Room) 29th ir Hal
sted gatvių. Visi tėvai ir Jaunuoliai 
atvykit j šį susirinkimą. Susirinki
mas prasidės 8:3(1 vai. vak.

— Al. Schultz, Rašt.

STORAS ant remkis, I kambariai 
dėl pagyvenimo, visi naujos mados 
įtais\ m:<i. Storas tinicauufe dėl vi
sokio biznio, netoli lietuvių bažny
čios. .Taipgi lnm 
kambariai ant romios, 1434 South 
49th Ct. Savininkas gyvena 4936 W. 
lith St., Cicero, III.

—a------------_.—..

Y. č;nm name 5

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON daug patogių ruimų, 

dubeltavų ir pavienių, pigiai.
Calumet 2066.

IVAiRįJS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 , 

Res. Tel. llęmlock 5244
Bridgepoft Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

iaikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michiga. . Cal. 1143.

KRAUTUVIŲ FJKČERIA1 
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate-

- ssen, Restauran-
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas. žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVE
Spausdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, prograpius, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
| musų spaustuvę.

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 83rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVEDAME', elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radio jr visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Aubprn Avė. 
Tel. Boulevard 7590 •

PRANEŠIMAS

Pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems bridgcportiečianis 
ir apiclinkei, kad pareina i mano 
rankas nuo rugpiučio 9 d. buvęs 
Joe Nickman kriaučių biznis. Už-* 
kviečiu visus pas mano, kuriems 
Imis reikalas išnrosyti, cistyti siu
tus; taip pnt dirbti naujus siutus, 
nes esu patyręs tame amate per il
gus metus. Patarnausiu visiems rai.

Su pagarba,

PETEB BUTVILL 
3120 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL,

ge-

REIKIA moterų dirbti malonų dar
bų namuose. lengva išmokti,, gera 
mokestis. 8 E. Randolph St., Room 
1632.

;_ _ NĄMAįMĮ
I*nrd;ivhn«s PtosidėR 

s<»k<mių nedėldiunj 
Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54

• Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit dideli 

pasirinkimą
$250 cauh, $50 1 mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškį jmokėjimo, mes palaiky

sime jums namą kokį jus išsirinksi
te. Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausį šių metų 
bargeną. »

5 kambarių, tile varia, /urnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Ųhicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

---------- - k
KEIKIA motorų general

įvairių operatorkų.
LIPSON BROS.

325 W. Adams St.

arba

BARGENAS. Grosernė ir bučemė, 
netoli 21 St. ir Robey, elektrinis ice 
box, daug |avorot 4 kambariai gy
venimui, renflos $;>0 į mėnesį, 3 me
ti! lysas, kaina $3,000 cash. Savi
ninkas eina iš biznio. Boulevard 1392. .

REIKALINGA sena moteris prida
boti dvi mergaites. Katra negalite 
dirbti dirbtuvei meldžiu atsišauKti. 
2955 W. 40 St. Tel. Lafayette 0051.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI cigarų, cigaretę, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė, ilgas listas, gyvenimui 
kambariai, pigi renda, priimsiu au- 
tomibilį ar lotą kaipo said įmokė- 
jimą. Kreipkitės tuojaus.

4120 S. Wentworth Avė.

VYRŲ
MUMS reikia 10 vyrų pilnam 

arba dalinam laikui, dėl par
davinėjimo. Didelis komišinas 
Klauskite Duback.

712 W. 63 St.

REIKALINGAS antrarankis beke- 
lįs. Atsišaukit tuojau. F. Balsevicz, 
322 N. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

REIKALINGA dviejų karpenterių, 
unijistų. 6923 So. Washtenaw Avė.

REIKALINGAS jaunas apsukrus 
vaikinas dirbti į bučernę. Turi 
toti pilnai anglų kalbą ir gerai 
dyti troką.

Atsišaukite
J, GRYBAS 

219 E. 115th Street 
k Pulhnan 4806

vm- 
val-

REIKALINGAS barberys patyręs 
savo darbą. Darbfts ant visados. 10722 
So. Michigan Avė.
--- . ' . ------ ----- 1------------- -----------1

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai. Kartu arba atskirai. Mažai var
toti. Turi tjuti parduoti j trumpą 
laiką.

Turi kati parduoti

827 W. 84th Place' 
1 lubos iš fronto

PARDAVIMUI 4 kambarių stubos 
rakandai (fornišiai) kartu arba at
skirai. Mažai vartoti. Turi būti 
duoti j trumpą laįką.

1 lubos iš fronto 
827 W. 34th PI.

AUTOMOBILIAI

pa r-

Studebaker automobi- 
yra vieni iš tvirčiausią 

įĮMByji? kainos prieinamos, nes 
kompąnija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip tik ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus> transmission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dal( iš bitų kompanijų. Tai
gi kas manot pipkti ar mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniąu išaiškin
sime.

Milda Auto Sales 
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

PARDAVIMUI Ford, touring, yra 
starteris, gerame stovyje, .$65.

2515 N. Cicero Avė.

PARSIDUODA pigiai Hupmobile 
Setlan, 1923, A 1 stovy j. Daug eks
tras. V. A. BUSHEK, 1007 W. 
Cullerton St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI restaurantas, ge

riausioj vietoj So. Chicagoj, įplaukų 
$900 į savaitę, geras lysas, puiki 
proga, kaina $8,000, išmokėjimais.

MERCHANTS SALES CO.
, 64 W. Randolph St. 

Tel. Central 1127

PARDAVIMUI detikatesen, 3 gy 
venimui kambariai iš užpakalio, 
dalinai su rakandais, pianas. Dykai 
šviesa, gasps, šiluma, už .$375. Tel. 
Michigan 0237.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė darantį gerą biznį. Lietuvių ir 
kitų tautu apgyventoj apielinkėj, ar
ti Chicagos.

1739 So. Halsted St.
Box 835

RESTAURANTĄ turiu parduoti 
tuojau. 2507 So/ Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 834.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, gyvenimui 5 ruimai, Storas su 
garadžiu. Renda $50 į mėnesį. Ly
sas 5 ipetams. Nupirksit pigiai, rei
kia tik pusę įmokėti, likusius išmo
kėjimais.

5130 So. Kostner St.
Pusė bloko nuo Archer Av. j Šautus

NiMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 5 kambarių medi

nis Jningalovv, cementiniu pamatu, 
miegojimui porčiai, 3OV125 pėdų 
lotas, furnas šildomas, kaina $5950, 
įmokėti $500. kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI 6 kambarių nau
jas mūrinis bunalow, karštu van
deniu šildomas, aržuolo trinias, tirte 
stogas, maudyklėj tile sienos ir 
grindys, lietaus lašų vana, prOsini- 
mui lenta,' randasi 5740 So. Troy 
Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas mūrinis bungalow. netoli ų60 St. 
ir Kedzie Avė. Aržuolo trimas, nc- 
sitepąs pečitts, ' gražioje apielinkė-’ 
jt\ kaina $8500, cash $1000, kitus 
$6500 mėnesiniais išmokėjimais.

Alias Rcal Estale hnprovement 
Corporation 

Budavotojai geresnių namų 
6003 So. Kedzie Avė.
Tel. Republic 1500

« ■ ■■ ■ ■■■■ —■ 11,1 * " -
BIZNIO namas, 3 aukštų, 

mūrinis, garu apšildomas, gara
žas užpakalyje, neša rendos į į 
metus $3600. Parsiduoda už 
$26,000; reikia tiktai įmokėti 
$8,000.

Vieta 3343 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 8167

Savininkas perka didesnį na
mą.

NAUJAS 2 AUGSTŲ 
MŪRINIS NAMAS

Prie Grand Avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, garu šildomas, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tile garažas. šis 
namas tinka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kitus pagal sutartj.

6047 W. Grand Avė.
Spaulding 5723

2 AUGSTŲ medinis namas, 4 ir 5 
kambarių, taipgi viškai, naujai de
koruotas, naujas 2 karų garažas, 
greitam pirkėjui už $6800. Savi
ninkas Belmont 6473.

2 FLATŲ mūrinis namas (4—4), 
naujas, karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trinias, 30 pėdų lotas, neto
li naujos katalikų bažnyčios, prie 
Harding ir Archer, m bloko nuo 
karų $11,$00, įmokėti $2,500, išmo
kėjimais. William C. Kašte, 4055 
Archer Avė.

A RNORI BŪT 
BIZNIERIUS?

PARSIDUODA bizniavus na
mas, storas su bučernės hkče- 
riais, G kambariai ant viršaus, 
karšto vandenio apšildomas, 
cementuotas basementas. Na
mas randasi 1036 W. 69th St. 
Savininkas mainys ant kitokio 
namo; priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. Perkant reikia įmo
kėti 82,000.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Hakted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 6 flatų mūrinis na
mas po 5 ir 4 kambarius. Viskas ge
ram stovyj, arti Šv. Kazimiero Baž
nyčios. Norime greit parduoti, nes 
vykstame Lietuvon. Kaina $18,500.

4546 So. Wood Street 
<Jrd fl. front

BARGENAS. Naujas kampi
nis namas, 4 karų garažas, aug- 
štai 4 kambarių flatas. Tuščias 
lotas iš fronto. Gera vieta dėl 
gasolino stoties ir auto taisymo 
šapos. 3300 4x)we Avė.

EDGEBROOK lotas, 35x125, prie 
parko ir golfo lauko. Yra suros, van
duo, šalytakiai, gatavas dėl staty
mo namo. NAUJIENOS, Box 836.

2 FLATŲ mūrinis namas, $11,000, 
5 ir' 6 'kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, netoli Garfield bulvaro, 
$4,500 cash reikia. Jos. J. Sandner, 
Boulevard 1392.

MES turime keletą farmų, Michi
gan, Illinois,. Wisconsin ir Indiana, 
taipgi mažų vištų farmų netoli Chi
cagos, dėl mainymo j Chicagos na
mus.

JOHN M. GIBBONS & BROS.
11415 Michigan Avenue 

Phone Pullman 0500 
Klauskite Paul Sesųauski

MORtGEClAf-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

Internationa^ Investment
• /Corporation

Kapitalas ~ $500,000.00
3804 Š. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis Ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

PADAVIMUI per savininką mūri
nis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, 6512 So.1 
California Avė. šaukit Kieffer, 

Englewood 4014.
NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 

6—6 kambarių, karštu vandeniu Šil
domas. aržuolo trinias, miegojimui 
porčiai. Matykit savininką, 4354 W. 
Thomas SI. Albany 1618.

PARDAVIMUI namas, 3 flatų, po 
6 kambarius kiekvienas, pirmas aug- 
štas, furnas šildomas, platus lotas, 
1 blokas nuo gatvekarių ir elevato- 
rio, $15,600, cash $5,000. 1514 N.
Spaulding Avė., Tel. Albany 2940.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III. 

Phone Seeley 1643 
M. E. HUTFILZ, Manager

5100.tr

