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Meksika nepriims 
kuniginės taikos

Amerika pritaria laivyno 
mažinimui

Rusija nebepasitiki Uk
raina

Amerika prašo Kanados pa 
gelbėti vykinti prohibiciją

su-

Eu-

Meksikos prezidentas at- Azijos kariuomenė gabe 
sisako nusileisti bažnyčiai narna Ukrainon
Atmeta episkopatų ir biznierių 

kompromisinės taikos siūly
mus.

Derybos su kasyklų savi
ninkais nepasisekė

LONDONAS, rugp. 19. —-De
rybos tarp Anglijos angliakasių 
ir kasyklų savininkų, kurios 
turėjo sutaikinti ilgą angliaka
sių streiką, nepasisekiė ir nu
truko vos spėjus »joms prasidė
ti.

Tarsis apie taiką

Prašys Kanados pagelbėti 
vykinti prohibiciją

PAUL SMITUS, N. Y., rugp. 
19. — Coolidge administracija 
rengiasi prašyti Kanados pagel
bėti vykinti prohibiciją Jungt. 
Valstijose. Patirta, kad valsty
bės sekretorius Kellogg kreip
sis prie Kanados valdžios ir 
prašys abipusio susitarimo vy- 
kinime prohibieijos, būtent pra
šys pagelbėti sustabdyti degti
nės šmugelį iš Kanados į Jun
gtines Valstijas. Jei įvyktų 
susitarimas, tai Kanada pagel
bėtų Amerikai gaudyti degtinės 
šmugelninkus, iš kurių Kanada 
dabar gerokai pelnosi.

Ąbelnai administracija yra 
nusitarusi šiais metais vykinti 
prohibiciją visu griežtumu, kad 
kaip nors nusausinti Ameriką, 
dabar besimaudančią munsaine.

Prohibieijos vykintojui gen. 
Andrevvs pasisekė susitarti su 
Anglija apie stabdymą degtinės 
šmugelio juromis. Dabar bus 
bandoma susitarti su Kanada 
apie sustabdymą šmugalįo sau
sumos keliais. Sustabdžius gi 
degtinės šmugelį iš užsienio, 
bus griežčiau puolama savuo
sius munšainerius ir butlege- 
rius, kad ir juos išnaikinus ir 
padarius šalį sausą kaip Saha- 
ros tyrlaukį. Tuo tikslu val
džia prašys kongreso priimti 
aštresnius prohibieijos vykini- 
mo įstatymus.

LONDONAS, rugp. 18. — Ry
toj įvyks bendras streikuojan
čių angliakasių ir kasyklų sa
vininkų pasitarimas apie užbai
gimą angliakasių streiko.

Šešta moteris pa
smaugta

SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
piučio 19. — Policija dideliu 
stropumu jieško “tamsaus žmo
gaus”, kuris pereitą naktį pa
smaugė Mrs. Isabelle Gallegos. 
Nuo vasario 20 d. jau šešios 
moterys liko išgėdintos ir pas
kui pasmaugtos ir kadangi vi
sos žmogžudystės - yra atliktos 
vienokiu budu, todėl policija 
mano, kad visas jas bus papil
dęs vienas ir tas pats žmogus. 
Tas piktadaris įsigauna į na
mus neva j ieškodamas nuomai 
kambario.

PLATTSBURG, N. Y., rugp. 
19. — Valstybės sekretorius 
Kellogg kalbėdamas atidengime 
paminklo Commodore MacDo- 
nough pasmerkė niekurių šalių 
pastangas sutrukdyti Genevos 

- nusiginklavimo konferenciją ir 
kartu paskelbė savo nusiginkla
vimo programą, su kuriuo 
tiktų Jungtinės Valstijos, 
jis padaręs tikslu paakstinti 
ropos diplomatus išgelbėti
nevos konferenciją nuo visiško 
nepasisekimo.

Jis pareiškė, kad tokios šalys, 
kaip Anglija, Francija, Vokieti
ja ir Italija, kurios turi bend
ras problemas, bendrus drau
gas ir gal bendrus priešus, turi

Ukraina nepaliauja reikalavusi Į susitarti sumažinti savo armi- 
nepriklausomybės nuo Mask-|Jas-
vos< I Jungt. Valstijos gi yra su-

_______ (mažinusios savo armiją iki mi-
BUCU A RĘSTAS, rugp. 19.— jnimum, taip kad dar labiau su- 

Gautomis iš Ukrainos sostinės mažinti nebegalinčios, tečiaus 
slaptomis žiniomis, UkrainosU08 mielu noru sutiktų tartis 
respublika pereitą savaitę pa-|8U didžiosiomis jurų valstybė- 
naujino savo reikalavimą nepri
klausomybės nuo Maskvos, 
reikalavimas dabar labiau 
aštrino kovą už kontrolę 
vietų diktatūros.

Maskvos susirūpinimą* i 
mimu judėjimo už Ukrainos 
nepriklausomybę rodo didelis 

taikos pas- kariuomenės pertvarkymas. 
(Taip vadinamasis svetimtaučių 
legionas, susidedantis iš mongo-

CITY, rugp. 19. — 
Calles davė supras- 
griežtai stovi prieš 

pąpiuly-

MEXIČO 
Prezidentas 
ti, kad jis 
kompromisinės taikos
mus, padarytus katalikų epis
kopato laiške prezidentui.

Meksikos sostinės biznieriai 
taipjau deda pastangas šutai- 
kimui religinio ginčo ir kreipė
si prie prezidento ir episkopato 
reikalaudami, varde šalies gero- 

prezidentas

Tas 
pa- 
so-

prezidentas

mis apie sumažinimą skaičiaus 
submarinų, lengvųjų kruizerių 
ir kitų mažesniųjų karo laivų, 
kurių visai nepalietė Washing- 
tono laivyno mažinimo/ konfe
rencija, kuri sumažino tik di
džiųjų karo laivų skaičių.

Kellogg nuomone, 
konferencijai padarytas 
lymas bendrai svarstyti 
nimą jurų, sausumos

vės, taikos. Bet 
nepritarė ir šioms 
tangoms.

Manoma, kad
skaito episkopato taikos pasiū
lymus kaipo ženklą bažnyčios 
silpnėjimo, delei paskelbimo* 
kad .Jungt. Valstijos nesimai- 
šys į Meksikos vidurinius rei
kalus ir nedarys jokios inter
vencijos religiniame ginče. Baž
nyčią taipjau susilpnino susek
tas sukilimo suokalbis ir nepa
sisekimas gen. Estrada suokal
bio pulti Meksiką iš Jungt. Val-

Prašo kariuomenės
SAN DIEGO, Cal., rugp. 19. 

— Calexico miestelis paprašė 
prisiųsti 500 Amerikos-kareivių, 
kurie stovi San Francisco apie- 
linkėj. Kareivių prašoma ap
saugai, jei kartais ištiktų suki
limas palei Meksikos sieną, — 
Žemosios Californijos sostinėj 
Mexicali.

Apsivedė virš debesų

[Pacific and Ą^iantic Photo]

Kaltinamoji ir nužudytoji. — Mrs. Frances Stevens-Hall, ku
nigo našlė, ir jauna choristė Mrs. Eleanor R. Mills, kuri keturi 
metai atgal buvo rasta nušauta kartu su kun. Hali, žmogžudys
tė tik dabar pradeda aiškėti ir kunigo našlė Mrs. Hali kartu su 
savo broliu ir pusbroliu tapo apkaltinti už papildymą tos dvigu
bos žmogžudystės. Nužudę todėl, kad kunigas turėjęs meiliškų 
prietikių su gražiąja choriste, jo zakristijono žmona.

Geneva 
pasiu- 

sumaži- 
ir oro 

lų, totorių ir chiniečių kareivių, (spėkų tik taip sumaišytų visa 
kuriuo komanduoja gen. Geor-|nus^’n^^ay*mo klausimą, 
geviČ, tapo pastatytas Charko-1 konferencija pasidarytų 
ve, Odesoj ir Kijeve, o ukrainie
čių garnizonai, kurie pirmiau 
laikė šiuos' miestus, tapo iš
siųsti į Sibiriją.

žinios nerodo, kad butų ruo
šiamasi prie sukilimo, bet visų 
manoma, kad Ukrainos sovietų 
prezidentas prisidėjo prie opozi
cijos, kuriai vadovauja Trockis 
su Zinovjevu.

Importuotąją 
riuomenę atsekė 
agentų, kurie jau 
tus Ukrainos nepriklausomybės 
šalininkų. Bet Stalinas atsisa
ko daryti krizį ir aštrinti kovą 
areštavimu opozicijos vadovų. 

Ukrainos valstiečiai, kurių 
skaičius siekia apie 30,000,000. 
labai piktinasi Maskvos parėdy
mu, kad 50 nuošimčių šiometi- 
nio gero grudų derliaus pri
klauso Maskvos valdžiai. Be to 
Maskvos internacionalinė politi
ka irgi gimdo didelio nepasi
tenkinimo, nes ji neleidžia Uk
rainos grūdus eksportuoti į ki

ltas šalis.
Skirtumas kalbos tarp ukrai

niečių ir didžrusių ^Maskvos) 
i taipjau stiprina nepriklausomy
bės

kad 
visai 
Tt!nesėkminga. 1 !*»’*

Jungt. Valstijos be to niekai! 
nesutiks su sumanymu įsteigti 
kokį nors internacionalinį pri-

2,000,000 Anglijos ang 
liakasiy vaiky badauja

žiūrėtoją, kaip tautų sąjunga, Streikuojantys angliakasiai pa-

i

mongolų ka
bu riai čekos 
areštavo šim-

prižiūrėti vykihimą nusiginkla
vimo sutarties, kuri bus pada
ryta Genevos konferencijoje.

Nors Jungt. Valstijos ir ne
galinčios mažinti savo armijos, 
tečiaus jos vistiek dalyvaus 
Genevos konferencijoje ir nesi
trauks iš jos iki bus nors ma
žiausia viltis ką-nors atsiekei 
linkui sumažinimo ginklavimos.

Dar du kaltinami už ku
nigo fiužudymų

silaiko tik kilų šalių darbi* 
ninku aukomis, sako McKen- 
na.

yra prisiunčiama iš kitų šalių.
“Daugiau kaip 2,000,000 

streikierių vaikų badauja.
“Skurdas yra taip didelis, o 

streikieriai yra tiek nusistatę 
laimėti, kad 1,000 jų atsiskirė 
nuo savo vaikų, pavesdami juos 
kitiems Anglijos darbininkams.

“Prieš streiką vidutiniška al
ga buvo $2.25 ir $2.50 į dieną, 
arba $9 ar $10 į savaitę, iš 
kurios jie turėjo maitinti savo 
šeimynas. Daugelis jų nė tiek 
negaudavo, o dabar ir nieko ne
gauna. Jau ir tada sunku bu
vo nors ir skurdžiai prasimai- 

; tinti.

19 žmonių žuvo trauki
niui susidaužius 

Vokietijoje
LEHRTE, Vokietijoj, rugp. 

19. — 19 žmonių liko užmušta 
ir 5 sunkiai sužeisti Berlino- 
Cologne ekspresiniam trauki
niui, ėjusiam 50 mylių į valan
dą greitumu, nušokus netoli 
nuo čia nuo bėgių. Nelaimė at
sitiko nežinomam asmeniui pa
gadinus bėgius. Tai yra pirmas 
į 18 metų tokis didelis Vokieti
joj pasikėsinimas ant keliau
jančių geležinkeliais žmonių 
gyvasčių.

Filipinai nori nepriklau
somybės balsavimo

MANILA, rugp. 19. — Fili
pinų senatas vakar vienbalsiai 
priėmė bilių, nežiūrint gen. 
Wood veto, kuriuo nustatoma 
padaryti plebiscitą (visuotiną 
balsavimą) Filipinų nepriklau
somybės klausimu. Bilius dabar 
eina atstovų butui, kuris taip
jau jį gal vienbalsiai priims. 
Tada bilius bus pasiųstas pre
zidentui Coolidge.

Policijos viršininkas už
muštas traukinio

NEW YORK, rugp. 18. — 
Buvęs aviatorius, Dr. Henry C. 
McKown, universiteto profeso
rius, pasikėlė aeroplanu 5,000 
pėdų ir ten, augštai virš de-Į 
besu apsivedė su mokytoja» 
Ruth L. Hord. Po to jiedu iš
plaukė laivu į Bermudą. judėjimą C k rainoj e.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Jaunuolių taikos 
konferencija

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

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

Parduokit kas jums nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose,

skelbimų kai- 
Mažiausia kai* 
colis (apie 80

BOISSY LA RIVIERE, Fran
ci j a, rugp. 18. — šiandie atsi
darė šešta internacionalinė de
mokratinės taikos konferencija, 
kurioj dalyvauja virš 5,000 
jaunuolių delegatų, atstovau
jančių 23 šalis.

Konferencijos tikslas yra su
kviesti įvairių šalių jaunimą, 
kad jie vieni kitus geriau su
prastų ir paskui bendrai dirbtų 
taikos naudai.

SOMERVILLE, N. J., rugp. 
19. — Pavieto teisėjas Cleary 
išklausęs prokuroro įrodymus, 
nutarė atiduoti grand jury Hen
ry de La Bruyere Carpenter,1 
turtingą brokerį, pusbrolį ir 
Willie Stevens, bolį Mrs. Fran- 
ces Stevens Hali, našlės nužu
dyto kunigo Edward Wheeler 
Hali. Abu bus kaltinami nu
žudymu kunigo. Jo našlė jau 
pirmiau buvo apkaltinta, bet ta
po paliuosuota už $15,000 kau
cijos. Tečiaus prokuroras 
stengsis jos kauciją panaikinti 
ir pasodinti ją kalėjimam

Kun. Hali ir graži choristė, 
zakristijono pati, liko nušauti 
kartu keli metai atgal. Nors 
įrodymai iš pat pradžių rodė į 
kunigo našlę, kaipo užmušėją, 
bet jos didelis turtas per ketu- 
rius metus gelbėjo ją nuo kalė
jimo. Spėjama, kad ji su bro
liais užmušė kunigą ir choris
tę todėl, kad tarp jų per ilgus 
laikus buvę meiliški prietikiai.

CHICAGO. — “Dešimta dalis 
Anglijos gyventojų neturi kito
kių įmonių gyvenimui, kaip au
komis kitų šalių darbininkų.

“Daugiau kaip 2,000,000 vai
kų streikuojančių Anglijos ang
liakasių badauja.”

Taip pareiškė Paul McKenna,! 
narys Anglijos Angliakasių Fe-' 
deracijos pildomojo komiteto, 
kuris dabar lankosi Chicagoje 
Jis atvyko su penkiais įeitais 
Anglijos1 darbininkų darbuoto
jais, jų tarpe dviem parlamen
to nariais jieškoti finansinės 

, pagelbos streikieriams pas A- 
merikos darbininkus.

“ Kasyklų savininkai bando 
nukapoti tas algas ir prailginti 
darbo valandas, nes buk jie ne- 

" turį jokio pelno. Neskaitant 
to fakto, kad kasyklų sąvinin- 
kai Anglijoj yra geležinkelių 
magnatai, geležies ir plieno iš
dirbėjai, laivų budavotojai ir 
operuotojai gaso ir elektros 
kompanijų, kurios vartoja an
glis ir palaiko jų žemas kainas, 
valdžios skaitlinės parodo, kad 

Kalbėdamas apie streiko pa- Kasyklų savininkai turi didelių 
dėtį McKenna tarp kitko pasa
kė:

“Streikas tęsiasi jau keturi 
mėnesiai; streikuoja virš milio- 
no angliakasių. Jie ir jų šeimy^ 
nos sudaro apie dešimtą dalį 
Anglijos gyventojų. Jie neteko 
visokios paramos, lokalės pa- 
šelpos ir negali tikėtis jokios 
kitos pagelbos, išėmus tą, kuri

BERLINAS, ' rugp. 18. — 
“Draugiška” dvikova kardais 
tarp dviejų Berlino universiteto 
studentų, laike kurios vienas 
studentų liko užmuštas, atnau
jino agitaciją už visišką už
draudimą “garbės dvikovų”, ku
rios vis dar tebėra išsiplatinu
sios tarp nacionalistų studentų.

CHICAGO. — Phoenix, III., 
policijos viršininkas Andrew 
Basia, 43 m., 15509 So. Halsted 
St., liko užmuštas prie 155 ir 
Halsted gatvių, traukiniui už
gavus jo automobilių.

PRIGĖRĖ
. CHICAGO, rugp. 18. — Ju

lius Belovar, 7 metų, 10700 
Avė. N, prikėrė Calumet upėj. 
Jis žaidė po tiltu 106 gatvėj, 
paslido ir įkrito į vandenį.

Jie mano gryšti Anglijon 
pradžioj rugsėjo mėnesio.

lORFISJ

pelnų. Jų argumentas yra pa
remtas ant gudrios knygvedys^ 
tės. Jie semiasi didelius pel
nus iš tų kompanijų, kurios an
glis naudoja, o ne iš tų kompa
nijų, kurios anglis gamina.

“Pirmą kartą istorijoj Ang
lijos bažnyčia yra su mumis. Ji 
ragina, kad dabartinės sąlygos 
butų paliktos dar keturiems 
mėnesiams, bet ji taipjau tapo 
išjuokta.”

J Angliakasių delegacija tikisi 
sugryšti į Angliją r 
nes tada prasidės 
jų kongresas.

I McKenna sako,
unija

rugsėjo 6 d., 
Anglijos uni-

RUMANIJOS KALINIŲ BADO 
STREIKAS

MASKVA, rugp. 18. —Gau
tomis čia slaptais keliais žinio
mis, Rumunijos politiniai kali
niai paskelbė bado streiką delei 
nežmoniško su jais elgimosi. 
Rumunija nepraleidžia apie tai 
žinių užsienin. Daugelis kali-

BEACH HAVEN, N. J., rug- 
piuČio 18. —Komanduotojas pa
jūrio stoties Falkenburg, kuris 
yra teisiamas karo teismo už 
leidimą degtinės kontrabandos 
laivams operuoti, prisipažino, 
kad tūlas, neįvardintas, narys 
pajūrio sargybos gavo $30,000 
už gelbėjimą degtinės šmugel- 
ninkams.
Falkenburg gavęs $100 už per
gabenimą 8 dėžių degtines pajū
rio sargybos laivu.

Kiti liudijo, kad

kad Illinois
Chicagai ir apielinkei tedera- angliakasių unija paaukojo 

linis oro biuras šiai dienai pra- $25,(MM) šelpimui Anglijos strei- 
našau ja: '

Dalinai apsiniaukę, gali būt 
lietus šiandie; biskį šilčiau.

Šiandie saulė teka 6:02, lei- verse City, Mich 
džiasi 7:45 valandą.

kuojančių angliakasių.

I PAUL SMITUS, N. Y., rugp.
118. — Wallace H. Keep iš Tra- 

’l., senas prezi
dento Coolidge mokyklos drau
gas, šiandie atvežė 'prezidentui 

rugp. Coolidgeui ir jo žmonai nuo 
Grane iš Michigano vyšnių augintojų di-

LIVINGSTON, Mont
19. — Mrs. Grace
Denver, bandydama nusileisti į delį pajų, sveriantį 46 svarus. 
Grand Canyon nukrito 1,000 Pajus yra 30 colių diametre ir 
pėdų ir užsimušė ant vietos. 4 colių storumo.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
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 APTIEK A, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, 111.



NAUJIENOS, Ofilcago, gi. Penktadienis, Rugp. 20, ’26

(y r tolinos 
hurios negali 
penėti krūtimis 
savokiutihiutegul 
nedaro'bandymu su 
kitais maistais, bet 
lai vartoja, šį 

saugu ir atsakantį 
kudikiy. maistą

XzkŪDIKIv>V 
'Gerovės skyriuj 
^LAPRU PI NIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

KMikių tpripMaM Ir M-

STRAIPSNIS 190

TINKAMAS SUVIRŠKINIMAS 
MAISTO SVARBUS

Sveikatos Dalykai
NAMINĖ APTIEKA

PERSIVALGYMAS

kad
am- i su-

EAGLE BRAND
CONDBNflED MILĄ.

IK*»’

Zz u‘ m 
-st^rjaissr^' j ZZ ituiH.ni> 

zSa**7Vr »•»••<• 
1 dykai lietu-
<*? ..tTv vi.Akai pamoka

įį^f kaip prižiūrėti 
Jįr Ir penetl save Ir 

Jūsų kudik|. Iškirp- 
jįr kito i r prislėkite 

JOe Standi® au Jūsų vardu 
yr ir adresu.
rTHH BORDEN COMPANT 
Horden Bldg. New York

Daugelis motinų su smagumu gi
riasi kad jų vaikui “valgo viską”. Ši
tos motinos nesupranta, kad vaiko 
viduriukai nėra ant tiek jau išsivy
stę, kad galėtų tinkamai virškinti bi
le ką. Pilvas ir virškinimo organai, 
kaip ir visi kiti organai ar musku
lai, išsivysto laipsniškai iki pripran
ta prie valgių suaugusiųjų.

Joks maistas nėra naudingas jei 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis 
vaikas gali suvalgyti valgj skirtą su
augusiam, o vienok negauti užtekti
nai sotumo, vien dėlto, kad jis 
maistą negali asimiliuoti. Svarbiausi 
-lalis kūdikių penėjimo yra tinkamas 
parinkimas valgių. Tokie valgiai kaip 
šutintos pupos, virti kopūstai, * keik- 
sai, blynai ir kepti valgiai užganė
dina suaugusius, bet netinka vai
kams.

Pienas turi būti duodamas jiems 
su kiekvienu valgiu, nes augantis 
vaikas tiek pat pieno reikalauja, kiek 
kūdikis. Parink pieną, kuris švarus 
ir sveikas. Eagle Pienas ypatingai 
tinka vaikams dėlto, kad suteikia 
reikalingą sotumų augimui, ir prie to 
lengvai virškomas.

j

PURITAN
Malt

J-i

apron 
fitin-

pardavinėtojų

Reikalaukit nuo 
bile kokių

Skausmas pus- 
Įėję. T u o j a us 
sustabdo San- 
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsiduoda vi- 
s o s e vaistiny- 

r čiose.

GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj

3643 Street

$57.50
Garantuotas, 

augštos rų- 
Šies maudy
nės autfitas. 
Vana, baltai 
e n ameliotas 
klosetas. Gili 
lavatory, su 
T $57.50 
DYKAI KNYGUTE 
Atsiųsime jums 
šiandien. Parodo vi
są plumbingą ir ap
šildymo reikmenis 
olselio kainomis.

CUT-TO-FIT 
APŠILDYMO 
REIKMENYS 
Sutaupykit

Atsiųskit skėčių ar
ba tėlefonuokit mu
sų apskaitlio tojui 
dėl kainų prirengtų 
garu ar vandeniu 
šildomų reikmenų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingus.

Bordcn’s Eagle Pienas šiandien 
auklėja daugeli vaikų, kurių tėvai ir 
pratėviai buvo išauklėti Eagle Pienu 
’60 ir ’70 metais. Kada pasvarstai, 
jog Borden’s yra pienas vartotas per 
tris gentkartes, ir kmj kasdien var
toja vis daugiau ir daugiau žmonių, 

I tai turi būti tam priežastis. O prie
žastis ta. kad jis pasirodė saugus, 
tinkąs per tiek laiko, ir žmonės juo 
užsiganėdinę.

Nežiūrint kur eisi Šitoje šaly ar 
Kanadoje visur gausi Borden’s Eagle 
Pieną šviežią ir sveiką veik kiekvie
noje krautuvėje. Visais atžvilgiais tai 
vienatinis saugus pienas auklėti kū
dikius, kuomet motinos pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius iš
auklėti j stiprius, sveikus vyrus bei 
moteris, niekas nėra taip svarbu pir
mose dienose kaip maistas. Del tos 
priežasties žmonės senai metė bandi- 
nėję. Išmintingi žmonės nerizikuoja. 
Jei motinos pieno nėra, jie nesusiru- 
pina, bet tu°i pradeda vartoti Bor
den’s Eagle Brand Pieną. Pasinau
dok patyrimu milionų vaikų laike 
paskutinių trijų gentkarčių.

Skaityk alydžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

lllllllllllllllllllllllffl

KIEKVIENAS BERNIUKAS 
IR MERGAITE UNO TAI

(Kai kurie tėvai nežino)

Jaunimas nori ką . nors 
veikti.

Gal būt tas ir išaiškina 
popuiiariškumą Gulbransen 
Registruojančių Pianų su 
jaunimu.

Kuomet jie groja ant jo, 
jie gauna malonumo ir sma
gumo rankomis groti. Su 
juo labai gerai akompanuo
ti dėl dainų. Yra tikra mu
zika dėl šokių.

Jūsų vaikai suras, kad 
ant Gulbransen ’ yra nepa
baigtas šaltinis pasilinksmi
nimo. Jis pagelbės jūsų na
mą padaryti, kur jaunimas 
mėgs susirinkti. Jis suriš 
namų ryšius daug tamjiriau. 
Ir jus lengvai galite įsigyti 
sau vieną!

JOS. F. SUDRIK
Piany Krautuvė

3343 So. Halsted St.

iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiii^
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Dr. Mattliias Nicoll, Jr., Now 
York’o Valstybės Sveikatos vir
šininkas, davė per. radio sekan
čius patarimus kaslink naminės 
aptiekos.

Dr. Nicoll pirmiausia pata
ria šeimininkei peržiūrėti visus 
susirinkusius vaistus ir tuoj iš
mesti visus nereikalingus. Pa
prastai vaistai labai greitai su
sikrauna. Kuomet apsergame 
ir kreipiamės prie gydytojo, jis 
užsako mums kokius nors vais
tus. Kad nors ir užbaigiame 
tuos vaistus, bet bonkutę arba 
baksuką neišmetame; laikome, 
tikėdami, kad jeigu ta liga vėl 
atsikartotų, tai galėsime patys 
išsigydyti, kad ta pačia liga 
antrų sykį pas gydytoją nerei
kės eiti. Klaidinga yra taip da
ryti, nes turime suprasti, kad 
tik gydytojas žino, ką daryti 
žmogui apsirgus.

“Kai kurie daigtai’’, sako Dr. 
Nicoll, “privali) būti kiekviena
me name. Kaip tai: sugeriama 
vata ir pakirtas medinių krap
štukų dantims krapštyti. Iš tų 
dviejų galima padaryti mažus 
vatinius šepetukus. Beikia pa
imti krapštukų ir ant vieno ga
lo apvynioti truputį vatos. To
ki šepetukai vartojami tepant 
įvairius vaistus; juos tuoj po 
vartojimo galima numesti. įtei
kia irgi turėti vatinių bandažų, 
vieno arba dviejų colių platu
mo, “zinc oxide” lempučių plest- 
rų, penkių jardų ilgumo ir vie 
uos ir pusės colių platumo, ir *įaus jr Ugjo> kasa sau kapą sa-

1 ’ 1 . Visus reikia!

• r , * • - * • r •

Jei jums yra nusibodę • 
paprasti...

kimballAr nors sykį pamąstei, 
žmogus, sulaukęs vidutinio 
žio, žymiai tunka. Lengva 
rasti priežastį. Iki keturiasde
šimties metų kūnas vis auga.' 
Kad nors aktyvi# augimas su
stoja dvidešimtuose metuose, 
bet tik po keturiasdešimtų mo
tų* kūnas pradeda senti; Svar
bu atsiminti, kad jau kūnas ne
reikalauja daug miklinimo ir 
liek ■ maisto, kiek iki keturias
dešimtų metų reikalavo, 
paprastas dalykas matyti 
gų suvirs keturiasdešimt 
valgant tiek, kiek už jį 
jaunesni valgo.

Sulaukus keturiasdešimtis me
tų reikia laikyti svarumą pagal 
ūgio ir metų. Beikia visuomet 
stengtis valgyti povaliai ir ge
rai sukramtyti valgį. Beikia ap
sipažinti su valgiu, kuris kad 
nors maistingas, bet ne tanki
nantis. Pa v., žalios daržovės 
yra labai svarbus maistas ir 
užtektinai pripildantis. Sėlenos 
ir kvietine duona taipgi mais
tingi. Beikia vengti baltos duo
nos, sviesto, Smetonos, cukrų, 
saldainių ir krakmoluotų val
gių- I

K I
' Įk

Paprastai mes gyvename, kad 
valgyti ir nevalgome, kad gy
venti. Kitais žodžiais, valgome 
dauginus, negu kūnas reikalau
ja. Kiek iš musų, sulaukę ketu
riasdešimtų metų, apelidžiame 
stalą jausdami, kad dar dau
ginus galėtume valgyli? Tie,;
kurie taip nejaučia, ir kurie1

S" i perdaug sveria dėl savo am-
ir « »

Yrh
Imo-

daug

Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimą# Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

gazinio audeklo, 
laikyti užlipdytus.

Pudruotas “zinc Stearate” 
visokiems odos suerzinimams ir 
nudegimams, 
mot turėti 
kuris yra 
tepimui mažų žaizdų, sutinimų 
ir nikstelejimų. Visuomet rei-j 
kia su vata dėti ant žaizdos ir 
niekuomet nepilti. lodąs yra 
nuodingas, ir reikia atsargiai 
laikyti ypatingoj bonkutej ar- 
ja ypatingoj vietoj ir visi šei
mynos nariai turi apsipažinti 
su iodo pavojingumu.

Borinė rūgštis (boric acid) 
yra parankiausias antiseptikas. 
Beikia maišyti šaukštukų j pan- 
tę vandens. Su stuo skystimu 
galima plauti žaizdas, gerklę ir

Beikia visuo-

varlojamas

YRA labai didelis reiškinys, kuomet tuzi
nais įvairių cigaretų rusių pasirodė ir 

vėl išnyko per paskutines dvi gentkartes, o 
Helmarai vis dauginasi ir dauginasi ir nie
kuomet neapvylė gerų cigaretų rūkytojų.
Bėgantis laikas ir papročiai negali sunaikyti 
nepalyginamos vertes ir nepaprastai gerą 
cigaretų.
Todėl jei jums nusibodo paprasti ir nore- \ 
tumėt gauti tikrus

Susipažinkit Su

llll M AR
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Karalienė Žymiausių Cigaretų

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue .. . ,, , ...... ...........

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be 
Operacijos

va-

Netik turime sumažinti val
gį, bet vaikščiojimas sveikatai 
daug pagelbsti. Pūkščius cik j 
darbų; jeigu esi šeimininkė, ne
paisant kiek darbo atlieki, 
karais įprask pavaikščioti.

Kimo organai labai daug ga
li pakęsti, ypatingai jaunystėje, 
bei jeigu nuolat turi dvigubai 
veikli, — kenk*' sveikatai.

Persivalgymas' arba netinka
mas valgis veda prie šlapligės.

‘ [FLISJ.

Nereikia laikyti “bichloride 
Of mereury” ir karbolinės rūgs- - 
ties namuose, nes yra perdaug r- 
pavojingi ir jų vieton patarti
na ir galima vartoti iodas. Yra 
daugelis atsilikimų, kuomet 
žmonės geria tuos vaistus per 
klaidi; ir nctikčtai miršta.

šaukštukas “aromatic extract 
of cascara” lengvai paliuosuo- 
ja vidurius. Ricinos aliejus 
(castor oil) jau stipresnis vais
tas, ir vidurius gerai iščystija.

šaukštukas “bicarbonate of 
soda” į stiklą karšto vandens 
palengvins vidurių skaudėjimų. 
Galima Vartoti “bicarbonate of 
soda” nudegimams, įmerkiant 
vatos į skystimų ir dedant ant 
žaizdos.

Salietra (slweet spirits of 
niter) sumažina karštį. Beikia 
duoti 15 lašukų vandenyje kas 
dviejoms arba trims valandoms, 
bet geriausia šaukti gydytojų, 
kuomet karštis pasirodo.

Del tolesnių informacijų 
kia kreiptis prie gydytojo, 
geriausia supranta tave ir 
vo šeimynos reikalavimus,
namine aptieka reikia atsiminti 
du dalyku, tai yra, kiekvienų 
bonkutę ir baksuką užvardinti 
arba kaip nors pažymėti, ir nei 
vienų neimti j rankas, pakol 
neperskaitysi kas ant viršaus 
yra užrašyta. Sekant tuos pa
tarimus išvengsi nelaimingų at-» 
sitikimų. [FLIS],

Jis
ta-

------- ----------------------
Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
322S W. 38th Slr«t, Chlenito, III.
.......................... —.......... -

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Rusiškos ir
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902 ■

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšcgzaininavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. Stale St. 

Kampas Congress St^ 2 ,fl.
Valandos: Panedūly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne- 
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louls Ava.

CHICAGO, ILL.

Garsinkities Naujienose

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems

lšN6wYorko tiesiai į Klaipėdą
TREČIA

Didele Chicagos Ekskursija
Į LIETUVĄ

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

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

j Klaipėdą 1
21 Rugsėjo-September 1926 

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

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis į:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500 
SAVVICKAS

726 W. 18th St., Tel. Canal 1603 
V. M. STULPINAS

3311 So. Halated St.,\ Tel. Yarda 
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St., Bouievard 
JOHN, J. ZOLP

4559 So. Paulina St., Tel. Yards 
; VINCENT MILASZEVVICZ

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

BALTIC AMERICA LINE
120 N. LaSalle St. Chicago, Illinois

PAUL BALTUTIS & CO.
901 W. 33rd St., Phone Blvd. 2426 

CENTRAL MANUFACTURING 
D1STRICT BANK

1112 W. 35th St., Bouievard 6310 
J. P. EWALI) & CO.

840 W. 33rd St.» Tel. Yards 2790
S. L. FABIONAŠ

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

2201 W. 22nd St., Tel.rCanal 1955

6062

0700

v 0145

Dykai išbandymas metodo kur) gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišimo laiko.
Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 

dusulis ir ntes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ja musų Klaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai i&bandymui musų me
todo. Nedaro skirtump kokiame klima.s arba uiuiėnn dusulio arba au- 

metodaa pairti-
rnas. jei Jijh kenčiame nuo 

temperatūros, musų 
bė& jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties litras, 
tortuos {kvėpuojančių __2 „

"patentuotų durnu* 
Meti norime parodyti 

musų

pasiusti 
_____ kur 
gyduolių.

tiem* 
vi*oki«w 
opium. 
ir U .

klok* 
meto- 

nesali-
tiemaJuniu.

prirsngimu, 
nepagelbėjo. T1«*« norime i 
vienam inusii iAkaAčiais, kad 
da.i yra puskirtaa pra&alinti 
tnua kvėpavimuH, vinim tuoa 
paroxytmU8.

Tau dykai pasiulymua yra laimi svarbu, 
kud nepraleidud bent vien* dienų. Rašyki
te tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 
eiuakito pinigų. Tik aUiųaktte ku|>otm 
Dalykite tai šiandien — jums nereikia 
tnokSti nei ui palto ienkle)|.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 1894 IL 
MiMgHra and Hudu o n Sta.. 11 u f falo, N. Y <

AtaiųskiU dykai bandymui Juaų m*, į 
todo pas: (

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jo. 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTEKN DEPT.,

|| 1739 So. Halsted St„ ( Imago, III 
Užsakiniam^.
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KORESPONDENCIJOS [
------ , /

Kenosha, Wis.
Klaidų atitaisymas

“Naujienų” No. 187 kores
pondencijoj iš Kėnoshos įsi
skverbė pora klaidų. Ten turėjo 
būti pasakyta, kad Vištartas bu
vo pirmininkas.

Kitoj vietoj turėjo būti pa
sakyta: du sūnus ir viena duk
tė. Stanislava 21 metų, sūnūs 
Vincas, 17 m., ir Antanas 15 
metų.

— Kaz. Brazevičius

Sam, Idaho
Atsidaro anglies kasyklos

čia greit atsidarys anglies ka
syklos. Jau išmuštas 47 pėdų 
tunelis. Greit viskas bus pri
rengta. Jau ir gelžkelis tapo

jDzimdziaus ačiū ir Sudiev!
I L

Pustrečių metų išbuvau Ame
rikoje. Per tą trumpą laiką su
spėjau apkeliauti daug lietuvių 
kolonijų. Visur ir visuome: 
“Dzimdzi-Drimdzi” buvo pasi
tinkamas atvira širdžių, lodei 
ir man, tos grupės dalyviui, su- 
negalėjus, broliai amerikiečiai 
parodė savo nųpširdumą. Susi
laukiau užuojautos ne vien žod
žiu, bet ir darbu. Daug gerašir
džių brolių esu paskelbęs, bet 
dar daugiau jų neminėjau. Tad 
tebūnie man leista čia tatai pa
daryti.

įtaikė paskutiniųjų “Dzimdzi- 
Drimdzi” vaidinimų man pri
siųsta: iš Brooklyniečių, per p. 
P. Mačiulį $77.40; iš Montellie- 
čių, per J. Daugeliavičių, $30.00; 
iš Hartfordiečių, per vietos kle
boną, Kun. Ambotą $25.00 ir iš 
Scrantoniečių, per P. Kantake- 
vičių $15.00. Lietuvių Darbinin
kų Kooperatyve Sąjungos Nau
jos Anglijos apskritys, per V.

Privačiai aukavo: $50.00 — 
p. J. Elias; $30.00 p. J. Hort- 
manavičius; $25.00 .— adv. F. 
Bagočius; po $21.50 — Chica- 
gos Konsulatas, per P. žadeiki 
ir A. Masiulis; po $20.00: Kun. 
J. Albavičius, ir Kun. K. Urbo
navičius; $15.00 p. K. Augusti- 
navičius; po $10.00 Kun. J. Vai- 

: čiunas, Dr. A. Kapočius ir V. 
' Olienė, $6.00 S. Dargužis; po 
$5.00: p. p. K. Ačas, P-lė J., 

! Grybaitienė, Dr. Juška, Q. Juš
kienė, J. Čeponis, M. Jurgelio- 
niene, J. Palionis, O. Pakštienė,
J. Milets, Makaveckas, J. Salad- 
ka, Sitavičius, A. Vaištauskas^ 
Žilvitienė ir p-lė X.; $2.00 — Y. 
ir po vieną A. Olševskis ir Šil
kas.

Be duosnios materialės para
mos* susilaukiau moralės užuo
jautos; ligoninėje atlankė: p. p.
K. Ačas, K. Augustinavičius, 
Dr. Biežis, V. Bručienė, adv. F. 
Bradchulis, J. Čeponis, L. Gai- 
žaitė, J. Griniūtė, adv. K. Gugis, 
S. Dargužis, M. Jurgelionienė, 
Jonaitis, J. Jankus, V. Olienė, 
S. Pilka, K. Naglevičiutė, Vait-

Ohio mainieriai laikosi vieny
bėj. Net K. K. K. (ku klūksi) 
klanas) priklausantys darbinin
kai stoja už uniją. Mat, jie su
prato, kad negalės pagerinti sa
vo gyvenimo sąlygų be unijos 
pageltos. * Kai West Virginijos 
mainieriai išėjo į streiką, tai 
khiksininkai pagelbėjo anglių 
baronams uniją sulaužyti. Bet 
taip darydami, jie patys sau 
kilpą ant kaklo užnėrė. Kadan
gi jie patys yra darbininkai, tai 
tuoj pajuto sunkią kapitalistų 
ranka, v

Liepos mėnesyj čia patiko 
vieną lietuvį, Juozą Tulickį, ne
laimė. Mainose ant jo galvos už
krito balkis ir sulaužė žandą ^tri
jose vietose. Dabar jis guli City 
Hospital, Cąmbridge, O. Angliš
kai jis vadinasi Joe Dooley. Se
nasis jo adresas buvo: Joe 
Dooley, Belle Valley, Ohio, P. O. 
B. 207.

— T.

Kodėl 

Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y,

Jau parvažiavo iš Lietuvos1 
ir pacientus pradės priimi
nėti pirmadieny, rugp. 23 d.

MIS. MIGHNIEVICZ-VIDIKIEKE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tol. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl* 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
-enėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netines Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

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. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

pratiestas.
Gyventi čia gan smagu. Kur 

tik nepasižiuri, visur Raliuo
ja. Yra ir lietuvių. Penki išvi
so. •

Kasyklos atsidarys sekamą 
mėnesį. Jeigu kas iš lietuvių no
rėtų čia atvažiuoti kasyklose 
dirbti, tai butų gerai, kad pirma 
parašytų laišką šiuo adresu; 
Charles Bullota, Sam, Idaho.

— Koresp.

•Siųskit Naujienas
Lietuvon — Ui bus 
brangi dovana

Jaką prisiuntė $31.00. Kuba- 
niaus Kazokų Choras iš savo 

• koncerto paskyrė $66.00. Kon
certo suruošimas iniciatoriai M. 
Jurgelionienė ir K. Augustinavi- 
čius įdėjo daug darbo tf kon
certo pasisekimui. Jiem pagel- 

įbėjo ir daug bilietų išplatino: 
I p. p.* Bručienė, Olševskienė, 
■ Elias, Stankūnienė ir A. Micevi- 
I‘ čienė; p-lės J. Griniūtė, K. Nag-. 
levičiutė, L. Gaižaitė ir Berno
taitės; p/J. Lukas ir Upiversal 
Bankas. Moraliai stipriai kon
certą parėmė dienraštis “Nau
jienos”.

IŠPARDAVIMAS CR0JIKL1Ų PIANU
Žemiausios kainos visame miešta Chicagoje. Jums 
yra proga išsiskirti iš 3-jų skirtingų padarymų: ar- 
žuolo, raudonmedžio ar riešuto medžio, gerai žino
mi grojikliai pianai.

Kimball, E. P. John

son, Bernare!

Už $295

Dykai benčius, 50 ro

lių, rolėms šėpa 

ir lempa

$10 įmokėti,' kitus po $10 kas mėnesį be nuošimčių. 
Šiame išpardavime jums yra proga pasirinkti gerai 
žinomų išdirbysčių, Kimball, E. P. Johnson, Bernard. 
Šie pianai paprastai visur parsiduoda po $600 ir 
$700, bet šiame išpardavime pirksit už $2()5, gauda
mi $100 vertės pridėčkų dykai.

JOS. F. SUDRIK. PIANŲ KRAUTUVE
3343 So. Halsted Street

DR. G. SERNERDR. HERTMAN-«
-1S RUSUOS-

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paoal 
naujausius metodus X-Raj* 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.
Dienomis: Canal 

3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 ifi ryto ir po 8 v. v.

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvis Doctor 
of Optics

Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Lietuviai Advokataikevičius, A. Vanagaitis, F. Za- 
lieskis, A. Zavestaitė ir L, žil- 
vičiutė. Chicagoje viešint pa
stoge suteikė p. p. čerienė ir A. 
Zavestaitė.

Ameriką apleidžiant gražių 
dovanėlių suteikė: p. p. G. Bur
bos, O. Daudžvardienė, Grybai
tienė, J. Griniūtė, M. Jurgelio
nienė, V. Jenkins, O. Kapočie- 
nė, K. Naglevičiutė ir Chicagos 
Mason Hat Shoppe.

Kadangi nesijaučiu vertas 
esąs tokio didelio prielankumo; 
tad tokia materiale ir moralė 
parama mane ne tik nustebino, 
bet ir sujaudino.

Nerandu žodžių pareikšti tai, 
ką jaučiu. Leiskit prisipažinti, 
kad niekuomet nepamiršiu gerų 
savo rėmėjų bei prietelių, ku
riuos spaudoje pirmiau minėjau 
ir dabar miniu. Visuomet jau
siuos skolingas dėkingumo už 
tą paramą, kurios dėka tapau 
apsaugotas nuo žiauresnio liki
mo. Tad nuoširdžiausias ačiū.

Didelis ačiū Chicagos Konsu
latu^ “Darbininkui“, “Naujie
noms” ir “Draugui” už laikraš
čių siuntinėjimą.

Ypatingo •dėkingumo pareiš
kiu Dr. S. Biežiui, p. M. Jurge- 
lionienei ir komp. A. Vanagai
čiui už nuoširdžią globą ir ru
pesnį mano sveikata.

Padėkos žodį taręs, noriu pa- 
pasveikęs, bet ryžausi keliauti 
sakyti sudiev. Nors nesijaučiu 
tėviškėn, kurios neišpasakytai 
išsiilgau. Kelionėje svajoju ir 
pergyventus įspūdžius tvarkau. 
Amerika, broliai Amerikiečiai, 
“Dzimdzi-Drimdzi”, jo “Jova
las”, džiova ir kiti gąlai susi
maišė mano makaulėje ir pavir
to nesuprantamu dalyku. Išrodo, 
kad aš tik sapnavau apie Ame
riką. Tas sapnas labai gražus; 
jis susiėjęs su jūsų gyvenimu, 
su jūsų kasdieniniais, rupesniais, 
kurie ir man pasidarė artimi ir 
mylimi. Tas sapnas niekuomet 
neišdils iš mano galvos; aš apie 
jį ilgai galvosiu, kitiems užjūrio 
broliams pasakosiu. O jus taip- 
pat prašysiu tą užjurį, tą seną
ją musų močiutę Lietuvą atmin
ti, ir, kaip visuomet, ją remti. 
Jeigu jūsų darbo aplinkybės leis, 
tai atminkite mane, kol neuž
miršit, o aš Jūsų tikriausiai nie
kad neužmiršiu. Sudiev!

Jūsų,
JONAS BIKINIS, 

“Dzimdzi-Drimdzi” dalyvis.
S. S. Levihthan, 
1926 m. rugp. 5 d.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo įlieta 
3323 South Halsted St.

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

—........... ........ .....—
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
-

Telefonai:

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai.

Bridgeporto ofisas
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yarda Q141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

" - —

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas
2221 W, 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
SeredoJ ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

• ■ ........ ■ .....

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

TeL Pūlini a p 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

Telefonas Boulevard 1939
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.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Centralz6390 *

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681 z k---------------- .............. ........

A. L. Davidonis, M. D.
4010 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

17 l J I nuo 9 ikt II vai. ryte; 
r alandos i nuo 5 jį; g Val. vakare

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

■ - ■ ■ ■ -

DR. K. DRANGELISJOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arenae 
Tel. Hemlock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

OptametriMt •
Boulevard 6487 
S. Ashland A v, 

47-toa
2 lub

DENTISTAS 
4193 Archer Avenue 

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

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6853

V.....  ........

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

i m i ■ ......... ■■■■—f

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792
> — ------J

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 

»■ ... " 1 1 1

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

■ ■ — ..........  —

SOLČLUJ

KUOMET ŽIEMA ATEISI!
Kuomet šaltas oras ateis, 
jus galit sau lengvai įsi
vaizdinti kada jus sėdėsi
te sau ramiai šiltoje stu- 
boje, nes jus turėjote lai
ką per vasarą įsivesti j 
savo namus apšildymą.
Padarykit tai tikrenybėj. 
VEIKIT TUOJ! Pašaukit-. 
Victory 2454 arba Cicero 
130, o jei tas neparanku, 
tai parašykit 
musų vienas 
atvažiuos pas 
lėtą valandų,
nieriai gali pas jus 
žiuoti ir vakarais.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

t

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta i tikrus 
United Proflt Sharing kuponus, sekamoms taisyklomis:

Vienas skaitytoji'! rt skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami, Priduodant kuponus anmainymui, turi būt priduodama var
das pavardi ir adresas skaitytojo.

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

Ui metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—65.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ........   Atkirp čia
Data: Rugpiutis 20 d., 1926

atvirutę ir 
inžinierius 

jumis 
Musų

j ke- 
inži- 

atva-

l *

Musų Savaitiniai Specialai
• y Dviejų dalių laundrės lovys, vėliausio $10.75

I I 4tyliaus,'yra krarfelis, trap ir standa 

PARSIDUODA PAS

Belle Valley, Ohio

BR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Sol Edis & Sons,;
PLUMBING AND HEATING SUPPLIES

t

2118-22 So. State St
CHICAGO, ILL.

Phone: Victory 2454

4600 W. 22nd St.
CICERO, ILL.

Phone: Cicero 130

Darbai kasyklose. — Sunkiai su
žeidė lietuvį

čia jokių kitų darbų, apart 
kasyklose, nėra. Kasyklose dar
bai irgi nepergeriausia eina. 
Viena kompanija jau 18 mėne
sių, kaip nedirba, nes nenori pri
imti naujojo kontrakto. Jai ru
pi uniją sulaužyti, ale neišdegs.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Froąpect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musą gydymo būdas tiktai na
tūrai i s (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Hemboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vųzelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Aahland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGOl-------------------- .— .„J

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL. 
Chicago, UI.

- — - - - . - - - - * _ . -------

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.,
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Chicagoje —- paltu?
Metams ...............   _ $8.00

Uisimokijimo kulnai
, 4.M 
$110 
1.50

- .75
Kditor P. CRIOAITIS

17M South Hslsted Street 
Chicago, Ui.

Teiephone Reoeevelt 85M

Subscriptioa Kates i 
$8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago. 
58.01 per year in Chicago.

8c. per oopy. , ■ .______

Entered as Second Class Matter 
March 7tių 1914, at tha Post Office 
of Chicago, Ui., andai; the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eslrmsdeiniua. Leldiia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
UL — Talafoaasi BooMvait BbOf.

Trims minMlams ------
Drism mlaiflnaM  
Vienam minėsiu!

Chicagoje per nešioto Jusi
Viena kopija _______ ______«... 8c
Savaitei ------------------------------- 18c
Mineliui-------- ........._________ 75c

Suvilnytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitni

Metame ___________________  $7.00
Pusei metų ...^8.50
Trims minesiamg____________ 1.75
Dviem mėnesiam_____________ 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur nisieniuosei 
4AWnta)

Metams
Pusei metų ,
Trims
Pinigu* reikia

____________$8.04 
_____________4.00 
__________  2.00 
sti palto Moaay 

u.

“Toks yra tikras civilio įstatymo supratimas, ku
rio laikosi žmonės, ištikimai gerbiantys dvasinės ir 
laikinosios valdžios (t. y. bažnytinės ir svietiškos 
valdžios) nepriklausomybę. Todėl, mes prašome se
kančiu laisvių, prie kurių fnes turime teisę, kaipo 
krikščionys, kultūringos tautos piliečiai ir žmonės: 
Sąžines, minties, religijos apeigų, švietimo, sąjungų 
ir spaudos laisvės — visų šitų laisvių be varžančių 
apribavimų, naikinančių konstitucinių principų es
mę”.
Mums rodosi, kad šitokiam taikos pasiūlymui prezi

dento Calles’o valdžia turėtų pritarti. Sąžinės, spaudos ir 
sąjungų laisve privalo' naudotis katalikai taip pat, kaip ir 
visi piliečiai.

Levas Maksimas

Piktvarlė

STREIKUOJANTYS ANGLIAKASIAI SUTINKA 
TAIKYTIS Apžvalga

■

Kas Dedasi

Iš ALVITO APYLINKĖSATKAKLUS KASYKLŲ SAVININKŲ 
UŽSISPYRIMAS

VAITKEVIČIUS KAUNE.

PRAGAIŠTINGA “KAIRIASPARNIŲ” TAKTIKA

MEKSIKOS VYSKUPAI PRAŠO TAIKOS

Lietuvos Koperacijos Banko 
direktorius, p. Vaitkevičius, ku
ris keletą mėnesių viešėjo Amė- 
likoje, daugiausia Chicagoje, 
jau yra sugrįžęs j Kauną.

PRIPAžjSTA BAŽNYČIOS ATSKYRIMĄ 
NUO VALSTYBĖS

ŽALKAUSKAS — KLAIPĖ
DOS GUBERNATORIUS.

Alvitas yra nedidelis Vilka
viškio apskr. bažnytkiemis, 
8-am kilometre nuo Vilkaviš
kio perkertamas Jį jungančio 
su Virbaliu plento. Iš vienos 
pusės pro Alytų teka gražiai 
apaugusiais krantais Širvinta, 
iš kitos liūliuoja nedidelis, bet 
turtingas karpiais ir laukiniais

Anglijos mainierių delegatai įgaliavo i 
viršininkus pradėti derybas dėl susitajkymo su anglies 
kasyklų savininkais. įdomu, kad šis žinksnis tapo pada
rytas už keleto dienų po to, kai mainieriai visuotinu bal
savimu buvo atmetę tų pačių unijos viršininkų rekomen
duotą panašų susitaikymo planą. ”'f < \

Streikininkai, įgaliodami mainierių federacijos tary
bą derėtis' su kasyklų savininkais, kartu atsižadėjo ir tok 
sąlygos, kad angliakasiams nieku budu nebūtų kapoja
mos algos arb^ ilginamos darbo valandos. Šitais klausi
mais pavesta tarybai tartis su savininkais.

Iš to aišku, kad angliakasiai pamatė, jogei laikyda- 
miesti tos pozicijos, kurią jie buvo užėmę nuo pat strei
ko pradžios, jie laimėti negali. Nuo tos pozicijos turėjo 
atsitraukti ir pats sekretorius Cook, kuris ją buvo sufor- j 
mulavęs ir kuris už ją karščiausia kovojo.

savo unijos , v‘“ton ,/ono
’ | krašto gubernatorium tapo'pa- 

skirtas ! p. žalkauskas, buvęs 
1923 metais vidaus reikalų nri- 
nisteriu, kuomet vai. liaudinin
kai buvo įėję j koaliciją ?u ka- 
demais.

Rugpiučio 4 d. p. žalkauskas 
jau perėmė Klaipėdos guberna- 
turą ir pradėjo eiti savo parei
gas.

RYTAS” VĖL PAMELAVO.

Angliakasių nusileidimas tečiaus prie susitaikymo 
neatvedė. Vakar įvyko bendras federacijos tarybos ir ka
syklų savininkų atstovų susirinkimas, bet jisai tuojaus 
pakriko. Kasyklų savininkai, matyt, pasirodė nesukalba
mi. Jie pajuto, kad streikininkai silpnėja, ir užsimanė pa
rodyt jiems savo “galią”.

Jeigu streikininkai butų padarę tokį, kaip dabar, nu
sileidimą visuotinojo streiko laiku, kuomet darbo unijų 
generalė taryba ragino juos priimti kompromisą, tai vei
kiausia butų buvę visai kitokios pasekmės. Tuo metū vi
suomenės opinija butų prispyrusi kasyklų savininkus ei
ti prie susitaikymo. Ir pati valdžia tuomet butų veikiau
sia spyrusi savininkus taikytis su streikininkais.

Bet visuotinojo streiko metu sekretorius Cook ir ki
ti bolševikuojantys angliakasių vadai apie jokius kompro
misus nenorėjo klausyt. Už tai, kad unijų generalė tary
ba patarė mainieriams nusileisti, “kairiasparniški” strei
kininkų vadai apšaukė juos “išdavikais”.

Kauno “Rytas” paskelbė visą 
eilę pakeitimų, kuriuos valdžia 
esanti nutarusi padaryti Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje. 
Tarp ko jisai parašė ,kad vieton 
Bizausko esą paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu į Washingtoną p. J. 
Vileišis, kad pasiuntinys Berli- 
ne Sidzikauskas esąs pakviestas 
užimti užsienio reikalų ministe-

“Elta” praneša, kad užsienių 
reikalų ministerija pareiškė, jo
gei ta klerikalų dienraščio pas
kelbtoji žinia yra “nuo pradžios 
iki galui pramatyta”.

Beje, visus “Ryto” pliauška
lus kažin kodėl ima už gryną pi
nigą komunistiniai laikraščiai. 
Jie nuolatos juos kartoja ir da
ro iš jų savotiškas “išvadas”.

DAR VIENAS LIETUVOS 
KNYGNEŠYS

Generalė taryba siūlė streikininkams nusileisti algų 
klausime tik su ta sąlyga, kad visa anglies pramonė bu
tų reorganizuota. Reorganizavus gi pramonę, kasyklas 
butų buvę galima taip sutvarkyti, kad už kiek laiko dar
bininkai butų ne tik atgavę senąsias algas, bet dar ir iš
kovoję didesnes.

Kuomet tas kompromisas buvo atmestas, tai ir reor- 
ganizavimos klausimas tapo atidėtas. ,

Dabar angliakasiai jau sutinka derėtis dėl algų, nors 
pramonė ir nebūtų reorganizuojama. Dabartinis kompro
misas, tuo budu, yra daug blogesnis, negu tas, už kurį 
stojo “išdavikai” iš unijų generafės tarybos. Tai mat, 
prie kokio “laimėjimo” atvedė streikininkus bolševikuo- 
jantys vadai.

64 metų seniukas Lie- 
knygnešys, — lietuvių 

lietuviškų 
platintojaslaikraščių

Maldžius. Jo gyvenimas

Meksikos katalikų vyskupai, pagaliau, kreipėsi į pre
zidentą Calles, prašydami taikos. Savo laiške į preziden
tą jie pripažįsta, kad valdžios patvarkymai, liečiantys 
bažnyčią, yra paremti krašto konstitucija; bet laikydami 
tuos konstitucijos paragrafus per aštriais, jie prašo pre
zidentą pavartoti savo įtaką jų sušvelninimui. Tuo gi tar
pu, kol nebus padaryti atatinkami pakeitimai konstituci
joje, vyskupai prašo prezidentą suspenduoti atkreiptų 
prieš bažnyčią įstatymų vykinimą.

Savo prašyme vyskupai pareiškia, kad jie stoja už 
pilną atskyrimą bažnyčios nuo valstybės: kad bažnyčia 
nešiklių i valstybės reikalus, o valdžia — j bažnyčios.

KOVAiRSKO vaisė. (Ukmer
gės apskr.). — Piktagalio kai
me gyvena senas, visų užmirš
tas, tamsuolių apkalbėtas gar
bingas, 
t uvos 

•liaudės 
knygų, 
Juozas
visas erškėčiuotas ir labai liūd
nas. Buvo Amerikoje. Paskui vi: 
są laiką tarnaudamas, bernau
damas Lietuvoje, trečdalį savo 
algos atiduodavo lietuviškoms 
knygoms ir laikraščiams, be to 
platindavo žmonėse, už ką bu
vo tąsomas ir persekiojamas 
rusų žandarų. Tarnavo pas p. 
Didžiulį apie Andrioniškį. Gy
vena visai vienas. Labai var
gingai. Kitą kartą neturėjo juo
dos duonos plutelės. Guli klo
jime, arba svetimoj grįčioj ant 
kampo. Serga reumatizmu. Gy
vena nevedęs. Visiemst sako: 
“mano žmona — knyga, o skai
tymas — vaikaij” Visas jo tur
tas
laikraščiai “Varpo” ir “Aušros” 
laikų. Jisai tikisi, kad jo ne-, 
užmirš Lietuvos tėvai: dr. Ba
sanavičius, Šliupas ir kiti lietu
vių tautos veikėjai. Jisai ir da
bar labai įdomaujasi kasdieni
niais politiniais klausimais; 
skaito knygas, laikraščius.

Alfonsas Karosas.

lietuviškos knygos ir

Taigi Meksikoje principas bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės jau laimėjo. Jį viešai pripažino pati bažnyčios 
vyriausybė!

Adresuotame prezidentui Calles’ui vyskupų laiške
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

ir servitutininkų,

Paties bažnytklcmio ir ypač 
apylinkes išvaizda po didžiojo 
karo yra smarkiai pasikeitusi. 
Dar ne taip senai buvę aplin
kui platus Alvito dvaro laukai 
dabar nustatyti naujų trobų, 
kai kur gyvenamų namų su 
mažais tvarteliais, kai kur kluo
nų, daugumoj dar nebaigtų, o 
kai kur ir tų ir kitų drauge. 
Tai vis naujakurių sodybos iš 
3—5 ha. Liaukų neapsėtų *— 
dirvonuojančių nematyti. Tur
tingos durpėmis pievos, kurių 
dvaras tik dalelę eksploatuoda
vo, dabar paskirstytus tarp 
naujakurių
kurie iš jų susirenka ne tik šie
no, bet if be jokių vargų pasi
gamina čia taip brąngaus kuro.

Pats Alvitas ir apylinkės ka
ro metu yra labai nukentėję, 
čia 1914 m. apie 5 savaites be 
paliovos ėjo smarkios pozicijų 
kautynės tarp rūsy ir vokiečių. 
Daugelio ūkininkų trobos bu
vo sudegintos, arba sugriautos 
apkasams. Stebėsi žiūrėdamas 
į tų ūkininkų trobesius dabar! 
Vietose, kur prieš dvejus mie
tus buvo tikri rusai — nuken
tėjusių “namai”, dabar išaugę 
gražus trobesiai, apdengti čer
pėmis arba skarda. Vienam ūky 
teko matyti jau baigiamas 
tyti mūrinis dviejų aukštų 
mas.

Ūkis po karo tapo taip
našesnis. Pav., 15 ha (viduti
niam) ūky, prieš karą turėju
siam 2—3 arklius ir 3 karves, 
dabar esama net 6 darbo ark
lių ir tiek pat arba net ir dau
giau galvijų. Ūkininkai ypatin
gai linkę pieno ukiui. Pieninin
kystes reikalas jų labai verti
namas, bot vystytis ji iki šiol 
čia negalėjo dėl nešimo pieni
nės, kurios steigimą trukdo ne
susipratimai tarp ūkininkų są
jungos ir žemės ūkio koopera
tyvų sąjungos šalininkų.

Ji buvo sudžiuvusi, suvytusi, 
plonomis, pilkai sučiauptomis 
lupomis, kurios kraipėsi, lyg 
siurbėlės, su ta nusiminimo ir 
beviltingumo žyme, kurią už
deda mergaitei laikas.

Ji atrodė fie mažiau keturių 
dešimčių metų.

Jau apie dvyliką metų ji gy
veno vis viename ir tame pa
čiame kambaryje, ir tas kam
barys, persisunkęs ja, pasida
rė panašus į ją: toks pat pa
niuręs, pilkas ir nejaukus; ro
dėsi, kad jeigu jis turėtų akis, 
tai ir jis taip pat piktai žiūrėtų 
pasaulin.

Mainėsi mebliuotų kambarių 
gyventojai, dargi šeimininkės 
kelis sykius atsimainė, o “ji” vis 
pasilikdavo ir pereidavo į ki
tas rankas kartu su kambariais, 
lyg tų kambarių kvapas.

“Piktvarle’’, patylomis saky
davo į ją gyventojai.

Rytmetį, naktine bliuzele ir 
raudonu flanelio sijonu apsivil
kusi, ji užkeldavo savo paukš
tiškas, vilnonėmis kojinėmis ap- 
aulas kojas ant šildytuvo ir pa
lengvėle, mažais gurkšneliais 
gerdavo iš puodžiuko kažkokias 
gyduoles, kurias pati gaminda
vo spirito mašinėle. Paskui, 
prieš užsiėmus tualetu, eidavo 
pas šeimininkę ir tenai ilgai 
zirzdavo: skundėsi, kad per lan
gus pučia, kad vakar iš pečiaus 
garų buvę, o naktį kažkas jai 
miegoti nedavęs.

Tulžį išliejusi, ji grįždavo pas 
save, lupas sukandusi, panieki
namai nežiūrėdama į pasitin
kamus gyventojus ir užsirakin
davo Jurks.

Ji daug laiko skirdavo tuale
tui : stropiai 
liežuviu odą 
spaudydavo
modavo ilgą, sudžiovusią nosį 
ir žemiau ausų nuleisdavo du 
menkučiu ^plaukų kuokšteliu.

Išeidavo ji juodais rūbais vi
sa aptempta, tiesi ir nepalen
kiama, lyg stuobrys, ir eidavo 
tarnybon — telefono stotin.

Telefono stotyje ją taipogi 
“piktvarle” patylomis vadinda
vo. Bet ji taip pat, kaip ir į 
kaimynus, 
dėmesio ir 
sėsdavosi į 
sėdęjo jau

kažkuo tepdavo, 
ištempdama, iš- 

spuogučius, pud-

sta-
na-

pat

Kauno miestas paskolą 
paims

Paskutiniaine posėdy Kauno 
miesto taryba, susipažinus su 
siūlomos amerikonų firmos “Ju- 
len” paskolos sąlygomis, nutarė 
priimti tas sąlygas kaipo bazę 
deryboms ir pavedė miesto val
dybai derybas vesti ir jas baig
ti. Paskola bus naudojama van
dentiekiui ir kanalizacijai mie
ste įtaisyti. Manoma, kad 'tie 
darbai kainuos su viršum 6 mi
lijonus litų. Pajamų iš tų įmo
nių numatoma apie 1 milijonas 
litų per metus.

Generolas Žukauskas kariuome
nės inspektorius

Panaikinus karo stovį, 'tuo 
pačiu atpuolė kariuomenės Vado 
pareigos. Sąryšy su tuo, einant 
įstatymu, generolas Žukauskas, 
iki šiol buvęs kariuomenės va
das, pradėjo eiti kariuomenės 
inspektoriaus pareigas.

nekreipdavo jokio 
į bendradarbius. Ji 
savo vietą, kur iš- 
dvyliką metų, užsi

maudavo šalmą ir visą dėmesį
nukreipdavo j signalų lemputes. 
Rankos įprastu judesiu sujung
davo ir išjungdavo jungtukus, 
liežuvis svaidė trumpučius, iš 
anksto prirengtus sakinius, sy
kį ir ant visados iškaltus ir ne
pakeičiamus, svaidė ryškiai, 
sausai ir griestai: “Prašau aiš
kiau numerį... Ar Jums atsa
ko?. .. Atskambinkite!... ” 

Akyszpavargdavo nuo nuolo- 
tinio lempučių blykčiojimo, o 
ausys ir, rodos, , visi smegenų 
užkampiai prisipildydavo nepa
kenkiamo, drebančio skambė
jimo ir įvairiausių žmonių bal
sų garsų. Bet ji nesiskundė ir 
išsėdėjusi savo valandas išeida
vo toki pat tiesi, su neišseku
siu ištekliu niūrios neapykan
tos visiems.

• Ir taip diena iš dienos, sa
vaitė iš savaitės, metai po me
tų — visi dvylika metų, vieno
du, kaip laikrodžio švytuoklės 
judėjimas...

Ir butų gal praėję dar dvy
lika ir dar dvylika tokių pat 
metų, kolei Dievulis susigriebęs 
nebūtų sustabdęs tos švytuok
lės.

Bet sykį atsitiko..-.
Atsitiko taip, kad jai teko pa

vaduoti netikėtai išvažiavusią 
bendradarbę, ir ji turėjo budė
ti ne savo valandomis ir ne sa
vo grupėje. — Atėjo ji, kaip ir 
visada, apsivilkusi savo juodais, 
ligi smakro užsagstytais rūbais, 
tik dar labiau įnirtusi, 
į piktą, 
paukštį..

pasišiaušusį
panaši 

nakties

Apie pirmą valandą nakties, 
kada signalų lemputės žymiai 
rečiau beblykčioja, žybtelėjo 
viena lemputė ir kažkoks nepa
prastas, malonus ir kažkaip in- 
timiai skambąs, švelnus vyriš
kas balsas tiesiai paklausė:

Dr. A. J. Carlson, Chicagos* 
universiteto profesorius, kuris 
fiziologų kongrese Stockholme 
viešai pasmerkė prof. Sergei 
Voronovo beždžionės liaukomis 
atjauninimo būdą kaipo priga- 
vystę, neturinčią jokio moksli
nio pagrindo ir neduodančią jo
kių teigiamų pasekmių.

Tą pasmerkimą padarė pa
čiam Voronovui laikant paskai
tą.

(iškai myliu tokius balsus! Man 
rodosi, kad moterys su tokiais 
halsais kažkokios ypatingos tu
ri būti. Jų balse tarsi verda aist
ra.. . Tamsta, tur būt, juodakė? 
Ar taip?

Visą jėgą ir visą sielą staiga 
sutelkusi tam, kad jos balsas 
skambėtų taip, kaip jam patin
ka, ji tyliai tarė:

—Kam jums reikalinga tai 
žinoti?

—Ne, rimtai...
—Gal būt ir juodakė...
—Na, taigi, matote... Gal 

jus manote, kad iš balso nega
lima išvaizdą atspėti? Labai ga
lima. Aš beveik visada neapsi
rikdamas įspėju. O jūsų var
das?

—Ar jums ne vis tiek?
—Na, prašau!
—Rimtai gi. Jums vis tiek 

turi būti... Juk jus norėjote su 
fiuročka kalliėti, o su manimi 
atsitiktinai...

—Betgi atsitiktina ir įdomu!
—O skambinote viski šuroč-

“Šuročka, tai jus?...”
Akimirksniui ji neteko žado. 

Paskui jos balsas sudrebėjo iš 
nusistebėjimo ir pykčio.

—Koks numeris jums, abo
nente, reikalingas?

A—-į-Auročlca, ar jus manę-a n<?- 
bepaž įstate ?

r—čia jokios šuročkos nėra... 
Malonėkite atskambanti.^

—Šur...
—-Atskambinkit!
Lempelė užgeso.
“Kas per a/kiplešiškumas!” 

pamanė ji. dera ta valkata — 
šuročka! La-abai gera!”

Ir lupas sučiaupusi ji aštriu 
žvilgsniu žiurėjo į akiplėšišką 
lemputę, kurią jau įsidėmėjo 
kitų tarpe, laukdama, kad štai 
štai savo akiplėšiškume šita 
lempute, ko gero, vėl žybtels.

Ir akiplėšiška lemputė žybte
lėjo.. .

—Šuročka, kodėl jus išjtin
gėt? Gal pykstate ant manęs?

—Juk aš visvieni pažinau jus 
iš Justi malonaus balselio. Na, 
prašau... Man dabar labai nuo
bodu... Nesipusk gi, atsiliepk!

Niekas neatsiliepė.
Ir per dvi dieni malonus, bet 

užsispyręs .vyriškas balsas ne
galėjo atsakymo išgauti.

O į trečią dieną piktvarlė 
burbtelėjo kimiu ir nustebusiu 
balsu:

—Nejaugi/ abonente, jums 
dar nenusibodo? Labai keista.. .

—Kas gi čia keisto?' — apsi
džiaugė gavęs atsakymą vyriš
kas balsas. — Na, ar ne keis
tuolė jus? Maža, miela keistuo
lė!

Mes jau kalbamės su tamsta 
dvi savaiti ir staiga jus nusto
jote kalbėjusi... ir kažin ko
dėl pasidarė “keista”....

Ne, ne tai keista... Keista, 
kad jus... Juk aš jums pasa
kiau, kad aš ne ta, ne jūsų pa
žįstama...

—Na, ką jus... Juk aš jūsų 
balsą pažįstu, jus dargi ir pa
keisti jo negulite! —

Ji tyliutėliai atsikosėjo ir ty
liai, be pykčio tarė:

—O vistick aš ne jūsų pažįs
tamoji. —

—Ir tai jus rimtai?.....
—Rimčiausiai... Toji... Jū

siške išvažiavo.
—O kada grįš?
—Gal būt, ji visai nebegrįš...

Juokauji tamsta?...
Tyla.
—O kodėl jūsų balsas toks 

pat? Ar man tik taip rodosi? I
- Žemas, malonus balsas! Be 

galo malonus balsas! Aš bepro-

kai!
r—Taip, bet aš šuročkos, kaip 

ir jūsų, niekad nesu matęs.
Kažkoks nesuprantamas, niu- 

ius džiaugsmas apėmė ją.
—Ot, tuo jau netikiu.
—Garbės žodis!®
—Kodėl jus skambinote?

—Todėl, kad jūsų balsas toks 
pat stebuklinga*, kaip ir jos. 
Jūsų gal dar geresnis... giles
nis.

—Jus juokaujate.,.
Nėra teisingesnio žmogaus, 

kaip aš. Viengungiai ir • liudį 
žmonės visada tiesus. Be to, aš 
jau nebejaunas...

— O jus liūdite?
— Re galo!... ‘ »
— Man jūsų gaila.
Širdingai ir jaudinančiai ne

pažįstamas moteriškas balsas 
pasiuntė liūdinčiam vyriškiui:

—Man jūsų gaila.
Tyla.
—O koks jūsų vardas?
—Rene užteks šiai dienai?
—Ne, visgi?
Ji pasakė: “Nina” ir kraujas 

puolė jai į galvą, kai ‘išgirdo at
sakymą:

—Man patinka jūsų vardas. 
Kada jus kitą sykį budėsite?

-^-Penktadienį. Na, labanakt! 
Aš išjungiu.

Ji atsilošė į kėdės* atkaltę. 
Nieko ypatingo, tiesą pasakius, 
neatsitiko: tokie pašnekesiai 
dažnai atsitinka, ypač naktį. Ji 
apie tai žinojo. Bet tas nežino
mas žmogus, netikėtai, kitos 
beieškodamas, sutikęs ją, mėg
stąs žemus balsus, iš kurių jaus
ti moteris su aisti a, — tas ne
paprastas žmogus sujaudino ją.

Pirmąsyk ji nuvažiavo namo 
nepasiderėjusi ir nepasikolioju- 
si su vežiku, nepriminė jam, 
jog turi pažinčių prefektūroje. 
Pirmąsyk ji nieko nepasakė 
kiemsargiui, kurs, kaip visad 
įsivaizduodavo sau, tyčia ilgai 
neatidarydavo jai durų; pirmą
syk ji užlipo pas «ave, viršun, 
nejausdama šono diegimo ir už
lipusi, lyg pele, smuko j savo 
kambarį.

Stengdamosi nežiūrėti į pa
slaptingąsias savo tualeto dalis, 
tokias negražias, ne moteriškas, 
kalbančias tik apie negalavi
mus ir metus, ji skubiai nusi
rengė, paskubom įmetė j stik
linę dirbtinių dantų eilę, šmuk
štelėjusi į lovą užgesino šviesą 
ir paliko begulinti atmerktom 
akim.

Ilgai gulėjo ji nejudėdama, 
žiūrėdama į tamsą, jausdama, 
kad yistiek neįstengs užmigti.

(Bus daugiau)

„Plauk po Amerikos Vėliava"
Nupiginta ten ir algai kelione j

LIETUVĄ
\ tik $2034)0 ir brangiau
per Brctnen ar Cherbourg

Darykite dabar planus važiuoti tivyntn smagioje 
draftgįfoj jųsų tautiečių. Rugsėjo mėnraj yra paruosta
tara tyčta nrirengimai lietuviams, kurte plauks aut 
Suvienytų Valstijų Valdžius valdomo ir operuojamo 
Wvo S. S. RĖPUBLIC •

kuria išplauks iš New Yorko Rugsėjo 9 
arba puikaus kaip palocius

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kuria išplauks rugsėjo 29. •

{rengimai ant visų United States Lines laivų yra
garsus >po ;pasaulj. Rasite erdvius kambarius, pla
čius dėnitis, apsčiai gero maisto.

, Apie išplaukimus laivų 
fi-S. LEVIATHAN

S S. GEORGE WASHINGTON--S.S KEPUBLIC 
S.S. PRES. HARDING—S S. PRES. ROOSEVELT 

x klauskite vietos agentu arba rašykite pas

ted.States Lines
110 Sb. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Suprašytos kelinės 
išdavė

Vakarinėj miesto dalyj bėgiu 
paskutinių kelių dienų buvo a- 
piplėšta apie 30 namų. Prie

Buvusio vokiečių laik
raščio leidėjas išaikvo- 

jo $50,000 valdžios 
pinigų

Laike areštavimo bandė nusižu
dyti.

buvo 
vokie- 
Staats

suimtasis Hay Freeman.
Freeman’ui kraustyti namai 

labai sekėsi. Bet viena maža 
klaida visą biznį sugadino. Ap- 
kraustęs Samuel Mendelsono 
namus (632 Addison avė.), 
F reeman sumanė apsimainyti 
kelinėmis: paliko savo, o paė
mė Mendelsono. JMektyvai ap
žiurėjo kelines ir surado adre
są kriaučiaus, kur jos buvo iš- 
prosytos. Po to jau nesunku bu
vo detektyvams susekti ir keli
nių savininką. Tokiu tai bildu 
Freeman pateko į policijos ran
kas.

(Pacific and Atlantic Photo]
Pelnė $1,500,000. —*William 

C. Durant, kuris j vieną dieną 
pelnė $1,500,000 spekuliuoda
mas General Motors korp. Še
rais. Per visus metus ta'š šė
mis jis uždirbęs $20,000,000. 
Bet prieš tai jis porą kartų bu
vo netekęs turto bespekuliuoda- 
mas tais pačiais šėrais.

Kurie turi savo automobilius 
ir turės vietos, gidės pasiimti 
tuos, kurie neturi automobilių. 
Yru jau keli pasižadėję antru 
kartu sugrįžti ir paimti tuos, 
kurie neturės kaip nuvažiuoti. 
Jei butų abejotinas oras, tai 
galima susirinkti į svetainę ir 
turėsime draugiškų pasikalbė
jimų.

L. S. M. Batelio vakaras bus 
lapkričio 21 d. Visi Batelio rė
mėjai ir pritarėjai kviečiami 
dalyvauti išvažiavime.

Komitetas.

Naujas teatras

Bet jo
ir sumanumas

algos me-

Mokesnių kolektoriaus 
tapo areštuotas Edvvard 
mann.

Prieš karą Selbmann 
stambiausias dalininkas 
čių laikraščio “Illinois
Zeitung”. Karo metu laikraš
čiui nekaip sekėsi ir Selbmann 
įbrido į skolas. Po to jis gavo 
valdžios darbą mokesnių kolek- 
tavinio ofise. Pradėjo jis dirb
ti už $1,C(M) metams, 
darbštumas
greit atkreipė mėmesj. Jis ėmė 
kapstytis į viršų lyg laiptais. 
Pastaruoju laiku jis buvo vy
riausias kolektavimo deputotas 
ir gaudavo $4,000
tams. Darbą jis aŲikdavęs su 
vokišku uolumu. Su savo padė
jėjais apsieidavęs gan aštriai: 
už mažiausį apsileidimą paša
lindavęs iš darbo.

Per keletą metų nebuvo pa
stebėta jokių trukumų. Bet tai 
tik todėl, kad Selbmann imda
vęs pinigus, o trukumus paden
gdavęs įplaukiančiais už mo
kesnius pinigais. Vienok, ant 
nelaimės, jis pražiopsojo paden-Į 
gti $200 čekį. Mokesnių kolek-' 
tore Mabel G. Reinecke dasipro-' 
tėjo, kad čia gali būti kas nors Į 
negerai. Tapo išimtas varvu- j 
tas ir Selbmann pateko į kalė
jimą. Jis norėjo nusižudyti, 
bet Reinecke laiku pastebėjo 
revolverį, kurį detektyvai atė
mė.

Selbmann yra 64 metų am
žiaus. Kiek žinoma, jis gyveno 
gan taupiai. Tad spėjama, jog 
pinigus jis ėmęs padengimui 
savo senųjų skolų. Jis jau prisi
pažino paėmęs $12,000. Ta
čiau spėjama, jog viso busią iš- 
aikvota apie $50,000.

Nušovė automobilių 
vagį 1,000,000 akvariumui

Marshall 
direktorių 

paskyrė 
tą automobilių, kol pagavo va- dar $1,000,000 proponuojamam
gišius. Netoli nuo Cook pavieto akvariumui* kuris bus pastaty- 
i:--------- 4.--------------------------- n.........J --------- 4. Field

Seržanto P. B. O’Connell va
dovaujamas būrys ' detektyvų 
vijosi apie šešias mylias vog-

John G. Shedd, 
Field kompanijos 
tarybos pirmininkas,

ligoninės tapo nušautas Conrad(tas Grant Parke, 
Burczicky, 23 metų amžiaus muzėjo. Tuo budu Shedd do- 
(2031 W. 18 st.), kai jis bandė i va na tam tikslui sieks $3,000,- 
iš vogto automobiliaus pabėgti. 000 (jis pirma buvo paaukavęs 
Jo bendras Joseph Kugley, to'akvariumui $2,(MM),000.
paties amžiaus (2218 Cullerton 
avė.), liko suimtas.

Kaip Burczicky taip ir Kųg- kur laikoma vandens gyvūnai), 
ley prieš kiek laiko buvo pV|Tai bus neįkainuojamos svar- 
siųsti į Pontiac pataisos na-įbos kultūros įstaiga, 
mus. Bet ten jie, matyti, nė 
kiek nepasitaisė, ale dar labiau 
sugedo.

Taigi trumpoj ateityj Chica- 
ga susilauks akvariumo (vieta,

Priešinosi plėšikams, 
tapo nušautas

Pavojinga skolinti 
automobilius

Prie Blue Island ir Racine 
avė. tapo atrastas mirtinai su
žeistas žmogus. Bevežant į Ii- 

llelen Cullen (1106 W. Ma-'leninę, jis numirė. Apie jį tiek 
dison st.) prašė George Daviso sužinota, kad jis dirbo Annour 
paskolinti automobilių, idant ji kompanijoj ir kad jis tapo nu
galėtų pavažinėti Fred Beallų iautas delei pasipriešinimo- plė- 

i(450 Webster avė.). Davis ne- šikams. 
sutiko. Tąsyk Ilejen sumanė 
paimti automobilių, kai Davis 
pasišalino. Ji įsėdo į automobi
lių ir pasiėmusi Beallą išvyko 
pasivažinėti. Prie Atlanta, III., 
porelė įvažiavo į griovį. Polici
jai jie pasisakė, kad automobi
lius esąs ne jų, bet skolintas, 

i Vienok už “pasiskolinimų” be 
sutikimo jiedu tapo pasodinti į

Pašto inspektorius ban-.šaltąją. Ko gero, teismas dar 
dys patirti, kiek daugf ,J?ali jiemdviem ir pusėtiną bau

smę uždėti.

KNYGVEDŽIAI IšAIKVOJO 
, $8,000.

(166

nukentėjo chicagiečiai

Farsoll brolių firmos
W. Jackson blvd.) knygvedžiai 
—James F. Williams (1800 
Jackson blvd.) ir Thomas F. 
Kenny (323 So. Albany avej) 
tapo policijos suimti. Jie prisi
pažino iiaėmę $8,000 firmos pi
nigų ir praleidę juos bespeku- 
liuodami.

Prieš porų dienų Salt Lake 
Wyo., tapo apiplėštas pašto 
traukinys, ėjusis iš Chicagos. 
Plėšikai laimėjo apie $100,(MM). 
Iš Chicagos buvo pasiųsta 60 
registruotų laiškų, kuriuose, 
kaip spėjama, buvo daug tūks
tančių dolerių.

Ryšyj su tuo plėšimu iš Chi- • 
cagos tapo pasiųstas į Salt 
Lake City pašto inspektorius 
Robert B. Mundelle. Jo vyriau
sias tikslas bus patirti, kiek 
daug nukentėjo nuo to plėšimo

Pašovė nepageidauja
ma kavalierių

APIPLĖŠĖ IR SUMUŠĖ PRO
FESORIŲ

Petcr Skrandel (2426 Ilad- 
,don avė.) be paliovos lindęs 

'* prie llelen Bartels, dviejų vai
kų motinos. Duktė Marjorie, 
norėdama apginti motiną nuo 
nepageidaujamo svečio, pasitve- 
rė šautuvą ir paleido šovinį į 
Skrandelį, sužeisdama jo galvą. 
Skrandel tapo nugabentas į St.

Northvvestern universiteto 
profesoriui, Frederic B. Cros- 
ley, beinant Wesley av. (Evan- 
stone) užpuolė dit plėšikai ir 
atėmę iš jo $11 ir laikrodukų, 
skaudžiai dar suipuše. Profeso
rius tapo nugabentas į ligoninę.

Lietuvių Rateliuose.
Mirė moteris po “links

mos nakties”

Dr. Robertson busiąs 
kandidatas į 

mayorus
Roseland

Elsie Elelson (1140 Roscoe 
st.) pasimirė po praleidimo 
“linksmos nakties” kabaretuose. 
Kartu su ja buvo Hulda Flink 
(3524 \Vilton avė.) ir Joseph 
Lind (2519 Lincoln avė.).

Flink ir Lind tapo policijos kaikurie žymus republikonų po- 
sulaikyti kamantinėjimui. litikieriai.

John Dili Robertson, būDr.
vęs sveikatos komisionierius ir 
dabartinis rytinių parkų tary
bos prezidentas, busiąs republi- 
konų kandidatas į Ghicagos 
majorus. Jo kandidatūrą remiu

Mylėtojų 
išvažiavi- 
Išvažiavi- 
toj pačioj

Lietuvių Scenos
Ratelis rengia trečių 
mų rugpiučio 22 d. 
mas bus Palos parke,
vietoj, kur jau yra buvę bent 
keli išvažiavimai.

Norintieji dalyvauti išvažia
vime yra kviečiame susirinkti 
į Strumilo svetainę 11 vai. ry
to/

Ne visi chicagiečiai žino apie 
a psi gyveninių artisto ir reži
sieriaus St. Pilkos, kuris šiais 
metais atvyko iš Lietuvos. Kau
ne, Valstybiniam Dramos teat
re, St. Pilka buvo vienas iš 
pirmaeilių artistų. Jo atvyki
mas Chicagon leidžia manyti, 
kad mes šiais metais turėsime 
progų susipažinti su naujo te
atro kryptimi. Art. S. Pilka 
yra nepaprastai gabus režisie
rius. Paprasčiausią veikalų jis 
pastato scenoje taip, kaip kitas 
ir nesugalvos.

I I
Pirmutinis režisūros darbas 

bus patiektas publikai 19 rug
sėjo (september). Be abejo, 
mes pasistengsime pagerbti sa
vo tautos jaunų artistą-rcžlsie- 
rių, kuris Lietuvos teatrui daug 
kuo prisidėjo, dirbdamas nuo 
pat įsikūrimo. Art. Pilkos vei
kimas lietuvių scenoje yra ži
nomas nuo 1916 m. ir anksčiau. 
Kaune gyvendama, tik teatrui 
pasišventė. Daug veikalų statė 
Liaudies, Šaulių ir kituose te
atruose. Mes, susilaukę tokio 
talentuoto menininko, galime 
džiaugtis. Sekanti žiema mums 
teiks daug gražių vaidinimų. 
“Birutė” tuo tarpu globoja art. 
Pilką ir ruošia jam debiutą 19 
rugsėjo. Pats artistas Pilka 
vaidina svarbiausia rolę links
moj komedijoj “Žemes Rojus”. 
Ta komedija Lietuvoj turėjo 
dideliausio pasisekimo. Gerbia
mas art. Pilka sumaniai prade
da darbų, tiekdamas mums 
linksmų veikalų.

iRudenį “Birulė“ turės Dra
mos Teatrų. Atidarymui nutar
ta statyti išgarsėjusį Lietuvoj 
veikalą “Aušros Sūnus-”, S. 
Čiurlionienės-Kymantaitės para
šyta. Tai yra vienas iš origina- 
liškiausių ir geriausių drama
tinių veikalų, ką lietuviai turi. 
Repeticijos eina su įtempimu.

Pažymėtina art? Pilkos tylu
mas. Jis dirba darbą niekam 
nesigirdamas ir nesiskųsdamas. 
Jo asmuo suįdomino daugelį 
chicagiečių, dėl to “Birutė” tui 
vilties pasisekimui art. Pilkos 
debiuto. Tokį lietuvį meninin
kų paremkime. Jis kitokio už
darbio neturi. Iš anksto pradė
kime garsinti 19 rugsėjo (ne- 
dėlia) “Žemės Rojų”, į kurį at
silankius publika bus labai pa
tenkinta. Vakaras bus su šo
kiais. Veikalas- turės dainų ir 
muzikos. Tikras “Žemės Rojus” 
atsibus 19 rugsėjo. Manęs vie
nas klausė: “Ar Ui m ‘žemės ro
juj’ bus ir Adomas su Jieva?”. 
J ievos gal nebus-, bet Adomas 
gali kartais būt...

Tame veikale jau repetuoja 
geriausios Chicagos artistinės 
jėgos. Iš moterų dalyvauja: Pet- 
raičiutė-Milerienė, švirmickie- 
nė ir Balsiene. Iš vyrų: Vaite-

kūnas, Puišis ir Pilka su Vana
gaičiu. Pastarieji turi vedamą
sias roles. Du komikai: švir- 
mickicnė su Vaitekunu privers 
publikų vartytis iš kėdžių. Mu
sų Vanagaitis tik nuo Pilkos 
pačių “pasiskolino”. Gulėsite 
matyti, ką jis darys su svetima 
pačia, tikriau sakant, su Mile
riene.. .

Komedija labai linksma ir 
švari. Nėra abejonės, kad vi
siems patiks. Art. Pilka neap
vils musų, kaip kitados apvylė 
“dramos tėvas”, nes jis šių die
nų artistas-režisierius su žinio
mis ir patyrimu. Pirmiausiai jis 
pasirodys komedijoj, vėliau dra
moj. Vietą vaidinimo praneši
me vėliau. Dabar pasižymėkite 
19 rugsėjo savo\ kalendoriuj.

Buvęs repeticijoj.

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj

AETUVIS AKIU
Palengvins akių 

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

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-

nuo 2:30 iki 4 :'3O po pietų 
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 1d 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Ar jus žinote, kad
Jungtinėse Valstijose gyvena apie 

700,000 lietuvių. Ar jus žinote, kad 
20 Helniarų suteikiu jums gerumą,! 
20 paprastų cigaretų suteikia jums' 
daugumą. Kurį jus pasirinksite? 
Kainuoja beveik tiek pat.

EXTRA

\ R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iSdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St 
Te!. Cąnal 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

SKAITYK IR KITIEMS PASAKYK Boulevard 4189 , . , ,

L MASALSKIS
Graborius

. M* ' **» 4Mūšų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikalu^ vi 3 u ome t estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų iusu sveikatai.

1545 West 47th Street 
Netoli Ashland Avė.

Aš turiu keletą labai gerų nuosa
vybių, kurias turiu į visai trumpą' 
laiką parduoti, nes yra tam tikros 
labai svarbios priežastys, taigi nu
tariau parduoti visai pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsiu 
mainais kaipo dalį (mokėjimo “mort- 
gages” arba lotus. i

ŠEŠIŲ pagyvenimų muro namas 
po sešius kambarius ir po dvi mau
dynes kiekviename pagyvenime, lo
tas 61 ’/z pėdų pločio, gis namas 
randasi geriausioje vietoje ant South 
Sidės ir labai tirštai apgyventoje 
kolonijoje; šioj dalyj miesto moka 
geriausias rendas, nes po pat akių 
randasi didžiausi koteliai, bulvarai,1 
teatrai, geriausi transportacija ir 
visi kiti parankumai.' Labai daug 
milijonierių gyvena šioj apielinkėj. 
šis namas visada buvo, yra ir bus 
paranduotas už nemažesnę rendą 
kaip $8640 j metus arba $720 j mė
nesį. Vien tik žemė yra verta $15000 
ir aš galiu tokį namą parduoti daug 
pigiau, negu kad lietuviai moka po 
lietuvių apgyventas vietas. Namas, 
beveik naujas ir visas jo padary
mas pagal naujausią madą, čia tai! 
yra milžiniška proga žmogui, kuris' 
norėtų pats prižiūrėti namą ir ko-Į 
lektuoti dideles rendas, nes šis na-' 
mas uždirba gryno pejno netoli 
$4,000 į metus. Priežodis sako: vie
nas geras žingsnis padaro žmogų 
laimingu ant viso jo amžiaus, čia. 
kaip tik ir yra tfiš žingsnis, tiktai 
reikia vartoti sveiką protą, nes aš 
labai daug sykių girdėjau sakant: 
“Bučiau turėjęs keletą tūkstančių 
dolerių daugiau, jeisu bučiau to ir 
tų daręs.” Tai kas kaltas, jeipru bai- 1 
mė atitraukė tave nuo turto? Chica-' 
gos miestas labai greitai auga ir 
jeigu turi gerą namą geroj vietoj,' 
taigi ir tavo turtas labai greitai au-į 
K®. . I

ANTRAS labai geras pirkimas,' 
tai 8 lotai ant Western avė. Du 
kampai ir 5 viduriniai lotai, šie 
lotai randasi tokioj veitoj, kur ver
tė auga kasdien. Vieta labai tin-' 
kauti dėl bile kokio biznio, aplin
kui statosi daugybė naujų namų? 
Aš parduosiu tuos lotus už pusę 
kainos pigiau, negu kiti savininkai | 
šioj apielinkėj parduoda. Jeigu ku
ris abejoja apie šį išsireiškimą, tai 
aš prirodysiu faktiškai, kad aš sa
kau šventą teisybę. Taigi, brolyti, 
nelauk “Kalėdų”, 
dėk žiūrėti į 
leriai dygsta. . Į , .

TREČIAS geras pirkimas, tai be- i tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini- 
veik naujas bungalow prie pat gus ir parduoda laivakortes, atveža 
Marųuette parko, netoli Kedzie avė.,; gimines iš Liietuvos labai greitai, 
o Kedzie avė. Chicagos miestas nu-! — • • .......................
tarė pratiesti karus skersai Mar
ųuette parko. Ar jus žinote, ką t«s 
reiškia savininkams, kurie randasi 
netoli Kedzie avė? Tas labai daug 
reiškia. Šis bungalovv pastatytas ant 
dviejų lotų, muro garažas, labai 
daug visokių kvietkų ir medžių, ne
toli mokyklos ir krautuvių, žodžiu 
sakant, viskas “up-to-date” namas 
ir vieta, šiltu vandeniu apšildymas.

štai turite 3 milžiniškas progas 
padaryti pinigų, šias prapertes par-j 
duodu pats savininkas ir duosiu ge-t 
riausias išlygas. Del platesnių pa
aiškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite — tiktai neatidėlioki-( 
te, bet darykite taip, kaip daro ge-. 
ras I

Phone Boulcvard 5208 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th SU Chicago

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

fiusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai *7E
nakvinei ...................... I ■ ■ w

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

Tel. Boulevard 4552

V. M. STULPINAS & CO.

Pasalink Kosulį, Šalti,' Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VIbom aptUkoM—Hc ir tie 
dūdelė. Chlldrau** M u eteri

Geresnis nei Mušt ar d Plaster,

IMK PAVYZDI IŠ - KAULO 
“NAUJIENŲ” DRAUGO

Stibscriper a

ledų”, bet tuojau pra- Visados teikia teisingą ir greitą 
j dirvoną, iš kurio do- patarnavimą tiems, kurie nori pirk

ti, parduoti arba mainyti, namus, lo-
j • i. • . .. • . n v. • .• • v • _ _ •

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

kalvis: kalk geležį kol karštas.1
JUOZAS j! szlikas
3222 So. Halsted st.

Tel. Boulevard 9757

Tel. Brunsvvick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintčlis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North AveM Chicago, III.
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Raulas “Naujienų.” draugas 

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

Šitoksai apštus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kųd gavus kuodaa- 
giausia skaitytoj ų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visų 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idaht už tuos kuponus jsK 
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.00. Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai,, o kai kada 
prisiunčia laišku - — nešdamas 
arba siųsdųimis prenumėfatas ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri- 
kiirio niekuomet, nes jis gerai 
žino, kad “Naujienų” adresas
yra:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI. A f
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Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI

Numirė iš Kanados alga 
benta lietuvaitė

\ ----- - ■ -y........

Vakar tapo pranešta konsu
latui, kad Cook pavieto ligoni
nėj numirė 20 metų amžiaus 
lietuvaitė, kuri prieš kiek laiko 
iš Kanados buvo atvažiavusi.

Kiek teko patirti, jos atva
žiavimo istorija esanti tokia. 
Iš Kanados ją atvežęs kažkoks 
olandas ar žvedas. Chicagoj nu 
ja jis gyvenęs kaipo su savo 
moterim. Prieš keletą dienų ji 
sunkiai susirgusi ir tapo j Cook 
pavieto ligoninę nugabenta.

ligos olandas į ligoninę 
nebepasirodęs. Taip ji 

mirusi nuo plaučių užde- 
Jos lavonas esąs per-

visai 
ten ir 
gimo.
duotas Scanlon Thos, 2335 N.

Jos palaidojimu, žinoma, nie
kas nesirūpina. Jeigu atsirastų 
žmonių, kurie pakankamai tuo 
dalyku susidomėtų, lai gal bu
tų galima tą nelaimingą lietu
vaitę palaidoti Tautiškose Ka
pinėse. Priegtam butų pravar
tu surasti ir tą olandą ir dau
giau patirti apie nabašninkę.

—N.

Cicero
Draugystės susirinkimas.—Mi t 

re senas cicerietis

Kareivių 
Lietuvių 
mėnesi- 
su.'irin-
nebuvo 

: išklau-

Draugystė Lietuvos 
praeitą sekmadienį 
Liuosybės Name laikė 
nį susirinkimą. Narių 
ko nedaugiausia, tad ir 
daug kas svarstyta, tik 
syta komisijų pranešimai apie 
draugijos veikimą praeityj ir 
kas manoma veikti ateityj.

Kaikurie pranešimai verta pa
žymėti. Sekamas draugystės va
karas įvyks lapkričio 21 d. 
Liet. Liuosybės svetainėj. Na
riai prie to privalo rengtis. Vil
niaus Vadavimo Komitetas pra
neša, kad Liuosybės svetainė 
paimta spalių 8 d. 'llj dieną bus M ----

n.ni/t ii vnLnrns Vi’ ril sudaro nematomą juostą cen- vilniečių naudai vakaras. Vie-4 tų Jr kiekvienas ’ ’
tos lietuviai privalo atsiminti 
tą dieną. Vėliau bus plačiau 
apie tą rengiamą vakarą pra
nešta.

Dar buvo nutarta atmokėti 
pomirtinę gyvam N. Žilinskiui, 
kuris dabar gan sunkiai serga

gyną, kur būdavo visas North 
Sidės lietuvių centras. Čia lai
kydavo įvairios draugijos susi
rinkimus, paskaitas, prakalbas, 
praktikas ir įvairius pasilinks
minimo vakarėlius. Taipgi kny
gyne rasdavos įvairaus turinio 
knygų bei laikraščių ir kas ko
kių knygų ar laikraščių norė
davo, tai ir gaudavo dėl pasi
skaitymo.

2. Kai generolas Želigovskis
užėmė Lietuvos sostinę Vilnių, RUS lr remeJUfl* 
tai po sąryšio vadovyste visi _
North Sidės lietuviai dalyvavo North Sidės Draugijų Sąmyšis' 
tarno nroiesto mitimre rengia draugišką išvažiavimą j Je-Įtame proiesio mitinge. fferson miškus nedėlioj, rugpiučio;

3. Sąryšis neužmiršo ir Lie- 22 d. Bus programas ir visokios
tuvos našlaičių, surengdamas [žaismės, taipgi bus užkandžiu,1 
kdncei tą, kuris davė apie du |ankykit kuosakillingiausia kur pra- 
šimtu dolerių pelno. Daug to- leisit linksmai laiką. —Komtetas. 
kių ir panašių darbų buvo at- '
likta pei sąrysį. Jeigu viskas L pate|j0 išvažiavimas j Palos par- 
suininėti, tai per daug laikraš- ką, toj pačioj vietoj kur ]au buvo 
♦ vi® neimlu virtas ke,i išvažiavimai, bus nedėlioj, rug-tyje užimtų vietos. i 2JJ (| Kurje nor6site važiuoti,

Nuo gegužės pirmos šių me- kaip 12 vai. dienos susirinkite j Stru- 
tll North Sidės Draugijų Sąry- mHos svetainę, -~ vietos nuvažiavi- 
,7 . . . . , mui užteks visiems.sis buvusią svetainę ir knygy- Vi8U8 kviečia Komitetas
ną delei nebepakenčiamų aplin- -----------
kvbių apleido, nes namo savi- Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 2

. i . • i - . a • x kuopa laikys savo susirinkimą šešta-nmkas atsisakė svetainę isre-1 |jeny> rugp. 21 d., 8 valandą vaka- 
montuoi, o prie to da ir rendą re, M. J. šileikio studijoj, 3567 Cott- 
pakėlė. Tad san’šis priverstas "K'. Klrove Aye., Hoom 6.
1 . . JH 1 Šis susirinkimas yra svarbus —
buvo apleisti tą vietą.

Dabar, kiek girdėtis, sąry
šis žada susirast sau tinkames
nę ir geresnę viętą, bet, žino
ma, reikės pinigų. Taigi tuo 
liksiu ir yra rengiamas išva
žiavimas, kad uždirbus keletą 
dolerių, kurie eis dėl visuome
niškos įstaigos. Todėl ne tik 
northsidėsčiai, l>et ir abclnai 
Chicagos progresyviai lietuviai 
atsilankykit ir paremkit apšvie- 
tos ir kultūros įstaigą.

Antanėlis.

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia Joniškiečių Labdarybės 

Kultūros Kliubas - 
Nedėlioj, rugpiučio 22, 1926 

Savickio Daile 
Pas Tautiškas kapines

Važiuojant Archer Avė. karais rei
kia važiuoti iki Kean Avė. ir eiti 3 
blokus j rytus po kairei, kur bus už
rašyta “Lietuviška Užeiga“.

Bus puiki muzika, šokiai ir kiti 
žaidimai.

Kviečiame visus drauges ir drau-

KOMIfETAS

ir

šis susirinkimas
bus svarstoma besiartinančio Seimo 
klausimas, išvažiavimų ir kt. Nariai 
ateikite visi.

Kp. Pirm

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU savo seselės Onos Vil

kienės, po tėvais čižauskaitė. Ji pa
ti ar kas kitas prašau pranešti, bu
siu dėkingas.

ANTANAS ČIŽAUSKAS 
Coello, III, 

Box 171

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AteakymBfl: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusj gyvenimą.

Netekom vieno piliečio, 
jos ligos rugpiučio 12 d.

Antanas Storonfs.
tapo šv. Kazimiero

Po 
nu- 

Palai- 
kapi-

Kiekvienas musų praleistas dole-
i centas atlieka 

.am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri jiaskui do
lerio, mes greitai 
šįmtą ir išsiunčiame 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė- 
tumėt juos į banką ar soulką?

Naujienų, Spulka. uždirba po 
16.00 gryno pelno ant « kiekvieno 
<100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo Jo 
Žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1789 So. Halated 8L

Teitai praleidžiame 
> savo centus

su
jus <J

pagy-

ne-

su- 
iŠ-

mirė 
dolas 
nėse.

Velionis buvo jau gan
venęs žmogus. Paliko nemažą 
šeimyną: 5 dukteris ir 19 metų 
sūnų. Vyresnioji duktė nesenai 
apsivedė; jauniausioji yra 12 
metų amžiaus. Pati Storonienė 
atrodo gan neblogai. Visi vai
kai dirba, tad motina vargo 
turės.

Velionis buvo darbštus ir 
manus žmogus. Ciceroj jis
gyveno apie 20 metų, priklau
sė prie draugijos Lietuvių Tvir
tybė ir Vakarinės žvaigždės 
Pa šelpi nio Kliulio. Tų organi
zacijų nariai suteikė paskutinį 
patarnavimą: nešė grabą ir gė
les. kurių buvo gana daug.

Gaila, kad Cicero neteko ge
ro žmogaus. Bet nieko nepada
rysi — mums visiems prisieis 
mirti. —K. P. D.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savlšelpos 
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. 
Narys sykį įstojęs j Šią draugiją 
yra liuosaą išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile 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. —r 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui 
S. P.

I į Chicagos Lietuvių Draugijų 
'. Palengvinimas (.stojimui į šią 

draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijc*, nariais. . ,.i

šios

North Side
North Sidės Draugijų Sąryšis 

rengia draugiški! /išvežtiavimą 
j Jeffersono miškus nedėlioj, 
rugpiučio 22 d.

Kaip jau daugeliui yra žino
ma, North Sidės Sąryšis gyvuo
ja jau apie dešimts metų ir per 
tą laiką yra daug nuveikęs ge
rų dalykų delei visuomenės la
bo. Nekuriu* sąryšio nuveiktus 
darbus čionai paminėsiu.

I. North Sidės Draugijų Są- vakaro, 
ryšis užlaikė svetainė ir kny- ’--------

EXTRA
Lietuvių Tautiškų kapinių 

savininkų draugijų atstovų nepap
rastas susirinkimas įvyks rugpiučio 
nedalioj, 22 d.. 10 vai., Lietuvių 
Auditorijoj, 81Š3 So. Halsted st. 
Daug yra svarbių reikalų, dalyvau
ki! visi būtinai.

Kapinių Valdyba.

lotų

| North Side. — A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susirin- 

1 kimą penktadienio vakarą, rugpiučio 
20 d., 7:30 vai. vak., pas p. Norkai- t|, 1850 W. North Avė. Gerbiami na
riai malonėkite visi laiku būti.

— Kuopos rašt.

Liet. Teatr. Draugijos Šv. Marti
no mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadieny, rugpiučio 21 d., 7:30 v.

, šv. Jnrgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn avė.

P. K., rašt.

JIEŠKAU savo pusbrolio Kazimie
ro Belskaus, Telšių apskričio, Jana
polės parapijos. Taipgi Antano Žu
kausko. Jis gyveno Newark, N. J. 4 
metai atgal. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas žinote, 
pranešti. A. Kalaminski, Box 92, 
Crucible, Pa.

PAIEŠKAI1 savo draugų ir gimi
nių, kurie gyvenate Chicagojc. Ma
lonėkite priduoti savo antrašą, idant 
galėčiau jus aplankyti.

THOS SLIPAITIS 
1606 So. Halsted st.

. CHJCAGO, ILL.

IEŠKAU savo vyro Juozapo Dan
io. Jisai prasišalino kovo 12 d. 1926,1 
palikdamas savo (lukteri Ludisę.1 
Jisai paeina iš Šiaulių apskr., Ža
garės valsčiaus, Juodeikių kaimo.1 
Atimk savo dukterį, o jei ne, ati
duosiu i poor house. Prašau pra
nešti, jeigu kas apie ji žino. Mari
jona Dantienė, 1510 Broadway, 
Indiana Harbor, Ind.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys, merginai ar 

moteriai kad ir su vaiku, ar vedu
siai porai. Kambarys šildomas, pi-' 
gus. Valgį galit patys pasigaminti 
arba mes tai padarysim.

703 W. 21 Place. , 
Ant paskutinio aukšto iš fronto

PARENDAVOJIMUI kambaris su 
valgiu ar be, vedusiems ar pavie
niams. Patys gali gaminti sau val
gi- 4435 So. Maplevvood Avė. 2nd fl.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 4 \ kambarių 

fintas iš fronto, gazas, elektra, toi- 
letas. 1823 Canalport Avė.

{VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 

Res. Tel. Hemlock 5244 
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prea.
u.. ....... ■ ■ ,/

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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

LIETUVIU SPAUSTUV®Spauzdinam (vairius spaudos darbus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikalo 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
j musų spaustuvę.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
SPAUSTUVE

710 W. 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 6751

ĮVAIRUS SKELBIMAI
^^^r***  ̂^^****^********^****^**^«

STOGDEAGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už 94. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne l.avvndale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

upecialumaH Geras patar
navimas. Žemos kainos.

Sostheims, 1912 So State St. 
__ - ■ >

PADAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-2EME
KAS PIRMAS. TAS LAIMAS!

Parsiduoda groaernės ir bučernės 
fikčeriai, 2 ice baksiai, 2 scales, re- 
gisteris ir show ceisiai. Taipgi viso
kį kitokį, katrie tik reikalingi prie 
bučernės biznio, Savininkai priimi lo
tu* i mainus.

C. P. SUROMSKlS & CO. 
3352 So. Halsted Street 

’ Boulevard 9641

KAS pirmas tas laimės. Parsiduo
da restaurantas arba išsimaino an, 
namo. Gera proga norinčiam biznj. 
Gera vieta, geras biznis. Priežast 
patirsite ant vietos.

Box 844
1739 So. Halsted St.

Geri Pirkiniai
na-

General Kontraktorius
Budavoju pagal kontraktų naujas na
mus, labai pigia kaina. rl aipgi taisau 
ant išmokeščio pagal sutarimo. Jei 
manot statyti arba taisyti namą, at- j 
silankykit dėl pasitarimo. Telefonuo-• 
k it, rašykit arba atsilankykit asme
niškai.

A. J. OBORSKIS
2444 N. Lockwoo<l Avenue 

Tel. Spaulding 9556

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Senai įsteigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento] apie- 
linkėj.. 2136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, 
koma cigarų, ice cream ir 

i tokių bizniškų dalykų; turi 
ti parduotas greitai arba 
mašinos.

Tel. Fairfax 0035

lai- 
ki- 
bu- 
ant

TJ—9

JIESKO darbo
ESU patyręs barberys. Ieškau 

darbo vakarais. 2557 W. 43rd st.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likotesen, ice cream, nėra kitos 
krautuvės per du bloku, 3 kam
bariai gyvenimui, vana. Parduo
siu pigiai.

7008 So. Paulina St.

MOTERŲ
PARDAVIMUI pirmos klesos pe- 

karnė. 3525 So. Halsted st.

REIKIA moterų arba merginų in
dų plovėjų, $18 j savaitę. Merginų 
j virtuvę, $20 i savaitę. Prie sandvi
čių, $18 j savaitę. Prie lovų taisymo, 
$70 j mėnesj, j dirbtuves,' $16 j sa
vaitę. Pardavinėtojų, $18 j savaitę, prie plovimo, 50c | valandą. Taipgi 
turime ir daugiau kitokiu darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42nd St., 2 fl.

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

PIGIAI parduodu cigarų, cigaretų, 
ice cream, kendžių krautuvę. 5331 So. 
Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

BEIKI A pirmos klesos Real 
Estate salesmano dėl prižiūrė
jimo sales departmento, South 
Side Beal Estate Ofeise, Naujie
nos. Box 840. i

REIKIA naktinio virėjo, kuris Su
pranta savo darbą. Ir dieninio indų 
plovėjo. Darbas pastovus.

3103 So. Halsted St. '

REIKIA patyrusių prie benčiaus 
molderių ir darbininkų. Universal, 
Brass Foundry, 618 W. Kinzie St. i

RE1KALINGAS bučeris mokantis 
savo darbų. 3657 * So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Willys Knight tour- 

ing, vėliausio modelio, išrodo ir bė
ga kaip naujas. Penki nauji core ta- 
jerai. Pigiai greitam pirkėjui, $450.

4401 So. Rockvvell Street 
Tel. I>afayette 6310

RAKANDAI -

PARDUOSIU savo gražų grojiklj 
pianą, gerame stovyje, išrodo kaip 
naujas, 78 roles, benčius, kabinetas, 
dykai dastatymas, viskas už $110. 
geriems žmonėms atiduosiu išmokė
jimais.

6512 So. Halsted Street 
1-mos lubos

PARDAVIMUI grosernė, geroje 
vietoje; kas tą apielinkę žinot, tai 
suprantat koks biznis ir kas tok} 
biznj mylit malonėkit atsišaukti. •

Kreipkitės:
4958 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, laikoma 
visokių smulkmenų. Vieta gera, nu
pirksi! pigiai. Ruimai gyvenimui.

832 W. 33rd Street

PARDAVIMUI geras didelis gro- 
seris, geroj vietoj, geri visi fikče- 

I riai, skelos, registeris. ice baksis, ma- 
Įšina kavai malti, mašina mėsai piau-
, ti. Turi būti greitai parduotas, nes 
apleidžiu Ameriką. z

201 E. 61 St. ir Indiana Avė.

PARDAVIMUI aržuolo medžio šė
pa, 8 pėdų aukštumo, 6 pėdų platu
mo, gera kriaučiuL ir kitokiam biz
nieriui. Kainavo $100'.00, dabar nu
pirksi! už pusdykj.

Snulc it
Tel. Midway 8528

PARDAVIMUI mūrinis 
mas, 7 ir 7 kambarių, maudy
nės, elektra, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingaH, 
labai graži vieta — parkas, pu
sė bloko nuo bulvaro, parduo
sime pigiai, įmokėti tik $2,500, 
kitus kaip rendą. 5422 South 
Carpenter st.

BEVEIK dar naujas 5 kam
barių medinis namas, maudy
nės, elektra, zvisi parankumai, 
barnė dėl karvės ir vištininko, 
žemės 90X125; įmokėti tiktai 
$1000, kitus kaip rendą. 5530 
So. Kostner avė.

NAUJAS mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarių, aržuolo trimingas 
ir floras karštu vandeniu apšil
domas, įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Įmokėti $3000, ki
tus kaip rendą. 4640 S. Sacra- 
mento avė.

4 PAGYVENIMŲ namas, vi
si po 5 kambarius, maudynės, 
elektra, visi parankumai, kam
pinis lotas, 75x125, graži vie
ta, arti mokyklų ir parkas už 
pusės bloko. Įmokėti $4,000, ki
tus kaip rendą, ar mainysiu 
ant mažesnio namo ar loto.

6602-04 So. St. Louis avė.
NAUJAS mūrinis--6 kamba

rių bungalow, įtaisytas pagal 
vėliausios madoc. Įmokėti tik 
$2,500, kitus kaip rendą.
y 5329 So. Homan avė.

NAUJAS mūrinis 6 kambarių 
bungalow, įtaisytas pagal vė- 
liauisos mados, beismentas 9 
pėdų aukštumo, gražus frontas, 
galima kokį biznį uždėti. Įmo
kėti $2500. 6955 So. Wa8h-
tenaw avė.

4 PAGYVENIMŲ medinis na
mas, visi po 4 kambarius, gera
me stovyje namas. Įmokėti tįk 
$lg00, kiflis kaip rendą.

3442 So. Wallace st.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas po 6 ir 6 kambarius. 
Įmokėti tik $3,500, kitus kaip 
rendą. 6734 S. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 8 metų senu
mo namas, 4 ir 4 kambarių, 
aukštas beismentas, maudynės, 
elektra? namas išrodo kaip nau
jas. Įmokėti tik $2,500, kitus 
ant lengvų išmokėjimų.

3952 S. Rockwell st.
PARDAVIMUI bučernė, 

bai geroj vietoj, parduosim 
giai ar mainysim ant mažo 
mo-ar loto, ar automobilio.

Mes šituos visus namus par
duosime pigiai kiek galima ar 
mainysime ant lotų ar kitokių 
namų.

. Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7674

BARGENAS
COTTAGE 6 kambarių Brighton 

Parke prie Archer avė. Viskas yra 
— ša|ytakiai, atrytas ir viskas iš
mokėta. Parduodame tik už 85,000; 
įmokėti reikia $1000.

Mes turime gerų lotų ant Archer 
avė. Geros vietos dėl uždarbio; mes 
parduosime ant lengvų išmokėjimų. 
Daugybė lotų dėl statymo gyvena
mų namų, kibiai pigiomis kaino
mis ant lengvų išmokėjimų. Nepra
leiskite progos, paskiau gailėsitės. 
Atsišaukite pas

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

PARSIDUODA 3 bizniavi namai, 
arba išrendavosiu. Arba parduosiu 
vieną biznj pejcarnę ir grosernę. Ge
ras pelnas.

ANDREW KEWER 
335 E. 14th Street 

Chicago HeightR, III.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI farma 27 akerių, 

puiki vieta ir gera žemė. Farma 
randasi
Lement. Parsiduos labai pigiai. At
sišaukit pas

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

ant Archer avė

PARSIDUODA 2 muro namai po 
2 flatu, po 4 ir 5 kambarius, nau
jos mados įtaisymai, visai nauji, 
dar niekas jose negyveno. Esu Bin
gelis vaikinas, noriu greit parduot, 
vykstu Lietuvon.

SAVININKAS
6837 S. Tai man avė.

BARGENAS
Parsiduoda 2 flatų medinis namas 

5 ir 6 kambariai, furnace. Naujos 
mados jtaisymai. Rendos $90.00. Kai
na $9,500. Turiu parduoti j dvi sa
vaites. D. BRAZAUSKIS, 2641 W. 
69th St. 2-ros lubos.

2 AUGŠTŲ mūrinis, 5-6 kambarių, 
garu šildomas, kieto medžio trimas, 
2 karų mūrinis garažas, cementinė 
elė, moderniška, $12,800. 5829 South 
Wells Street.

PARDAVIMUI naujas mūrinis bun- 
galow, 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, duosiu geriausiomis sąly
gomis. — Kitas 5 kambarių bunva- 
low, pečiais šildomas. Priimsiu lotą 
rankpinigių. Atsišaukit greit, nes iš
važiuoju ant famos. Savininkas, 
4444 So. Kedvale Avė.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
farmos, murini namą. 8 flatai, 4 fla- 
tai po b kambarius ir 4 flatai po 5 
kambarius, gazas ir elektra. Matyti 
gali kad nori. Priežastis pardavimo 
liga; 4 mėnesiai kaip sergu, turiu iš
važiuoti ant sveiko oro.

C. MATHER- 
3004 So. Wallace St.

PARSIDUODA 14 akrų farma prie 
Elgin. Pardavimo priežastis senatvė. 
Šaukit Wentworth 2305.

PARSIDUODA upright player pia
nas su rolėmis ir benčium Brighton 
Parke. 4013 So. Artesian Ava., 2-ros 
lubos.

la-
Pi-
na-

PARSIDUODA namas ir šalę lo
tas, labai pigiai, priežastis svarbi. 
Veikit greitai. 7230 So. Tai man Avė 
Tel. Republic 8935.

PARDAVIMUI augštos rųŠies oc- 
tagon mūrinis 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, 2 karų garažas, aržuolo 
ir beržo trimas, tikrai moderniškas.

6116 So. Mozart Street 
Phone Republic 6778

PARSIDUODA rakandai. Labai 
pigiai. 3349 Auburn avė. 1 lubos.

■.............. . - . ----------------------- u-
PARSIDUODA 5 kambarių rakan

dai už pusdikį. Turi būt parduoti 
greitu laiku. Viskas, kas tik reika
linga dėl gyvenimo, prie tam ir 
elektra grizinamas pianas. Viskas 
geriausiam padėjime. Kaina už vis
ką $170. Sykiu ir ruimas rendai. 
Kreipkitės šiuo antrašu. 3150 So. 
Emerald avė.

PARSIDUODA grosernės, delica- 
ttessen ir vaisių krautuvė. Geras cash 
biznis. Įplaukia $550 sąvaitei. Parsi
duoda dėl mirties.

3647 So. Halsted St.

HARDWARE STORAS
Parsiduoda naujas hardware Sto

ras, labai geroj vietoj, kito arti vi
sai nėra. Ca*h arba mainysiu ant 
namo.

C. BAGDONAS,
7309 N. Roosevelt Rd.
Tel. Forest Park 527

BARGENAS. 8 kambarių moder
niškas namas, furnas šildomas, ga
ražas, cash $2000, kitus kaip rendą. 
3331 W. 65 st._____________ o

PARDAVIMUI medynė Cot
tage pečiu apšildoma, gas, ele
ktra, žema kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str.

TURIU parduodi iš priežasties 
mirties, augštos pušies 5 kambarių 
rakandus, $800 vertės grojiklis pia- 
nasš rekordus, radio, 2 elektriniu 
vibrator’iu. Atsišaukit vakarais.

949 W. 64 st.
Englewood 9868

PARDAVIMUI
PARDUOSIU 88 notų grojiklj pia

ną. su gerų benčiumi ir 68 roleliais, 
viską už $125, leisime 6 mėnesius 
dėl išmokėjimo, jei negalit viską iš 
sykio užmokėti. Pasimatykit su Mr. 
Hobdeni, 2332 W. Madison St., 1 fl.

PARSIDUODA su laisniu nesvai
ginamų gėrimų {staiga. Biznis iš
dirbtas per kelioliką metų. Prie- 
žaštj pardavimo patirsit ant vie
toj. Parduosiu nebrangiai. Atsišau- 
kit po 6 vakare.

. 4539 So. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 8829

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietok visokių tautų apgy
vento]. Pardavimo priežastis, — mirtis. savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA geras biznis, ge
ram žmogui — bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Maišytų 
tautų apgyvento] apielinkė j, arba 
mainysiu ant namo. Nemokanti dar
bą išmokinsiu; esu senas bučerys.

Naujienos, Box 888 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 fl.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė cottage. Parsiduoda dėl nesuti
kimo. Reikia greit parduoti, barge- 
nas. 5036 S. Kildare avė.

PARDAVIMUI lotas 30xlŽT pėdų, 
61 St. ir Fairfield Avė. $2000 viso, 
Phone Republic- 6778.
W—węWWM—i—■—— I M < ■ ■ ■ ———

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gera kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

MORTGECIAI-PASKOLOS
NORINTI paskolos $7,000 ant pir

mo morgičio, geriems žmonėms ga
liu duoti. AŠ ne biznierius. Atsišau- 
kit laišku j NAUJIENAS, Box 845.

NAHAI-ZEME
BARGENAS

Turiu dėl pardavimo 5-kių kam
barių bungalow, jtaisyta viskas pagal 
šios mados; labai žema kaina, o jei
gu jums ta nepatiktų, tai aš pabu- 
davočiau, paleik jūsų orderj, sutau
pydamas jums nuo 600 iki vieno 1000. 
Atsišaukit vakarais nuo 5 iki 8.

3624 W. 65th Place 
Tel. Prospect 7216

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui 5 kambarių mūrinis bungalow, 
hot water heat. Labai prieinama kai
na. Priežastis pardavimo — vyras iš
važiuoja i kita miestą dirbti.Kreipkitės:

6010 So. Sawyer Avė.
PARDUOSIU, renduosiu arba 

mainysiu roadhouse, 18 mylių 
nuo Chicagos, prie didelio kelio, 
labai geras biznis per visą mies
tą. Atsakykit angliškai. 1739 S. 
Halsted St., Box 843, Chicago. Krs^t mT

VIENAS IS ŠIMTO
Mūrinis bungalow, 5 kambarių,

PARSIDUODA medinė cottage 10 
kambarių. Elektra, gazas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Park. 

11841 Edbrooke Avė.

PARDUODU arba mainau muro 
namą, 5 ir 6 kambarių, furnace ir pe
čiu šildomas, ir 2 karų garažas. Na
mas ir apielinkė pirmos klesos. Par
duosiu pigiai, galit matyti bile kada.

Savininkas
5420 So. Morgan St. 

1-mos lubos

PARDAVIMUI South Side 
biznio namas, 2523 So. Halsted 
St., netoli kampo' Archer Avė., 
2 krautuvės ir flatai, apšildomi, 
gerame stovyje, reikia tik $2500 
įneštj. KOCH & CO., 2603 So. 
Halsted St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
< į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
International Investment 

Corporation
Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

, Tel. Lafayette 6738-6716

Mūrinis bungalow, 5 kambarių, PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
naujas, furnas šildomas, visas aržuo- mūrinis bungalow, 5894 So. Trumbull 
lo trinias, viskas moderniška. Jei no- Avė., pusė bloko nuo karų linijos, 
rit sutaupyti $1000 pašaukite mane aržuolo trimas, tikrai mędemiška, 
tuojau, kaina $7500, lengvais išmokė- turit pamatyti, kad (vertinus. Phone

Republic 6778.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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




