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Sukilimas Graikijos 
armijoj nepavyko

A. a. Jonas S. Prusalaitis Tai turely būti geras pa- 
palaidotas vyzdys ir Lietuvai

Laidotuvėse dalyvavo minios 
waterburiečių, vęlionies drau- 

'gų ir nedraugų ,

Uruguajos respublika panaiki
na titulavimus “ekscelencijo- 
mis.”

F rancija nutarė mažinti 
savo kariuomenę

Anglija siunčia karo laivus ir 
kariuomenę į Kinus

Naujas sukilimas Graiki
joje likviduotas

Gvardiečiai, rojalistai ir komu
nistai bandė nuversti prem
jero Kondyliso valdžią

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 10. 
— Vakar Atėnuose įvyko nau
jas armijos sukilimas. Demo
kratinė gvardija, kuri pasiliko 
ištikima nuverstajam diktato
riui Pangalosui, o taipjau ko
munistų ir monarchistų ban
dos puolė valdžios kariuomenę. 
Buvo stiprių šaudymų ir. kaip 
praneša, penkiasdešimt buvo 
užmušta ir daug sužeista.

Sukilimo pradžia
Gavęs žinių, kad demokrati

nė gvardija rengiasi įsteigti 
naują diktatūrą ar įvykinti 
monarchistinį pervartą, gene
rolas Kondyliš,' dabartinis 
premjeras, kurs -nuvertė Pan- 
galosą, vakar rytą įsakė ap
siausti kareivines ir du demo
kratinės gvardijos batalionu 
likviduoti. Buvo pareikalauta, 
kad gvardiečiai gerumu pasi
duotų, prižadant leisti jiems 
prisidėti prie Graikijos žan
darmerijos, o oficierams lais
vai pasišalinti į užsienį.

Gvardiečių vadų klasta
Gvardijos batalionų virši

ninkai, pulkininkai Dertilis ir 
Zervas, sutiko, bet prašė, kad 
valdžios kariuomenė atsitrauk
tų ir leistų gvardiečiams pasi
duoti su garbe. Generolas Kon- 
dylis sutiko, bet kai tik gvar
diečiai įėjo į miesto* gatves, jie 
tuojau ėmė šaudyti valdžios 
kareivius. Prie gvardiečių be
matant prisidėjo dar komunis
tai ir monarchistai.

Kautynės su maištininkais
Valdžios kariuomenė tuomet 

atsakė ugnim, artilerijai bom
barduojant gvardiečius iš gre
timųjų aukštumų, o aeropla
nams iš oro. x

Valdžibs kai iuomenė įstėigė 
gatvėse barikadas ir iš už jų 
kovojo maištininkus.

Kautynių metu į miestą atė
jo du gvardijai priklausantieji 
tankai, šaudydami į minias 
gatvėse ir tuo padarydami di
džiausio sumišimo.

Sukilėlių nepasisekimas
Gvardiečių vadas; pulk. Der- 

tilis, su vienu tanku buvo pa
siekęs centralinio pašto įstai
gą, kame jis bandė užgrobti 
pašto ir telegrafo tarnybą. Jis 
betgi buvo minios užpultas, ir 
vos ištruko iš jos nagų. Antras 
tankas buvo valdžios kareivių 
išsprogdintas.

Tukstančiai šūvių buvo pa
leista tarp komunistų ir mo
narchistų vienoj pusėj ir val
džios kareivių antroj. Maisti
ninkai šaudė be jokios atodai
ros ir daug civilinių žmonių 
krito jų aukomis.

Sukilimo likvidavimas
Pagaliau po pietų gvardie

čiai, viso apie 1000, pasidavė. 
Jų oficierai’tapo suimti.

Gen.. Kondyliš sako, kad jis 
turįs tikrų įrodymų, kad gvar
dija palnavus padaryti per
vartą bendrai su rojalistais. 
Keletas rojalistų vadų buvo 
suimta, kai jie kurstė minias 
atakuoti valdžios kariuomenę.

Sužeisti civiliniai žmonės ir 
kareiviai buvo t nugabenti į li
gonines. žandarmerija daug 
komunistų ir rojalistų nugink
lavo, tečiau kautynės tęsės iki 
pavakario. Pagaliau valdžia at- 
steigė tvarką, ir dabar gatvės 
kariuomenės patroliuojamos.

Francija taria sumažinti 
savo kariuomenę

Del ekonomijos stipriai * tapo 
sumažintas ir valstybės tar
nautojų, valdininkų skaičius

PARYŽIUS, rūgs... 10. — 
Verčiama daryti ekonomijos, 
Francijos valdžia šiandie stip
riai apkarpė valstybės tarnau
tojų bei valdininkų skaičių ir 
pagalando žirkles apkarpyti 
savo armijai.

Ministerių taryba, kuri da
bar turi plenarinės galios, nu
tarė sumažinti armijos oficieYų 
skaičių 2,700; sumažinti kad
rų skaičių iš 35,000 į 28,800, 
ir tuojau sumažinti kavaleri
jos skaičių 7,000 raitelių, o vė
liaus 10,000 raitelių.

Nutarta taipjau imti naujo
kus tik sukakusius 21 metus 
amžiaus ir tarnybos kariuo
menėj laiką sutrumpinti iki 
dvylikos mėnesių, užuot aš
tuoniolikos.

LVacific and Atlantic Phuiu i

Taip atrodė gelžkelis prie Perkin, III., po nepapratai didelio lietaus, kuris įvyko užpereitą savaitę

VVATERBURY, Conn., rūgs. 
8. — Šiandie palaidojome drau
gą Joną Pruselaitj. Laidojime, 
kuris įvyko 2 valandą po pietų, 
dalyvavo didelis būrys žmonių 

lydėjo 50 automobilių — 
daugiausiai velionies draugų, 
nors buvo taipjau ir jo buvu
sių politinių priešų, bet visi 
nuoširdžiai atidavė jam pasku
tinę pagarbą.

Į Paskutiriius i atsisveikinimq 
su a. a. Jonu Pruselaičiu žo- 
džius pasakė J. Gegužis, Kelei-

— vio leidėjas iš Bostono, kurs 
trumpai papasakodamas velio
nies gyvenimą, kaip buvęs ar
timas draugas, pats labai šusi- 
graudino ir visiems susirinku
siems išspaudė ašarų.

| Jeigu laidotuvės butų įvyku
sios šventadienį, tai Lietuviš
kos Tautiškų Draugijų kapinės 
j negreit butų mačiusios tokių

JEIU'ZOLILMJASi F|a!pstina, lžn^n.ių. mi."1.lį- . .
rūgs. 10. - žydų Naujų Metų 
šventėj Jeruzolime įvyko riau
šių. Kautynėse tarp žydų ir 
musulmonų Jaffos kely buvo 
pašauti keturi žydai ir trys 
musulmonai. Keletą musulmo
nų policija suėmė.

MONTEVIDEO, Uruguaja, 
rūgs. 10. — Respublikos prezi
dentas Jose Serrato įnešė kon
grese įstatymo sumanymą pa
naikinti vartojamus garbės ti
tulus, tokius kaip “jūsų eksce
lencija” ir panašius, motivuo- 
damas tuo, kad toki titulavi
mai visai nepritinka tokiai de
mokratinei valstybei, kaip 
Uruguaja.

Anglija siunčia j Kinus | Vokietija užėmė savo vie- Šiaušes žydą Naują Metą 
laivus ir kariuomene i tą Tautą Sąjungoj šventėje Jeruzolime 1laivus ir kariuomenę ty Jauty Sąjungoj

Del kiniečių pagrobimo Britų 
laivų Rankove gali kilta kon
fliktas

Pirmas Sąjungos seimo posė
dis Vokiefijcs delegacijai 
dalyvaujant

GENEVA, Šveicarija, rūgs.
'pirmas

LONDONAS, rūgs. 10. —Iš 
savo bazės Singapūre Anglija 10. —Šiandie įvyko 
siunčia į Kinus vieną batalioną,Tautų Sąjungos seimas Vokie- 
infanterijos. Kreiseris Haw-. tijos, kaipo jau Sąjungos nario, 
kins, vice-admirolo Sinclairo 
komanduojamas, plaukia Jang- 
tze upe į Hankovą. Iš Součh- 
amptono šį rytą išplaukė į toli
muosius 
laivai su

Padėtį 
riausybė 
kreiseriui

Hankovą Kinų generolas Jan- 
gsenas urnai negrąžins britų 
aivų, kuriuos jis pagrobė, ko

va ir kraujo liejimas bus neiš
vengiama.

rytus du transporto 
apie 15,000 kareivių. 
Kinuose Anglijos vy- 
ląiko labai rimtą. Jei

Havvkins atvykus

Rusas bandys nužudyt buv 
Šveicary prezidentą

GENEVA, Šveicarija, i 
10. — Genevos policija šiandie 
suėmė vieną rusą, kurs si 
sis nužudyti buvusį Šveicarijos 
prezidentą Drą Giuseppe Mot-

Lenkai mano kolonizuo- 
ti Vilniaus kraštą Lod- 

žės bedarbiais

“Meksikos Padėtis
Faktų Šviesoj”

Trumpoj ateityj tokiu var
du “Naujienose” tilps raštas, 
kuriame smulkmeniškai bus 
išnagrinėta dabartinė Meksi
kos padėtis ir prezidento 
(’alleso valdžios kova su ka
talikų bažnyčia.

Apie Meksiką šiandie daug 
rašoma, daug kalbama; sklei
džiama daug visokių melų. 
Svarbu tad kiekvienam pa
tirti, kaip iŠ tiesų ten daly
kai yra ir kodėl valdžia ko
voja su bažnyčia arba, teisin
giau pasakius, mi kunigais.

Francija grūmoja Tur
kijai pamokinti ją tarp

tautinių teisių

PARYŽIUS, rūgs. 10. —Pre
mjeras Poincare vakar pasakė 
delegacijai, atstovaujančiai vi
siems Francijos laivų darbinin
kams, kad jei Turkai iki šešta
dienio nepaleisią leitenanto De
moną, francuzų prekybos laivy
no oficiero, tai Francija pa
vaitosianti atitinkamų priemo
nių ir priversianti Angoros 
valdžią geriau suprasti tarp
tautines teises;

DANCIGAS, rugp. 23. [El
ta]. — žiniomis iš Varšuvos, 
Lenkijos vyriausybė tęsia 
svarstymus dėl projekto apgy
vendinti Vilniaus krašte Lod
zės bedarbius. Tuo bildu butų 

• kolonizuota ir Vilnija ir paten- 
i kinti bedarbiai, sudarą neramų 
elementą.

Vilnijos gudų ir lietuvių gy
ventojuose tas projektas sukė
lė susirūpinimo. Jie reikalauja 
laisvus žemės plotus išdalinti 
vietos gyventojams.

Kautynėse su musulmonais ke
turi žydai ir trys mahome- 
metonai pašauti

delegacijai dalyvaujant.
Vokiečių delegacija, su už

sienio ministerių Dru Gustavu 
Stresemannu prieky, buvo visų 
kitų Sąjungos delegatų pasi-i 
tikta su ovacijomis. Pirminin
kas Ninčič savo sveikinamoj 
kalboj pasakė, kad Vokietijos 
įstojimas ženklinąs naują Tau
tų Sąjungos universalumo sta
diją, ir tatai esąs laimingas pra 
našavimas ramios ateities Eu- r *
ropos kontinentui, > kurį karas 
taip baisia? suvargino.

| Po to kalbėdamas Dr. Stre- nių prigėrę, 
semannas pareiškė, kad senoji garlaivis per pusę 

i dalykų santvarka jau praėjus švilpęs, 
ir kad naujas ekonominis gyve-, bet dėl 

’nimas reikalaująs naujų formų 
-j-formų tarptautinio bendra-

rugs? darbiavimo. 
b —• ■ ■ m——,■ ,

Hioęs 130 Meksikos maistiniu-

gų idėjos draugą, be laiko su 
šiuo pasauliu atsiskyrusį. Lai 
būna jam lengva žemelė. S. S.

Moteriškė turėjo “ilgą 
liežuvį”; jo neteko

ky inkriminuota

Latvių laivas paskendo;
40 žmonių žuvo

NICA, Francija, rūgs. 10.—, 
Viena moteriškė, madam Ja
uniu, kuri už savo kaimynų 
apkalbėjimą buvo nubausta ka-

Sovietų ambasadorius 
ginas, kad esąs priver

stas apleisti Kiniją
PEKINAS, Kinai, rūgs. 10.

įėjimu, bet nesenai vėl paleis- — Leonas Karachanas, sovietų 
ta, šiandie atklipitavo į poHci- ambasadorius Šanhajuj, 
jos nuovadą su nupiautu lieku- išvažiavimą į Maskvą 
viu, dar atsilankyti

Piktadarybė ištirti bus, tur ra chanas neigia,

RYGA, Latvija, rūgs. 10. —
Rygos įlankoj vakar paskendo 
latvių garlaivis Neubad. Sako, 
kad apie keturiasdešimt žmo-1

Pasak žvejų, būt, sunku, kadangi moteriške čiamas apleidžiąs 
\ valančios kalbėt nebegali, o rašyti nė prisipažįsta, kad

šaukdamasis pagalbos, įskaityti nemoka. Moteriškė tu- džiai jis yra persona non

Kantone, 
kad jis 
Kinus, 
Pekino

mano
Ka
ver
noj 
val- 
gra-

smarkių vilnių prie jo 
galima prisiartinti, o 
ir skęstąs garlaivis ne
nuleisti vandenin gel- 

valčių. Aštuoni as-

rėjo, kaip sako, ‘‘ilgą Ii 
ir dėl to nemaža priešų.nebuvę 

taipjau 
galėjęs 
bčjimos
mens buvo gyvi išplauti kran
tam

Didis Lenkų džiaugs-

_____________J ŽEMĖS' \ ■ II
Vulkano išsiveržime Ja

ponijoj du žuvo

DREBĖJIMAS POR
TUGALIJOJ

LISABONAS, Portugalija, 
• rūgs. 10. — šį rytą Portugali- 

T()KIO,S Japonija, rūgs. 10. jos sostinėj ir apielinkėj buvo 
—- Ugniakalnis Tokaši, Hok-! jaustas žemės drebėjimas, ža-

Sako, kad tasai rusas tuo no
rėjęs atkeršyti už nužudymą 
Vorovskio, sovietų Rusijos dele 
gato Lausannos konferencijoj, 
1923 metais. Vorovskis buvo 
nušautas vieno šveicahj advo
kato, Maurico Conradi,* kurį 
tečiau teismas išteisino.

mas ir nusivylimas kaidos saloj, šiaurinėj Japoni- los regis nepadaryta, 
joj, vakar ėmė mesti lavą. Šie- -----------—
ros durnų debesihi ritosi žemyn
kalno šlaitais, ir išsigandę kai-1— Iš Wayne kauntės kalėjimo 
mieČiai bėgo į atokesnes vietas ištrukę pabėgo trys kaliniai 
savo gyvybę gelbėdami. Kiek kriminalistai. Vienas jų, Le-
žinia, du asmens žuvo 'degan- land Phillips, laukė teismo už 

žmogžudybę.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
10. — Federalinis grand jury 
inkriminavo generolą Enric|ue 
Estradą, buvusį Meksikos ka
ro sekretorių, ir 130 jo sekėjų. 
Visi jie buvo Jungtinių Valsti
jų vyriausybes suimti andais 
netoli nuo Meksikos sienos ir 
kaltinami dėl peržengimo nėit- 

.■ raluny) įstatymų,

Buvo sužinoję, kad Skrzynskis 
vedąs Fordo dukterį su 
$300,000,000 kraičio, bet —

RICHMOND, Ind., rcgs. 1(X

VARŠUVA, rūgs. 10. — Vh- 
kar Varšuva gavo žinių, kad čioj lavoj. 
Aleksandras Skrzynskis, buvęs 

... _ I Lenkijos ministeris pirminin-
,r , r* piadedamiL<as, susižiedavęs su Amerikos

revoliucinius žygius Pr’e^ fabrikininko, mul-
timilionieriaus Henry Fordo 
dukterim. Varšuvos laikraš
čiai tuojau išleido “ekstra” lafi 
das, pranešdami- sensacingą 
ųaujieną, tuo labiau sensacin
gą, kad Fordo duktė parsive- 

NEW YORKAS, rūgs. 10.— šianti į Lenkiją 300 milionų 
Vakar čia vienoj dažymo ir va-į dolerių kraičio.

. KT t- •• • lymo įstaigoj ekspliodavo gari-plaukęs is Gns-Nez. Francuoj. ni8 katiIas 
jis pasiekė 
ties St. Margaret šiandie kaip 
7:31 vai. ryto, taigi sąsiaurį 
perplaukęs per 11 valandų ir 
5 minutes, tai yra 1 vai. ir 38 
minutėmis 'greičiau, negu vo
kiečių plaukikas Ernst Vier- 
koetter, kurs rugpiučio 30 die
ną perplaukė per 12 vai. ir 43 
minutes, ir 3 vai. 26 minutė
mis geičiau už p-lę Gertrūdą 
Ederle, perplaukusią Laman- v _ są

Prancūzas sumušė La 
manšo plaukimo 

rekordus
DEAL, Anglija, rūgs. 10. - 

Visus I^amanšo sąsiaurio per
plaukti greitumo rekordus su
mušė dabar francuzų plauki
kas, Georgės Michel, 36 metų 
amžiaus, Paryžiaus kepėjas. 
Vakar kaip 8:26 vai. vakaro iš-

siką Jungtinių Valstijų terito
rijoj.

Du darbininkai žuvo 
katilo ekspliozijoj

I^abai turėjo nusivilti lenkai, 
Du darbininkai, kai pagaliau amerikiečių kolo- 

j išaiškjno var- 
šaviokams, kad Henry Fordas 
dukterų visai neturi.

Anglijos krantą pat Nolan ir O’Connor, buvojnija .Varšuvoj
ret šiandie kam1 . -............. .... U . cnegyvai sušutinti, trys kiti pa

vojingai nuplikyti.

Žiną, kur bandytas Vilią 
paslėpęs suplėštus 

turtus

per 14 vai. 31 minutę.

Žuvo po traukiniu
GALESBURG, III., rūgs.

— Patekęs po traukinio lokor 
motivos tekiniais vakar buvo 
užmuštas iešmininkas Rober
tas VVallacej 35 metų amžiaus.

10.

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

Iš viso gražu; šiltėja; vidu
tinis pietų ir vakarų vėjas.

Vakar, temperatūras buvo 
minimum 50®, maksimum. 70® 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 6:25, lei
džiasi 7:09 valandą.

atvyko 
C. Dieg- 

prieky. 
jis tutįs

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 10. — Į Meksiką 
grupė amerikiečių su 
neriu iš Los Angeles 
Diegner sakosi, kad
planus, parodančius vietą, ka
me esą paslėpti kelių milionų 
dolerių vertės turtai, 
paskilbusis banditas 
Vilią buvo susiplėšęs 
čių, dvarų ir miestų.

kuriuos
Pancho

iš bažny-



NAUJIENOS, Chicago, llt

Išplovė lietus rudos

JOHN

Persikėlimo Išpardavimas

Prigirdyta mergaitė

Joseph F. Sudrik Pianu Krau»e
165.00
295.00

Artonian Player Piano už......
Straube Player Piano už..........
Kimball Player, biskį vartotas 
Wurlitzer Player ..... ...........
Bernard Player........................

vyriausybei 
susirūpinti.
—•V. M—s.

nepasirin- 
mokslų fa- 

lektorium 
kurs skai- 

Teisių fa- 
i skyriaus

— krikščioniška 
bačka.”

___jna 
usldč-

SUBAČIAUS STOTIS

2KM. KALVARIJA (Manikių
Prie Varduvos upės

Marion
Giovanni 
Metropolitan Opera Co. Choras, 
New York Philharmonic Orkestrą 

Muzikantų,
Henry Hadley, Konduktorius

$495.00
575.00

Nauji Brunswick Radiolai, Panatropes, 
Phonografai, išduodantįs stebėtinai aiškų 
ir garsų balsą: Atwater Kent radios, Frcsh- 
man, R. C. A., Radiolos.

Gegužinė buvo papuošta rau
donomis vėliavomis. Svečių ap
silankė tiek, kad vėliaus piges
nėmis kainomis bilietų stoka bu
vo. Greta surengta pavasari
ninkų gegužinė buvo veik tuš
čia. Pavasarininkai bankrutar 
vę su gegužine ėjo tvorų laužyti. 
Musų gegužinės tvarka buvo pa
vyzdinga, girtų nesimatė. Gry
no pelno turėta apie 50 litų.

Socialdemokratas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Anna Pietzman iš Grimes, la. 

kuri turi 100 anukus ir pra 
antikus. Ji yra 88 mėtų Am 
žiaus. i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 $

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, 1LL. •

K ALT1N ĖNAI, (Tauragės 
apskrj. Prieš Kaltinėnus yra 
visa eilė kalnų, kurie keliauto
jams daro malonaus įspūdžio, 
nes yra prisigretinę prie vienas 
kito traukiasi ilgą juosta. Šie 
kalnai verti ‘ susidomėti ir iš
tirti, nes čia visuomet lietus iš
plauna geležies rudos. Dabarti
niai lietus irgi išplovė nemaža 
rudos.

JURBARKAS. “Kademai” 
netekę vyriausios valdžios sten
giasi savo agitatorius aprųpinti. 
Pa v., baigę Jurbarko “Saulės” 
kursus V. Banaitia..ir JI, Mačiu- 
lis paskirti į geresnes'mokyklas. 
Reikia žinoti, kad Mačiulis ii 
Banaitis Jurbarko apylinkėje 
plačiai žinomi kademų agitato
riai. Atsimokėdamas jiems 
pradinių mokyklų inspektorius 
davė geras mokyklas ir prisiun
tė ministerijai užtvirtinti. Mąn 
rodos, kad geresnės mokyklos 
turi būti duodamos tiems asme
nims, kurie toj srity geriau pa
sižymėjo, o ne agitatoriams.

Jurbarkietis.

ŠKĖMAI, Rokiškio vai. — 
Kugpiučio 5 d. negilioje kudro- 
e buvo rasta prigėrusios 19 m. 

mergaitės Motuzaitės lavonas. 
Tėvams, nesutikus su vietinio 
ydytojo nuomone, kad tai yra 
aužudystė, pareikalavo gydy
mo iš Kauno. Kauno gydyto

ms rado, jog mergaitė buvo 
užudyta ir paskiau įmesta į 
ūdrą. Suimtas josios kavalie- 
ius Kundeliukas. Mat mer
gaitė tapus motina, jis ją pa- 
netė ir pradėjo pas kitą lanky- 
is. Tame vakare mergaitei, 
eko jį susitikti ir, matyti, iš
pylus nesusipratimui, ji buvo 
užudyta. Bugp. 7 d. žiobiškė- 

luose rasta nužudyta mergaitė 
.okiu pat tiksiu. — Kurmis.

MARIAMPOLĖ. B. Prof. 
Darb. Sąjunga smarkiai organi
zuojasi, jau yra keliolika šimtų 
narių, įsteigta keletas sekcijų, 
laimėta keletas streikų. Pasam
dyta naujas sekretoriatui butas.

Darb.

McVICKERS 
THEATRE

Du syk j dienų po atidarymo 
TIKIETAI PARDAVIMUI 

SEKAMĄ P^NEDfiL[ 
Kainos dienų1 50c iki $1 

Vakarais iki $2

Nauji Gulbransen Registruojanti Player Pianai, Straube, 
Kitnball, Artonian, Waltham

Mes persikelsime į savo naują namą, taigi dabar turime paaukoti savo dideli staką 
Pianų, Radiolų, Phonografų,v Jevvelry už numažintą kainą

‘Rytas” 181 
paskelbė apie 

valdinin- 
pašalinimas 

direkt. kup. 
“Rytui” atj-o- 

o Alytaus sual- 
visuomenei

ŽAIGINYS (Šiluvos vai.). 
Rugpiučio 8 d. L. S. D. C. žaigi 
nio organizacija ir žiežirbinin- 
kai. surengė didelę žaiginio dva
ro sode gegužinę. Pavasarinin
kai norėdami atitraukti dalį 
jaunuomenės, surengė gegužinę 
už 50 metrų prie dvaro nuomi
ninko Dambrauskio tvartų.

KANDRENELIAI, Skapiškio 
vai., Rokiškio ap. šioje apylin
kėje, veikia Pieno Perdirbimo 
B-vė “Rūta”, kurios rankinė pie
ninė didžiausį kiekį pieno turėjo 
1385 litr. į dieną. Projektuo
jamą buvo pastatyti šiais me
tais namas ir įrengti garine, bet 
kažin kode! darbas dar nepra
dėtas. Mat ima dar daug laiko, 
kol žmonės susitaria ką nors 
bendrą dirbti. Per metus kei
čia antrą pienininką ir dėl to su
sidaro pieninės darbe ne tikslu
mų ir darbą trukdo. Maža yra 
savo tarpe pasitikėjimo. Tuo, 
žinoma, B-vė nukenčia.

Yra įkurta liaudies Bankas ir 
kontrolės ratelis, bet faktinai 
nieko nedirba.

Dėlei Nervą Suirimo — 
Prasto Miego—Blo

go žlebčiojipio
Pagalios Štai Yra Pagelba. Tai Yra 
Nuostabu, Kaip Greitai Nuga-Tone

Veikia. Tūkstančiai Jaučia Pa
lengvinimą j Vos Keletą •

' r Dienų
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užra

kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Jūsų ap- 
tiekorių šiądien ir nusipirkot bonku- 
tą Nuga-Tone. Nuga-Tone sugražį 
gyvumą, veiklumą ir pajiegą m—L 
vijusiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų iStvermę. Suteikia gaivinanti mie
gą, gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, 
reguliuoja vidurių veikimą, sukelia 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai 'pats dėl sa
vo labo pabandyk jį. Jis jufns nieko 
nekainuos jei ir nepagelbetų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojau pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkai
to. Imkit'jo per keletu dienų ir jei 
Jus nesijausit geriau ir neatrodys 
geriau, nunešk likusią ' dalį pakiuko 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
jsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jj ar sugrąžinti Jūsų pinigus jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

Nauji lektoriai universitete
Ateinantiems mokslo. me

tams Lietuvos universiteto mo
kslo personalas padaugėja ke
liais asmenimis. Teologijos 
filosofijos fak. teologijos sky- 
riun pakviestas lektorium kun. 
Meškauskas, kuris dėstys aske
tinę teologiją. Evangelikų fa
kultetui kviečiamas docentas 
teologinei enciklopedijai, sim
bolikai ir dogmų istorijai dės
tyti. Tuo tarpu kandidato į 
docentus fakultetas 
ko. Humanitarinių 
kultete pakviestas 
p. A. Daniliauskas, 
tys rytų istoriją, 
kulteto ekonomijos 
aukštesniųjų semestrų studen
tams skaitys politinę aritmeti
ką ir draudimą naujas lekto^- 
rius p. Feterauskas. Medicinos 
fakultete veterinarijos 'sky
riuj pakviestas e. docento p. 
P. Nastopka, kurs skaitys zo- 
ohigieną. į —Elta.

PUNIA, Alytaus ap. Alinė 
greta špitolės. Viduvasary špi
tolėje prie pat bažnyčios tapo 
atidengta alinė. Greta didelio 
ant sienos kabančio kryžiaus 
yra pakabinta iškaba “alinė”. 
Labai gražus suderinimas. Vie
tos klebonas buvo didelis lig- 
šiol blaivininkas, o dabar, pikti 
liežuviai kalba, kad alus laiko
mas kunigo ledaunėje.

Nejaugi neužtenka pajamų iš 
turtingos parapijos ir pelnin
gos ūkės virš 40 ha žemes.

7109—Aleksandrai Mandri- 
jauskaitei

22476—Evai Vaitkevičienei
7186—Jąnui Naudžiunui
7197 Juozapui Liepai
7200—Paulinai Mikalajūnienei
7208—Daratai Veliškieųei

23010—Juozapui Liepai
23017—Jonui Vaškui
23018—Onai Laudanskiutei
23019—Mečislovui Svirskiui
23020—Onai Mačiulytes
55640—Onai Bagzevičienei
55658—Onai Martinaitienei
12441—Uršulei Smailytei
7205—Johanai Banionienei
7219—Barborai GrobŠtienei

Nėra jokių or-
Laikraščių mažai KĖDAINIAI. Rugpiučio 15 d. 

valstybi- įvyko s. d. organizącijų apskri
ties konferencija. Visame ap
skrity organizacinis darbas po 
Seimo rinkimų žymiai paūgėjęs. 
Draugų ūpas geras. Vienbalsiai 
priimtos rezoliucijos prieš ko
munistų vedamas provokacijas 
ir kitais Reikalais.

ALY l'US. Rugpiučio 8 
d. Alytų aplankė Mažosios Lie
tuvos tėvas gerb. .Martynas 
Jankus ir čia turėjo praneši
mą apie savo kelionę Ameriko
je bei kitus musų krašto rei
kalus.

Iš gerb. svečio pranešimo ir 
su juo pasikalbėjimo matosi, 
kaip šitas senelis be jokios 
naudos sau rūpinasi Lietuvos 
krašto gerovei matosi, kaip 
jam apeina visi Lietuvos reika- 

kad Klaipėdos 
turi siauresnės 

Šitokia 
juk iš tikro nepa- 
Reikia tikėtis, kad 

su tokiu 
už lietii- 
Martynas 

vadovaujant 
Klaipėda, pa-

instrukto- 
vedėjais, 

federacijų 
tt. Paga- 

fašistiniams 
i Smurtin

iai. Pasirodo, 
krašte lietuviai 
teises už vokiečius 
anomalija 
kenčiama 
Klaipėdos lietuviai 
nenuilstamu kovotoju 
vybę, kaip gerb. 
Jankus, kuriam 
buvo atvaduota 
sieks savo tikslą,

Įdomu, kad toks Tautos ve
teranas, kaip Martynas Jankus 
ligi šiol negauna pensijos, kuo
met daugelis kitų, gal kur kas 
mažiau užsitarnavusių Lietu
vai, ja naudojasi.

Musų dabartinei 
tektų tuo reikalu

čiamas. Darbininkai, dėl daro
mų jiems skriaudų, ir vietos 
ūkininkai, kuriems tą darbą 
teks apmokėti, padavė skundą 
Žemes Ūkio Ministerijai.

Be to darbininkai supratę, 
kad pavieniai, negalima kovoti 
su išnaudojimu, liepos 25 d. su- 

qpaj siorganizavo į Bendrąją Prof. 
gal bus vienas tamsiausių kam- ^U.iunffą- Narys.
pelių Lietuvoje
ganizacijų
tęs kaitoma, bet užtai 
nes” daug sunaudojama.

Rugpiučio 7 įsikūrė Lietu
vos Socialdemokratų kuopa, ku
ri yra pasiryžusi dėti pastangų 
švietimui darbininkų ir jauni
mo. ' j

M11l<M_ Mes išparduodame 'savo rakandus
labai numažintomis kainomis, kad 
padarius vietos dėl naujai ateinan- 

/įj^S^^čių rakandų. Kainos yra labai žemos.
i t ir persitikrinkit patys kokį 

ĮąmS {j tavorą mes pasiūlome ir jį verta pa-
m a ty t i. Juo greičiau atsflankysit, 

C-—-* tuo geriau bus dėl jūsų pačių. — Tu
rėsit didesnį pasirinkimą.

Specialės kainos gasinių ir anglimis kūrenamų pečių, visokių išdirbysčią: 
Alcazar, Detroit, Jewel, Garland, Moor, Peninsular ir kitų. Duosime dovanų 
kiekvienam, kuris atsineš šį skelbimą.

B ar gena i! B ar genai!

Kainos Numažintos

Radiola III už .................   $9.50
De Forest 4 tūbų................ .*........39.50
Freshman 5 tūbų su loud speaker .... 49.50
Freshman Masterpiece cabinet.......... 69.50
Atwater Kent.......................?..... ........ 60.00

BARRYMORE
In “Don Juan”

GARLIAVA. Kademai perka 
si dvarus. Kazimieravo (Karą apskr.} 
iš Prūso šiomis dienomis pirko gilinimo šiuo metu dirba virš 
kunigas. Tai yra vienas iš ka- 200 darbininkų. Darbo vedėjo 
lėdotojų, kurie palikę dangaus hydrotechniko Ptako elgesys su 
karalystę žvirbliams,' prisikalė-darbininkais dėl darbo paskli
dojo Amerikoje pinigų ir dabar stymo ir atsiskaitymo nepaken- 
mano “ūkininkauti”,

Garliavos klebonas Radžiu 
nas, kaip girdėt, taip pat perka 
si dvarą netoli Mariampolčs. Ga 
lime laukti, kad ateityje dvari 
ninku luomą sudarys vien ku 
nigai.

BASINSKI FURNITURE
1701 West 47th Street ‘

iias Dedasi 
Lietuvoj

Gimnazija

ALYTUS. — 
n r, ašarodamas 
šalinimą katalikiškų 
kų Alytuje. Pav., 
Alytaus gimn. 
Jakščio, žinoma 
do neteisėtas, 
pratusiai visuomenei (tik ne 
fašistams ir ne degutinfn- 
kams) teisėtas. Kun. Jakšfys 
direktoriaudamas Alytaus gim 
nazijoj iš gimnazijos padarė 
katalikišką politinį klubą. Kun. 
Jakščio auklėtiniai prieš rinki
mus Seiman buvo mokomi kri
kščioniškų partijų 
riais, rinkimų biurų 
įvairiais komitetų, 
sekretoriais ir tt. ir 
jiau, pasirodžius 
atsišaukimams 
toris degutu Alytaus namų šie 
aoms, paaiškėjo, kad tai yra 
gimnazistų (arba mokytojų 
kursų auklėtinių, kurių vedė
ju yra tas pats kun. Jakštys) 
daubas. Net mažos 11—111 kl. 
mergaitės mokinės jau jsugebė- 
jo prieš Seimo rinkimus su 
tam tyčia Įtaisytais kukeliais 
naktimis Vaikštinėti ir drasky
ti nekatalikiškų partijų atsi
šaukimus.

Gimnazijos butas nuolatos 
buvo užimtas įvairiausiomis 
katalikiškų partijų konferenci
jomis, pąskaitomis, kongresais, 
susirinkimais ir tt. Niekam ki
tam gimnazijos bute kun. Jak
štys neleido susirinkti. Kiti pa
sakoja, kad faktinu gimnazi
jos direktorium buvo ne kun. 
Jakštys, be,t kun. žigas —gim
nazijos kapelionas, tatai irgi 
nekaip atestuoja kun. Jakštį.

Alytus tikisi, kad su kun. 
.Jakščio pašalinimu išnyks Aly
tuje ir fašistai ir sienų mur- 
'intojai ir visi kiti naktiniai 
paukščiai.

— Dzukų Nykštukas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
7079—Onai Paulauskaitei i I
7086—Jievai Leskauskienei 
7097—Marijonai Jurenienei 
7140—Kunigui Šniukštai 
7158—Jokūbui žemaritanskui 
7129—Vitold Provolauski 
7105—Uršulei Kastenaus- 

kienei
7191—Antanui Misiuliui
7187—Juozapui Križienei 

-23013—Alenos ŽiČkienei 
23014—Vincui Šimkevičiui 
55655—Petrui Karpui 

’55662—Jievai Gugienei 
21422—Antanui Stumbriui
7217—Albinui Bielskiui

Pirmu Syk Seredos vakare 
Sept. 15, 8:15 

WARNER BROS.
Pagal sutartį su 

Vitaphone Corp., Wostern Electric 
Co. ir Bell Telephone Laboratori
jomis. **

PARODYS

VITAPHONE
DALYVAUS

Tallcy, Mischa Elman, 
Martinelli, Anna Case, 

Opera

Koncertini
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FURNACE
SPECIALIAI 
$14 SAVAITĘ
Mes pasiūlome ekstra special 
f urnas šią savaitę. Mes turi
me puikų naują Allen’s Parlor 
Furnace, kuris yra pastato
mas ant grindų.

Allen's Parlor Furnace

į| KOflESPOWŪENCItWS

Indiana Harbor, Ind.
Keletas žodžių apie L. P. D. 

Kliubą.

Jis harmonizojasi su spalvomis rakandų. Pasirin
kimas mahogany, mėlyno ar pilko porcelino enamel. 
Vienuodo užbaigimo trečdaliu pigiau.
Visoję šalyje kalba apie tą naują systemą namų ap
šildymo. Vitreous porcelinis enamel užbaigimas yra 
lengvai užlaikomas švariai. Šis pečius išrodo kaip 
šmotas rakandų. Apšildymas sveikas — furnas bil
du, drėgno šilto oro cirkuliacija.

Nepirkit kitų namų apšildymo reikmenų 
kol jus nepamatysit šito

Z. Petkiewicz Furniture
1721 West 47th Street

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas yra seniau
sia ir stipriausia kaip turtu, taip 
ir nariais draugija Indiana 
larbore. Bet mes mažai tema

nome, žinių laikraščiuose apie tą 
.<liubą( ir jo veikimą. Kaip se- 
mm nariui, man tai parupo, to
lei aš nuėjau į susirinkimą, kad 
susėjus kitus Kliubo narius ir 
šgfrdus kas yra veikiama/ Ban
dysiu tuo pasidalinti ir 
ty tojais.

da tik dirba, visada yra daug 
pelno ir jo klauso visi, kaip dar
bininkai, taip ir publika. Aš 
nuo savęs tariu ačiū p. St. Barz
džių! Jis dirbo ne tik nuo pat 
pradžios pikniko, bet dar per po
rą dienų prieš pikniką, nes juk 
jam reikėjo viską prirengti, kad 
viskas butų tvarkoj.

Tokie raportai tikrai džiugina 
kliubiečius, bet protokoluose yra 
užrašyta ir daug- tokių {nešimų, 
kurie neatneša kliubui jokios 
naudos, bet tik sujrutę kelia, o 
ginčai dėl jų £ik susirinkimus 
užtęsia. — Senas Kliuhietis.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Cohfinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Ęitam laike 
pagal sutarti).

1120 So. Richmoųd Street

su skai-

MALT TONIC - EXTR A PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindąmų moti 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TŪNIC’O
I 

arba

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Eifra Pale Alaus

I pereitą susirinkimą 
<ė labai mažai narių, 
lel, kad buvo graži diena, o kad 
visi kliubiečiai yrą darbo žmo- 
ičs ir visi sunkiai dirba šešias 
lienas savaitėj, tad septintą die
ni nori pailsėti ir dieną praleis- 
i tyrame ore. Bet ir valdyba • 
rgi susideda iš paprastų darbi- 
linkų, tečiaus jai nėra kada il- 
;etis, turi eiti j kiekvieną susi- 
’inkimą, nors gal kitas turėtų ir 
kitokių svarbių reikalų. Ir val- 
lyba visada atsilanko kiek nė 
nitų narių — daug ar mažai.

atsilan- 
Gal to-

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Mušt; Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1516 
Res. Tel.

Beverly 2300

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

akis —' pritaiko 
ilifuoti stiklai 
vietos.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Df. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
z AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 81
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

r*t.
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PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

z

Lietuviai Advokatai
K.GUGIsI

ADVOKATAS I
Miesto Ofisas

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS LIETUVIAI DAKTARAI

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali' 
suteikti, tuomet pasaukite t

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

5

SVARBU
Juice Grape Pirkėjų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą.

Atsilankykit j
Didžiausį Naują South Water Market 

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

Čia jus galėsite pamatyti didžiausj pasirinkimą 
juice grapes, koks kada nors buvo siūlomas par
davimui Chicagoje. Pasinauduokit iš šios pui
kios progos dėl pasirinkimo visokios rųšies la
bai žemomis kainomis.

Praėjusiame susirinkime tvar- 
I ta buvo gera. Dalykai svarsto- 
I mi rimtai ir greitai, jokių užsi- 
I varinėjimų nebuvo, visi reikalai 
I svarstomi ir patariami ramiai. 
I Tik vienas reikalas paliko nepa
keltas prieš susirinkimą. Pirm. 
I Pranas Remeikis pareiškė, kad 
I nekas nieko neveikia, jau tre- 
I Has susirinkimas ir neduoda jo- 
| <io raporto. “Mes daugiaus 
Į lebekelsime to nutarimo,” sako 

urmininkas. Kas tas per nuta- 
I imas? Ogi pusmetiniame su- 
I virinkime buvo išrinktas “spau- 

los ir rezoliucijų” komitetas iš 
Į Aeokių narių; - Jo uždaviniu, pa

juk p. Jasiulio turėjo būti, kad 
jei kas, mėgintų šmeižti L. P. D. 
Kliubą, tai užsistoti už jį. Tas 
komitetas taipjau turi rašinėti 
žinutes iš Kliubo veikimo. Ma- 

| tote, yra išrinkti penki kores
pondentai ir visi geriausieji “ra
šytojai”. Tokie korespondentai 
ouvo ir pernai, bet aš nežinau, 
ar jie rašė ar ne. Jeigu ir rašė, 
tai tur būt ne j lietuvių laikraš
čius,arba gal j tokius, kurių čia 
niekas neskaito. Bet jokių ra
portų jie nė pernai, nė šiemet 
dar nedavė, ar ką veikia, ar nie
ko neveikia. Taigi aš nors ir ne 
‘komitetas” ir ne koresponden
tas, bet matau reikalą aprašyti 
susirinkimą, nors ir yra pašali
niui nariui uždųpusta rašinėti.

Kaip minėjau, visi tarimai 
ėjo labai greitai. Gal dėlto, kad 
nebuvo kam kelti triukšmo. 
Prieita prie netikėto komiteto 
raporto. Pirm. p. P. Remeikis 
pakvietė pikniko gaspadorių p. 
St. Barzdį išduoti raportą iš pra
ėjusio pikniko. St. Barzdys da
vė smulkmenišką raportą, kurio 
viso neminėsiu, bet tik pasaky
siu,kad piknikas davė pelno dėl 
Kliubo netoli trijų šimtų dole
rių — $295 su centais. Po to p. 
St. Barzdys padėkavojo visiems 
darbininkams ir dalyviams už 
gražų užsilaikymą. Daugiausiai 
dėkojo p. J. Valavičiui, kuris 
dirbo be pasikeitimo nuo pat 
pradžios iki vėlai nakčiai. Reb 
kia pasakyti, kad p. St. Barzdys 
yra gana geras b^nierius ir ka-

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012

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

Bridgeportd Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 1U cyto iki 12 

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

t

JDHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavift St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos • 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron/ St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

. Namų Telefonas Republic 9600

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

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

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

f J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. L. Davidonis, M. D
4910 SotMichigan Avė.

• r • • $ nuo 9 ikt 11 viValandos\ nuo 6 iU e va|.

DR. K. DRAUGELIS
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St, Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S’. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385j

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

visokias legališkas popieras.

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
ftoom 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė.
Tel. Midway ,3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

DENTISTAS
4193 Archer Avenud 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Phone Cicero 8341
DR. A. P. GURSKIS

Dentistas
1340 So. 48th CU Cicero, I1L 

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

var-

A. MONTVID, M. D.
1 f l ’ 

1579 Milwaukee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Dr. Anelia Kaushillas 
^CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senčjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Bo^ operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 

• — terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgi pagal

ligą. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
.Tel. Yards 4951

Valandos: Utaminkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutartj.

«■Dfi. HERZMAN •»
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas ^yrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St, netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

i
 Dienomis: Chnal 

?V°-, N?!5į: 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

*
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuojami# metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų hgų.
OFISO VALANDOS:

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4800
>■1 ■■ I '■'< ■ i

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

■ 1 ...................■ ■■ ■■ i ■

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

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

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

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

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

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

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

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

. Boulevard 7351
M

Tel. Brunswick 9898

KAROLIS 
NORKAITIS

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

L

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok | Naujienų ofisą ar į stotj, 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainytą j tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik| vieną, kuponą 
kas'dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas p6 kįto. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A

Data: Rugsėjis 11 d., 1926

DR. M. T. STRIKoT"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LENECKI, ..

\ D. C. D. O, 
... DR. W.

YUSZKITWICZ,
D. C. D. O. -

Musi^ gydymft būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų), Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėj!* 
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė,. 2 fL

Tel. Humboldt 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.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų. x,

Ateikite ir persitikrinkit.
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. Yuszkicwicz, 

1407 Mihvaukee Avė., 2 £L
L -į r i t ..i- r———-------------- *—* *— —t—
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e 
Užsimokėjimo kaina:

Chicago je — paštu:
Metams ................................
Pusei metų .........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui -.............

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ....... *....................... 3c
Savaitei .—................................. 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ........ ................   $7.00
Pusei motų ................................ 8.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams ....................  1-25
Vienam mėnesiui ........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ....... .'............ 2.00
Piinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

Į Toliaus. Iš kur p. Angarietis paėmė, kad krikščionys 
$8.00 demokratai tikrai veda su piisudskiu derybas?
$2 5o i Tokias “žinias” nesenai pradėjo skleisti Maskva. Bet 
Laikas gali Maskvos žodžiu tikėti? Visai nesenai ta pati Ma

skva (per savo laikraštį “Pravda”) skelbė, kad su len
kais užvedę slaptas derybas Lietuvos socialdemokratai. 
Tai buvo begėdiškas išmislas. Gal būt toks pat išmislas 
yra ir dabartiniai bolševikų paleisti gandai apie “dery
bas” su Pilsudskiu. Tie gandai, bent kolkas, nėra parem
ti jokiu faktinu pagrindu. ‘

O Angarietis jau rėkia, jau triukšmą kelia, kad Lie
tuvai grasinąs pavojus prapulti Pilsudskio nasruose. Kuo
met be jokio rimto pamato yra keliamas šitoks triukš
mas, tai kiekvienas protaująs žmogus privalo manyti, 
jogei tai yra tam tikrais tikslais vedama propaganda, 
daugiaus niekas!

PATRIOTIŠKAS ANGARIEČIO “ĮSPĖJIMAS”

KLERIKALAI, PILSUDSKIS IR ANGLIJA 
“RENGIASI” PAVERGT LIETUVĄ

O NESENAI ANGARIETIS AGITAVO 
UŽ KLERIKALUS

MASKVOS MELAGIŲ PROPAGANDA

Lietuvos komunistų laikraštyje “Darbininkų Atsto
ve’* (kuris eina Kaupe) Z. Angarietis įspėja Lietuvos 
darbininkus dėl “pavojaus”, grasinančio Lietuvos nepri
klausomybei iš kademų, Pilsudskio ir Anglijos pusės. 
<J įsai rašo, kad krikščionys clerriotcriitai vedą slaptas de- 

rybas SU dabartiniu Lenkijos vyriausybes vadu. Krikš
čionių planas esąs padaryti Lietuvoje sukilimą, paskui pa
sišauki pagalbon prieš “bedievius” Pilsudskį ir, paėmus 
valdžią j savo rankas, padėt Pilsudskiui “prijungt Lietu
vą prie Lenkijos federacijos ryšiais”.

Lenkija gi, pasak Angariečio, tai “Anglijos pakali
kas”. Kuomet lenkai pasigrobs Lietuvą, tai Lietuvos žmo
nėms bus uždėtas trigubas jungas: klerikalų, lenkų ir 
Anglijos imperialistinės buržuazijos.

Jau keletas mėnesių, kaip Rusijos bolševikai šita pro
paganda užsiima. Jie šaukia ir šaukia, kad Lietuvą ke
tiną tuoj užpulti lenkai. Kam jie tai šaukia?

Viena, tam, kad paskatinus Lietuvą pulti į glėbį so
vietų Rusijai. Antra, tam, kad Rusijos žmonių akis nu
kreipus nuo to suirimo, kuris tolyn vis aiškiaus reiškia
si bolševikų diktatūroje.

Angarietis, kuris gyvena “ant burdo” pas Maskvos 
diktatorius, yra tos demagogiškos propagandos įnagis. 
Nors jisai apsimeta esąs didelis Lietuvos patriotas, bet 
tikrenybėje jisai yra tiktai bolševikiškų monelninkų pa
stumdėlis! • ? u ' (, =

\ v
betiškai skirstyti, kaifr tai da
roma ir šiandien*.
Pradžia garsiausios franeuzų 

enciklapedijos
167km. franeuzas Louis Mo- 

reri išleido “Grand Dictionnaire 
Historiųue”. šešta laida tos en
ciklopedijos pasirodė Ainstcr- 
terdame 1691 m., o dvidešimta 
ir paskutine 1759 m. Paskutinė 
laida turėjo dešimtį tomų. Net 
šiandien, sakoma, ta enciklope
dija turi nemažai vertės.

Po to pasirodė dar kelios en
ciklopedijos, kurios savo laiku 
buvo gan papularios. Ypač pa
garsėjo Chamberso “Cyclopae- 
dia”. Prancūzai sumanė tą ųng- 
lų enciklopediją išveisti į fran
euzų kalbų. Darbas jau buvo 
pradėtas, bet dėl nesusiprati
mo su leidėju tapo sustabdytas. 
Ant galo, liko nutarta leisti 
naują enciklopediją. Jos redak
torium tapo paskirtas pagarsė
jęs Diderot. Bendradarbiauti 
enciklopedijai Diderot pakvietė 
Rousseau, Voltaire, Tiirgot, 
d’Alembert, Montesųuieu ir 
Marmontel.
' Pirmas “Encyclopedie” tomas 
pasirodė 1757 m., o antras se
kamais ‘ metais. Kilo didžiau
sias triukšmas. Karalius, už
draudė enciklopediją pardavi
nėti; nes ji, girdi,’ tikėjimų

1
trečios klasės vagone, tiek pre
kiniam vienodai mokėta.

t Vietinių išdarbių svarbi Mi
šios dirbtuvės: saldainių, odą, 
muilo, mašinų, audinių ir tt. 
Maža koperatyvinių. Bet vis- 
tik žmonės daug ką tebegami
na namuose, nes dirbtuvių iš
dirbiniai neapsimoka, nors ūki
ninkams patogiau butų mesti 
senoviškas stakles ir kitus į- 
rankius, kurie gamina lėtu bu
du.

| Statistikos (Ministerijos) 
paviljdnas parodo augimą lie
tuviškos pramonės, ypač eks
porto, kuris kas metai auga.

I J parodą atsilankė gerb. Res
publikos prezidentas K. Gri
nius. Jis ir atidarė parodų. 

| Paskui atsilankė bažnyčioj, 
kur buvo dvasiškių sutiktas 

'priė šventoriaus vartų ir [>o 
Įbaldachimu įvestas bažnyčion. 
| Daugelis davatkėlių dairėsi, 
į kada jis ims griauti šventvie
tes, kaipo “bedievis”, bet pa

kuliam nesenai sukako 110 me- maįg kunigams spaudžiant 
rankas...

[Pacific and Atlantic Photo] 
Rokęrt Brown iš Dayton, O.,’

tų . Jo paturimas yra: nerūkyk ' 
daug; gerk tik gerą “štofą”, it 
nevesk, nes moterys atneša vy
rui visokių nelaimių. Brown gi- 
nje 1816 m.
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Sakoma, kad visame vertime 
tėra tik 10 klaidų. Anglas sa
votiškai suredagavo tas vielas, 
kur franeuzas parodė perdaug 
patriotiškumo. Pavyzdžiui, kur 
franeuzas 
yra
ras, tai Caxton prie Paryžiaus 
dar 
Cambridge.

Keisti tvirtinimai
Šito baisaus pavojaus akivaizdoje, raudonasis lietu

viu komisaras šaukia: v
“Lietuvos darbininkai ir visi darbo žmonės, visi do

ri piliečiai negali šaltai laikytis, kai kademai ruošia 
naują vergovę Lietuvai. Visi privalo stot į aršiausią 
kovą prieš kademus. (Musų pabraukta. “N.” Red.) 
Kas šiandie padeda kademams, tas padeda Lenki
jai užgrobt Lietuvą, tas padeda Anglijai pavergt vi
są Pabaltę. Kam rupi gelbėti Lietuvą nuo Anglijos 
imperialistų ir Lenkijos grobikų, tas privalo visomis 
jėgomis kovot prieš klerikalus. (Musų pabraukta. 
“N.” Red.) Gelbėjimo Lietuvos nuo imperialistų, nuo 
Lenkijos ponų be aštriausios kovos prieš klerikalus 
dabar nėra ię negali būt”.

sako, jog Paryžius 
žymiausias mokslo cent-

prideda “Oxenford 
»

and

kad

Kada ir kur buvo pir
mos enciklopedijos pa
rašytos ir jų tolimes
nis vystymąsi.
Dvi naujos enciklopedijos.

Laikraščiai praneša, kad 
spausdinama dvi naujos enci
klopedijos. Viena enciklopėdija 
leidžiama Italijoj, o kita Rusi
joj. Kaip fašistai, taip ir bol-1
ševikai nėra patenkinti seniau Originale tvirtinama, 
išleistomis enciklopedijomis. I Anglijoj yra ir tokių žmonių, 
Italų enciklopedija neparsida- kurie turi uodegas. Caxton pra- 
vinės taip pigiai, kaip bolšcvi- leidžia tų v 
kų, ir nebus Uip, grėit atspaus.- ha autoriai
dinta. Sovietų enciklopedijos to* i h) » ku(l Fwncijoj buvo pusto
mas parsidavinės po $3.25. Be- lx‘Įį žmDnes; sų ragais-. 

• v v. 1 i f_____ _ nnnani’oclns n
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sas darbas baigti. Visa enciklo-i dijos geografinė dalis sako, jog

privedamą “fak

giu šešių metų planuojama vi Tos nepaprastos enciklope-

Šitais savo žodžiais Angarietis-Aleksa viešai išplaka

Už poros mėnesių prieš Lietuvos Seimo rinkimus An
garietis juk rašė “Komuniste”, kad komunistai privalą 
per rinkimus vesti aštriausią kovą prieš socialdemokra
tus, nežiūrint net kad dėl to laimėtų rinkimus kademai. 
Jeigu Lietuvos darbininkai būtų tuomet paklausę Anga
riečio patarimo ir klerikalai butų laimėję rinkimus į Sei
mą, tai Lietuvos valdžia šiandie butų klerikalų rankose 
ir jie galėtų be jokių kliūčių įvykinti tai, ką jie, pasak 
Angariečio, dabar nori įvykinti, t. y.: susitarti su Pilsud
skiu ir parduoti Lietuvą į Lenkijos ir Anglijos vergo
vę.

Vadinasi, sulig patim Angariečiu išeina, kad šį pa
vasarį jisai bernavo Lenkijos grobikams ir Anglijos im
perialistams !

Jo nelemta agitacija nedavė pragaištingų vaisių Lie
tuvai tiktai dėl to, kad Lietuvos darbininkai spiovė ant 
jo kvailų patarimų ir balsavo už socialdemokratus.

Bet jeigu Angarietis, vos prieš keletą mėnesių agi
tavo už tai, ką jisai šiandie laiko baisiausiu pavojum Lie
tuvai, tai ir i dabartinius jo “įspėjimus” negalima žiūrė
ti be kritikos. •

Kad prieš klerikalus reikia vesti aštriausią kovą, tai 
žino puikiausia ir be Angariečio patarimo visi Lietuvos 
demokratijos šalininkai. Jie tą kovą senai veda. Bet ar
gi kovot su klerikalais reikia tiktai dėl to, kad jie ren
giasi Lietuvą “parduot?” Argi tik dėl patriotizmo reikia 
būt klerikalizmo priešu? Kaipo patriotai, Lietuvos kle
rikalai gal būt yra nė kiek ne blogesni (arba ne geresni) 
už patį Angarietį. ; ! i

Lietuvos demokratija buvo ir yra nusistačiusi prieš 
klerikalizmą visų-pirma dėl to, kad jisai nori sukurti 
vergovės tvarką krašto viduje — pavergt žmonių sąži
nę, panaikint piliečių teises ir vietoje teisėtumo valsty-

■» »; ,

pedija# susidės iš 30 tomų. Iki 
šięl iš spaudos išėjo dar tik vie
nas tomas.

Pirmieji keturi tomai fašis
tų enciklopedijos pasirodys bį- 
giu 1927 ir 1928 m. Visas dar
bas gal bus' užbaigtas iki 1936 
metų. Enciklopedijos išleidimui 
milionierius Tuccani paaukavo 
apie $2,000,000.

Aštuonioliktame šimtmetyj 
buvo užėjusi tiesiog manija ant 
enciklopedijų. Bet enciklopedi
joms gera rinka buvo ir pirma. 
Trisdešimt septynios Pliny “Na
tūralinės istorijos’’ knygos bu
vo ’pirma savo rųšies enciklo
pedija. Autorius kukliai sako, 
jog knygose esą surinkta 20,- 
000 faktų. Bet dabar pripažįs
tama, kad toj istorijoj paduo
dama daugiau Jiei 20,000 fak
tų. Pliny surinko savo istorijai 
faktus iš- 461 autorių. Iki 1536 
metų tapo išleista 43 laidos, 
“Natūralines istorijos.” Tais 
laikais tai buvo autoritetingiau
si knyga.

Pirma anglų kalba enciklo
pedija

Kitas papularus veikalas bu
vo Sivilijos vyskupo Isidore 
“Etymologies”, kuris buvo pra
dėtas leisti 600 m., o užbaig
tas 630 m. Bet gal labiausia 
žinoma viduramžių eneiklflpedir- 
ja buvo “Biblitheca Mundi”, ku
rią parašė Vincent iš Beauvais. 
Jis mirė 1264 m.

Caxton, spaustuvininkas, spė
jama, yra išleidęs pirmą enci
klopedijų anglų kalba. Jis ne
buvo enciklopedijos autoriuj 
bet tik vertėjas: iš franeuzų 
kalbos išvertė veikalą “Image 
du Monde”, kurį, kaip mano
ma, parašė tų laikų žymus mok
slininkas Gossoujn. Caxfon sa
vo vertimą pavadino “The Mir- 
rour of the World” (pasaulio 
veidrodis). Caxton savo “veid-* 
rodį” išleido 1480 m. Trys de
šimtys to veikalo kopijų užsi
liko iki šios dienos.

Graikija, Tpskanija, Lombar
dija ir Ispanija randasi Afrikoj. 
Vertėjas kokliai prieš tą tvir
tinimą protestuoja, štai kaip 
franeuzas aprašo neprastą 
dijos gyvliną.

la-

Indijoj dar yra keistas 
vunas* vardu monotheros, 
gyvūnas atrodo visai kaip ark
lys, tik jo kojos kaip dramb
lio ir jis Turi didelę uodegą. 
Priegtam viduryj kaktos turi 
vieną ragą, kuris yra keturių 
pūdų ilgio. Ragas blizga, kaip 
kardas, ir savo ašturumu brit- 
vai prilygsta.

Tuo nepasitenkinęs, autorius 
aprašo būdą to nepaprasto gy
vūno pagavimui. Monotheros 
pagauti tegalima tik štai kaip. 
Turi išeiti jauna ir gražiai ap
sirengusi mergina. Gyvūnas tą
syk prieina prie merginos, pa-

gy- 
Tas

Karaliaus puota ir 
enciklopedija

Buvo bandoma enciklopedijai 
surasti nauji redaktoriai, bet ne
pasisekė. Karalius vėl pakvietė 
Diderot ir d’Alembertą redakto
riais. Iki 1757 m. tapo išleista 
keturi tomai.

žėjo. čia kliudė lietus.
Parodos aikštėj kovėsi dvi 

futbolo komandos: vietinė 
Bauskės.

♦ ♦ ♦

Prieš ūkio parodą mokytojai 
baigė pedagoginius darbo kur
sus ir keturiuose seminarijos 
kursų kambariuose išstatė sa
vo darbus. Daug padaryta mo
kslo priemonių; šiaip įvairių 
išdirbinių mokykloje daromų.

Pradžioj rugpiučio vieną vie
tini studentą k>ežioi>S£int žyd;ts 
Ilubinšteinas užgavo kumščia, 
kuo užsigavo studentai ir pa
skelbė Rubinšteinui ir Gur\i- 
čui boikotą. Jiems parupo lik
viduoti ginčą ir už atšaukimą 
boikoto sutiko sumokėti 1,100 
litų Vilniaus vadavimo komite
tui. Rubinšteinas prisipažino 
kaltas.

Be to, dauguma Šiaulių stu
dentų “skasdalistai” ir linkę į 
fašizmą. Jau nekartą pasižy
mėjo skandalais, žiemą. O 
ypač religinio įsitikinimo esan
tieji. — Tindi—Hindi.

Į (ŠIAULIAI,' 1926—VIII, —šį 
mėnesį Šiauliuose daug naujy
bių butą. Svarbiausia Žemės 
Ūkio paroda, o kartu su ja. su- 
važiavo ir daugiau “kromelnin
kų”. Krautuvės prisipildė pre
kių, miesto valdyba gatves dai
gino, švarino, parodos komite
tas statė parodos statinius iš 
pat pamatų. Daug tikėtasi svo 

Su ketvirto tomo pasirodymu čių ir neapsivilta. Pirmąją pa
kilo naujas triukšmas. Parda- rodos atitengimo dieną Jaiiky- 
vinėti tą tomą tapo uždrausta, tojų butą apie 20,000! Antrą- 
Valdžia išleido įsakymų sulai- ją galbūt, nemažiau, tiktai 
kyti kitų enciklopedijos tomų ‘sekančias dienas žymiai suma- 
spausdinimą. Bet vėliau tas įsa
kymas tapo panaikintas. Iki 
1675 tapo išleista 17 tomų.

Tačiau enciklopedijos perse- LFLS ir latviai iš 
klojimas nesiliovė. Karaliaus’pora metų atgal ta pati Baus- 
įsakymu tapo uždrausta jų par-’kčs komanda buvo sumušusi 
davinėti. Neužilgo po to karu- šiauliečius, bet dabar pralošė 
liaus palociuj, sakoma, susirin- 3-2. 
ko linksma kompanija. Pradė
ta kalbėti apie įvairius dalykus.’vos prilendi. žemės ūkio ekspo- 
Kilo klausimas apie parako su-'natai gyvuliai užima pirmąją 
d“tj. Nei vienas negalėjo tataijvietą# dvarų ir stambių u- 
išaiškinti. Karaliaus meilužė Dįų atvesta daugiausia užsie- 
nusiskundė, jog ji nežinanti ku- ni0 veislės gyvulių: jorkširų, 
riuo budu,veido dažai padaro- fiunų ir kt. Daugiausia figu- 
ma- ravo jorkširų I '

Grafas Vallicre pastebėjo, jog karvės ir dar kitokių, 
į,tuos klausimus atsako epci- vi§tų kelios rūšys, 
klopedija. Gaila tik, kad kars- avių. Visi gyvuliai galimi lai- 
liaus įsakymu ji tapusi konfis- kyti tik geruose ūkiuose. Vieti- 
kuota. Tąsyk karalius paliepė ngs Gyvulių

Pa vii j onai taip apstoti, jog

ravo jorkširų kiaulės,! fiunų 
Be to 

Keliolika

atnešti enciklopediją. Karaliaus 
ir jo svečių nusistebėjimui, en
ciklopedijoj buvo kuogeriausia 
išaiškinti visi tie klausimai.

Gerinimo D-jos
neišlaikančios

Reikalaudami

RAKANDU

pagauti.
Nereikia, tur būti, ir aiškin

ti, kad tas aprašymas yra gry
niausi pasaka.

Biografijos
Kitų popularią viduramžių 

enciklopediją parašė franciško- 
nų minykas Glanville 1360 m. 
Ji buvo parašyta lotynų kalba 
ir anglų vertime tepasirodė tik 
1495 m. Iki 1556 m. tos enci
klopedijos išėjo keturiolikk lui- 
dų.

Pirma enciklopedija, kuri 
talpina žymesnių žmonių' bio
grafijas, pasirodė Romoj 1506 
metais. Tų enciklopedijų para
šė Voltcrranus, duodamas jai 
vardų “Conunentarii Urbani”; 
Jki to laiko enciklopedijose vy
riausia buvo gvildenama teolo
gija, astronomija, geografija ir 
logika. ; / j V ' \i ; Įj j

Absted’o enciklopedija buv0 
kitas labai svarbus veikalas, ku
ris susidėjo iš 2,543 puslapių 
gan smulkaus rašto ir buvo at
spausdintas 1630 m. Greit po’franeuzuose ir “Nexv 
to enciklopedijos pradėta alfa- nal” Amerikoj. —K

karvės atrodė 
konkurencijos. 

z Javų ūkyje 
nio subūrimo, 
ponatai ir — žinoma — iš už
sienio. Sako, jog musų darži
ninkai skiepus iy sėklas “neįs
tengią” vietoj "pagaminti, o 
daug importuoją iš užsienio. 
O Šiaulių mieste, kur virš 23,- 
000 gyventojų ir didelė apskri- 

daržininkas! 
ir save iš- 
kulturėjimo
kaimų-apy- 
nevažiuoda-

nesimatė dides-
Pavieniai eks-

Kodėl enciklopedija sukėlė 
tokį didelį triukšmą

Kodėl ta enciklopedija sukė
lė tokį didelį triukšmą Franci- 
joj? Pirmiausia jos redakto
riams rūpėjo ne vien tik su
teikti informacijų įvairiais klau
simais, bet tuo pačiu laiku 
kovoti su įsigalėjusiais prieta
rais ir tradicijomis. Enciklope
dijos tonas buvo skeptiškas, 
anti-klerikališkas ir ultra-mo- 
derniškas. Jos tikslas buvo pa
raginti franeuzus prie moksli
nio ir racionaliu galvojimo.

Tos enciklopedijos pertaisyta 
laida buvo pradėta leisti 1780 
metais, o 1832 m. jau buvo iš
leista 166 tomai.

Tuo pačiu laiku Anglijoj pa
sirodė trijų tomų pedidelė en
ciklopedija, kuri vėliau išsivys
to j paskilbusią “Encyclopaedia 
Britapnica”. Pirmoj tos encik
lopedijos laidoj rimtai įrodinė
jama, kad Nojaus arkoje galė
ję visi gyvūnai sutilpti. Esą 
Buleo ir Kircher apskaičiavo, 
jog ir pusė tos vietos butų pa
kakę gyvūnų sutalpinimui. To
kių moksliškų “perlų” moder
niškose enciklopedijose, žinoma, 
nebėra. t

Žymiausios šių dienų encik
lopedijos yra “Encyclopaedia 
Britannica” angluose, “Conver-tvyzdį 
satinus Lexicon” vokiečiuose, prekinis vagonas 
“Nouveau Larousse Illustre” 70 litų, parodos 

: lntcrnatio-i jame apie 70 
[. A. sumokėjo po du

tis, tėra vienas
Lietuvos žmonės 

statė parodyti: 
laipsnį. Iš daugelio 
gardų, kur niekas
vo į parodas (ūkio) dabar su
darė' lankytojų grupes. Paro
doj žmonės nesilaikė pravestų 
kelių ir žergė pieva, per apso
dintus žolynus ir tt. Grūdosi 
neatjausdami kitų, nelaukdami 
ėilės.

Antrąją dieną (23 rugp.) 
buvo melžėjų konkursas. Skir
ta trys premijos — 100, 50 ir 
25 (2) litų.

Be to daug stalelių smulkio
mis prekėmis.

Dvi pirmąsias dienas žmo
nės plūdo, maišėsi, kimšosi, 
stumdėsi. Miegojo sode ant 
suolų, pievose ant šieno jr tt. 
Gelžkelis papigintas keturius 
kartus, proga su reikalais nu
vykti. O butą tokių, kurie pa
tys. nežinodami kuriuo tikslu 
važiavo. Stoty kamšatis. Pa
imsiu gelžkelio papiginimo pa- 

iš Tytavėnų į Šiaulius 
kainuoja apie 
laiku važiavo 
žmonių, kurie 
litus. 'Tiek ir

Lankykite Didžiausias J 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES r 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla
tus pasirinkimas Naujausiu Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų. Plauti, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunami, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir u- 
*ų kitų Namams reikmenų ir puošni j. 
Prekės užtikrintos, Kainos priein *- 
mos. Patarnavimas mandagus; Len.;-< 
s/i mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės !
peo^ksįuinifnre (ompęn t

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue '
Kampan Richmond Gt.

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

patarnavimą tiems, kurie nori j ii 
ti, parduoti arba mainyti, namus, 
lūs, ir biznius. Taipgi siunčia pi 
gus ir parduodu laivakortes, at’% 
gimines iš Liietuvos labai greit; i.

Daro doviemastis ir kitokius < 
kumentus. Delei teisingo patarną 
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

Tel. Yards G062
Chicago, 111.
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Smutkų giesmė
Maskvos kominternas išleido 

dekretą, kuriuomi bolševistinei 
propagandai užsieriyj visos sub
sidijos yra sustabdomos. Ilnies 
štabas ir lietuviški bolševikai 
tuo labai yra susirūpinę, tad 
Padaužų Kompozitorius jų nu
raminimui parašė šią dainelę:
Maskva orderį parašė: 
“Nebešelpt prachvostų... 
Latrai, bilų tiek pYirašė, 
Mokėt jau nusibosta”.

Ir nuliūdo vėpla Drulis, 
Tik seilės smakru varva. 
Susitraukė ir Strazdulis, 
Krapšto tuščią galvą.

Visas štabas parazitų
Ką Ilnim vadinas, 
Susirūpino gazieta... 
Visi planai gadinąs.

Ir kur reikės peniondzų gauti, 
Kad ježednevną leidus? — 
Juk sandvičiukų paragauti, — 
Trokšta musų veidas!

“Von merzavei”—Maskva i 
kia —

Jus visi esat vėplos, 
SandviČukų nebelaukit, 
Eikit dirbt — kerėplos.
Tušti galva Andruliuko 
Dar žemiau nulinko; 
Atsikišo lupa vėplos, 
Dreba jojo kinkos.

“Ką dabar reikės daryti?
— Juk lietuviai smarkus
Kailin gal dar įvaryti
Už keltąsias betvarkes”...

Lietuviai-gi visi žino, 
Ką bolševikai veikė: 
Draugijas griauti jie mėgino, 
Visus jie teršė, keikė.

Bet ant galo stipt pradėjo,
Neradę pasekėjų...
Kol rubliukai dar atėjo

■‘ ‘Turėjo kiek rėmėjų.' - *• 
šie visi keisti sutvėrimai 
Draugijos triukšmus daro, 
Nors pirmininkų paliepimais 
Juos tankiai lauk išvaro.

Susikūprinę, išsivėploję...
Jie visi taip atrodo, 
Jiems mulkiai kai kada

Ploja,
Kai durna protą rodo.

“Šalin, judošiai ir veidmainiai 
Iš lietuvių tarpo”!...
Taip žmonės sako bolševikams— 
Lauk varo iš savo tarpo.

Iš bolševikiško smarkumo 
Beliko vien tik smarvė, 
O iš j u štabo — vien tik 

“pajus”,
Kokius daro karvė. — X.

Liežuvninkių kontefetas

jat

ga> 
tu?

BU-

šau-

pa-

Reikia Tept
Gazieta nauja išeis, 
Reikia tept, 
Reikia tept.
Melagysčių daug paskleis, 
Reikia tept,

Jau senai butų išėjus, 
Jeigu tepalo turėjus, 
Reikia tept.
Mums gazieta reikalinga 
Tiktai tept, 
Svietą tept...
Ežednevną kai turėsim, 
“linini” galą padarysim, 
Reikia tept.
Dabar težins pamainysim, 
Geriau biznį padarysim, 
Reikia tept.

— Don Pilotas.

sužinojome 
jog Ilnies 
baidyklės.

Musų kumutė atsikėlusi ry
te bėga prie telefono ir šau
kia:

—Halo, kūmute! Ar tu 
prisikėlusi ?

—Halo! Taip, taip, jau 
tava, širdele. O kaip gi 
Kaip dalykai stovi?

i —Vaje, kumute, aš dar
sipešusi, kai baidyklė. Neturė
jau laiko nė apsirengti. Labai- 

>svarbus reikalas privertė ma
ine tuojaus tave pašaukti.
J —Nagi, nagi, kumute, koks 
reikalas?

—Širdele, kad tu žinotum, 
ką apie tave plepėję- Darata. 
Ji visko apie tave pripasakojo, 
širdele tu mano miela...

—Ar šitaip? Palauk, aš, jai 
parodysiu!... Kai pamatysiu aš 
ją, tai visas kudlas jai išpe
šiosiu...

—besikarščiuok, kumute, ji 
ir apie mane visko pripasakojo 
kitom bobom. Ji sakė, kad aš 
negraži, kad mano vyras ją 
geriau mylėtų, negu mane.

Kūmutės plepėjo per telefo
ną visą valandą ir kai opera- 
torką pareikalavo ketvirto ni
kelio, tai užbąigė savo plepa- 

llus.
Pastaroji kumutė, šiek tiek 

apsičiulijusi, susigriebė auto
mobilių ir nudun&i pas tavor- 
šką, kad galėjus
plepėti savo prietelkai. 
išsiplepėję, lekia 
vorškas, kitoms 
savo nelaimes, 
parėjęs iš darbo
vakarienės pagamintos, nė pa
čios. Pati sugrįžusi namo, tei
sinasi vyrui, kad buvusi išva
žiavus į moterų kliubą, kad 
turėję svarbų mitingą. Tame 
mitinge buvę nutarta, kurioms 

I ponioms verta surengti surpri- 
se party, ir kurias ' užkviesti, 

kurioms tik špygą parodyti 
t. t. — Don Pilotas.

geriau išsi- 
Tenai 

pas kitas ta- 
pasipasakoti 

Vakare vyras 
neranda nė

o 
ir

Argalas

Laiškas iš kaimo
Pastanavijau parašyti keletą 

meilių žodelių pas mylimą sūnų 
Adomą ir visupirmiausia siun
čiu linkėjimų nuo savęs, moti
nos, seserų Mortos ir Agnieškos 
ir nuo visų kitų. Gal būt linkė
jimų siuntęs ir dėdė Petras, ale 
jam kaustomas arklys andai pil
vą perspyrė, tai užvakar palai
dojom . Gaila žmogaus, bet man 
paliko tobokmaišj, tą, žinai, 
šikšninį su raudonais kutais.

O dabar vaikeli nebežinau nuo 
ko ir bepradėti. Jau įkišai tu 
mus, vaikeli į balą, o pats besėdi 
sau Kaune, kas tau kait.

Tai vis dėl tos valdžios, dėl tų 
rinkimų. Įkalbėjai tu mums ku
rį numarą mesti, na tai įmetę 
kad prisivirėm košės. Ar bala 
žinojo, kad tas aptriušęs popier- 
galys, iš kurio ir padorią bank- 
rutką nepadarysi, gali tiek bė
dos pridaryti. Dabar, na, įvei
sta patys pas save pragarą ir 
tiek.

Tuoj po rinkimų klebonas iš 
sakyklos kad ėmė rėkti.

— Bedieviai jus! Jus never
ti, kad jus šventa žemė nešiotų! 
Išvijot Dievo karalystę, ir susi
laukėt velnio karalystės! Vel
niai pas mus dabar viešpataus, 
velniams garbę turėsime duoti!

Velniai, velniams, pragaras, 
— tai ir pasakė.

Ką darysi, išbarė tai išbarė, 
tam jis ir kunigas, kad prieši
ninkus bartų, bet visą bėda, kad 
tie žmonės tąip pradėjo; kalbėti, 
nors ausis užsiimk.

Kaip tik išėjome iš bažnyčios, 
rinkoj besikalbąs būrelis žmo
nių. žiuri į bažnyčios stogą,

Kažin kas Ilnies name 
vaidinasi

Mes pirmą kartą 
perskaitę “Rimbą”, 
namą apsėdusios 
“Rimbas” sako:

“Tęs pats DurniuĮis išleido 
dekretą, kad Ilnies name iš So. 
Halsted gatvės butų nukrausty
ta nabašninko Lenino, Trockio 
ir kitų raudonų karalių balvo-
niški portretai, nes tame name utaroja,. kitas aplink šventorių 
nakties laike vaidinasi, išdūžta žingsniais matuoja.
langai ir dingsta paveikslai.”

— špukas.
— Aš sakau, kad geriau nu

griauti ir ręsius pasidalyti. —

Kalbėjo Bindpkas kitiems vy- už rankovės, 
rams. Kam čia bereikalo me
džiagą pūdyti.

Ne, — geriau tai butų maga- ra. Atėjo, sako velniu € 
žiną javams padaryti,kaip seno-.jus, sako, parjnasonai, Bedieviai, 
vėj kad buvo.—Tvirtino Tfump- į bažnyčią renkatės Jei jus ne- 
snukis.

Klausau ir nesuprantu.
C — Ką čia, vyrai, taip ginčija
tės? — Paklausiau.

—- Tariamės, kaip čia dabai' .------
su ta bažnyčia apsiversti. At-; klėtį ant užlų, 
sakė. —* Sako, velnias dabar vir
šų gaus tai kum tų bažnyčių. O'gas piškina iš sakyklos ir įiiški- 
dar gali prikibti kam, sakys 
bažnyčia, jei velniai...

— Mes, — sako kitas, — žmo
nes maži. Atsakyti nei tam nei 
kitam nenorime.

— Nagi jus, parmazonai; iš 
kur ėmėte, kad bažnyčių nebe
reiks?! — Surikąu. O pats taip kunigai Lietuvoje pragarą ati- 
ir jaučiau, rodos šaltų šruotų 
kas už kailio pila.

— Kunigas pats sakė! Ar 
negirdėjai? Sako, velniai da-j 
bar mus valdys. Juk kunigas 
nemeluoja.

— Et, mums visviena, kas J 
valdo. Ir tiems mokesnius mo
kėti.

Prilindo ir bobelės, klausosi.
—.Mat, kunigas ba ponas tai 

ponas . Jis ir su velniais sugy
vena, — tarė vieną susmukusi 
bobšė. — Sako, Dievo karalysA 
tės nebėra, o šiandien daviau 
mišioms, tai pinigus paėmė. Ne- 
sibridina. Matyt ir velniai mi
šias mėgsta.

— Tai kam tu dabar tuos pi
nigus įbrukai?

. — Įsikišo kita boba. — Juk 
jei Dievo karalystės nebėra, tai 
ta vieta liko tuščia, skylė, kiau
rynė. O ar tau pinigus kas vel
tui duoda, kad tu į kiaurynę 
kištum ?

Boba suplojo per strėnas ir 
numaknojo pas kleboną-pinigus 
atsiimti: į kiaurą vietą užpirk
tos mišios — grynas tn/tkas. 
, — Visas rupesnis, — kalbė

josi vyrai, — kad mokesnių per- 
didelių nebūtų ir leistų miške 
ganyti. O taip, tai kas: gyve-‘ 
nom prie rusų, prie vokiečių,1 « 
bermontininkai landė — pagy-, « 
vensime ir su velniais. Nepir- * 
miena. "

Taip ir išsiskistė vyrai. Vy- * 
rai žadėjo skodą sušaukti, ką £ 
daryti su namu, kur bažnyčia ir 
su tuo sklypeliu žemės. Juk1 
parapijos turtas.

O mane taip ir krato drugys, 
taip ir purto. /

— Tai, — manau,' — pagyve
nome. i

Sutikau LaibšĮ, kuris su ta- • 
vim mokinosi, prašmatnus vy-', 
ras.

—. Kaip, — klausiu, dabar su 
tais velniais?

— Su kokiais velniais? — 
Akis išpūtęs paklausė.

— Kunigas sakė, kad velniai 
valdys. Sako, Dievo karalystė’ 
išnyko, buk iš nakties neberado’ 
jos ir tiek. Sako, rado tuščią I 
skylę, kiaurynę kokią tai. Kur 
dingo — nė policija nežino.

Del policijos tai ašjiats pri
dėjau, nes aišku jeigu kas pra
puolė, -f policija turi ieškoti.

Laibšys juokėsi pilvą susiim
damas. Jokių velnių nesą ir jie 
mus nėvaldysią. Bet jei kuni
gas sako, tai gal bus. Juk jie 
tik težiną kur velniai gyvena, I 
tai jei norį, galį kartais pasi.-l * 
telkti. \ f

Išėjo, kad kunigai velnius 
žmonėms drumsti pasitelkė. Su
paisysi.

Grįžęs namo žiuriu, gi iš tro
bos Kotrynos mučelninkės abro- 
zas pro langą l’iuit, Danieliaus 
pranašo fiuit, Floriono mučel- 
ninko riuit į daržą. Pondie, 
maniau, svečių rasiu tikras bu
vau, kad velniai susirinkę šven
tenybes mėto — Žiuriu, gi mo
tina. "*■
’ — Ar tu padūkai, bezlėpyčia 
tu, zdekla tu sušvinkusi! — Su
rikau neiškęsdamas. v

O motina tylėdama drykst 
nuo sienos Morkų evangelistą ir 
vėl pro langą.

—^Ar negirdėjai, ką kunigas 
sakė? — Tarė besiekdama pas
kutinįjį Podęncijos mergelės ab- 
rozdą.

Girdėjau, Aroga tu trijų ne
dalių ! Surikau griebdamas ją

— Na, tai mat. Sakė gi ku- 
Įnigas: Dievo karalystės nebė- 

Atėjo, sako velniu eilė. O

garbinsite velnių, tai žemė jus 
nenešios...

Tik naktj, kaip motina užmi
go, niekam nematant surankio
jau darže abrozdus ir sukroviau

Dabar kas sekmadienis kuni-

dengė. Reikia tik, girdi praneš
ti \ užgronyčių, amerikantams, 
kad ant žemės galima pragarą 
matyti. Tai jie ims važiuoti, o į 
Lietuvą dolerių atveš.

Tik šit mes niekaip nesupran
tam, kad klebonėlis kas sekma
dienis primena apie velnių kara
liavimą, atkalbinėja nuo išpa
žinties, bažnyčios ir visko, 
nuneši už mišias pinigus, tai 
ima ir anei- dėkui. .O gal 
mišias jis velniams laiko?

Tai dabar, vaikeli, ir esame 
neramus. Vis gąsdina, bara. O 
už ką, už tai kad velnių prisivei
sė ar už tai, kad į bažnyčią ei
nam — negalim iki šiol supras* 
ti. Ale, sakau, pasitikėk tu 
žmogus kuonori: tas pats klebo
nėlis, tvirtino, kad bažnyčia pa
statyta ant tokios uolos, kur nė

Dievas, 
karalystė 
Į tą mu- 
ant to ir

O 
pa
tas

na. Pragarą, girdi, susilaukė
me. O jus vis daĄ į bažnyčią 
renkatės ir šventų komunijų 
saikstot.

Laibšys, nenuostrapa, kai jo 
paklausi, tai juokiasi. Sako, vo
kiečiai beždžionę išrado, o musų

pekla nepergalėsianti, 
girdi, amžinas, Jo 
amžina, neįveikiama, 
sų protėviai tikėjo,
mes užaugom. O dabar, ve, per 
2 dienas šmaukšt! Ir tą uolą 
supležino žmonės ir pati Dievo 
karalystė vėjais nuėjo. Vakar 
vienaip buvo, šiandien kitaip. 
Ne veltui sako, kad prieškarinės 
prekės buvo tvirtos, o pokarinės
— vieni niekai: pūstelėjo vėjas 
ir pabiro. Turbut ir su tom 
bažnyčių uoloms.

Jau tu vaikeli, parašyk iš 
Kauno, kad čia tuos velnius pa
matysim. Juk ir bijom ir no
rint pamatyti. Kunigas džiugi
na jais kas sekmadienis, o išeini
— vis ties patys žmonės ir net 
miestelio policininkas tas pats.

Beje, pasakyk vaikeli, ar yra

‘ 5
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tokių sliekų, kurie gali suėsti 
ašį beržinių malkų. Žiema pri- 
kirtau miške beržų ašį palikau 
ten sukrauti. Dabar nueinu — 
nebėr. Klausiu medsargio — 
sliekai, sako, suėdė. Dievas ži
nojai ir yra tokių; Sako ir le
kiančių gyvačių yra, o dabar 
sudie, vaikeli, ir iki pasimatj- 
mo. , ✓
^Tavo tėvas is Maigių sodžiau.;.
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TUOMET JUS TURĖSITE SAVO NAMUOSE

Muzikos (Motiną
Narni* Papuošimą

Didį Pasididžiavimą ir 
Pilną Užšiganėdinimą

KIMBALL
rojikli Piana

xxxxx

rxxxxx

Be kimball piano jus nebusite patenkinti, nes jūsų geis
mas girdėti geriausią muziką ir turėti gražiausi pjaną 
savo namuose nebus užbaigtas. Geriau pirkite Kimball 
pianą iš pradžios, nes kada turėsi mainyti iš neužsiga- 
nėdijimo savo pianą ant Kimball, tuomet turėsi nerei

kalingą nuostolį. XXXXX

Tiesiog (Klaipėdą
Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją šalj arba ąiano grįSti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai į 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias į Lietuvę.

Suprantamąs dalykas, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas, kuriuo 
važiuojant išvengsi visų neparanku
mų ir nesmagumų surištų su kelione 
per svetimas šalis.

Baltijos Amerikos Linija
yra tai vienatinė linija, kuri dabar 
leidžia laivus iš New Yorko tiesiai }

KLAIPĖDĄ
Važiuojant tiesiai j Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma
žinsite išlaidas ir vargą. Ypač šei
mynoms su buriu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą:

8-čia kliasa $107. Į abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turist. 3 kliasa $117. Į abi pusi $196 
Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. Į abi pusT$27Q 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:

Laivas “LITUANIA” Spalio 12
Laivas “ESTONIA” Lapkr. 2

Informacijų kreipkitės į vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Šalie Street, Chicago 
312 Second Av. Sn Minneapolis, Minn.

Ausys ir akys sukelia didžiausius geismus žmoguje, kuriuos yra sunku 
patenkinti ir-nuraminti. Kimball piaj^ai patenkino virš milijoną šeimynų, 
kurių ausys geidė girdėti geresnę muziką. Taipgi naujas Kimball grojik- 
lis pianas užpildė geismus tų, kurių akys reikalavo regėti gražinusį pia
ną. Kimball Pianų išdirbėjai neskupaudami vartojo parinkčiausį medžia
gą ir darbininkų gabumus, kurių piešėjai ir mechanikai dėjb jiegas ir var
tojo gerinusį materiolą, kad subudavojus šį naujį Kimball Grojiklį pianą. 
GERIAUSIAS IR DAILIAUSIAS AMERIKOJE.

Peoples Furniture Co. užprašo Itetuvius atsilankyti j musų krautuves ir 
pamatyti šiuos naujus pianus, taipgi didžiausi staką kitokių pianų. Visuo
met bus čią suteikta geresnės išlygos ir mandagesnis patarnavimas.

TW0 largesto?“

llėsfssti

KRAUTUVES
4177-83 Archer Avė.
M. KEŽAS, Vedėjas

- ■ ». L < t

Vienintelės Lietuviu Krautuvės Yra Autorizuotos Parduoti Kimball Produktus 
i

1922-30 So. Raisteli St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

: Reumatizmas sausgėlė:
Nesikankykite savęs skaus

ti mais, Reumatizmų, Sausgėlė, ■ 
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu j 
B — raumenų, sukimu; nes skau-
■ Įėjimai naikina kūno gyvybę ir _
■ iažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPAUND mo- B
■ itis lengvai prašalina viršmi- ■
■ lėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ ?ybč žmonių siunčia padėka- ■
■ fones pasveikę. Kaina 50c. per ■
5 paštų 55c. ar dvi už f 1.05. ■
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■

KATOŠ”, augalais gydyties, ■ 
E kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS ■
3259 South ilaljtcd Street 

į CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius aidams kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.
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CHICAGOS 
žinios

Vėl apiplėšė traukinį

dirbtu-

Įlipo Į 
stoty,

maišus, iš kurių jie išsi- 
pinigų siuntinius. Palau- 
traukinys sumažins grei- 

Evergreen Park stoty, 
jie

ir sulipo Į 
ku-

Klerkai greit

Trunk pašto traukinį ir atėmė 
• $137.000 pinigais. Betgi jie 

nepastebėjo ir paliko dar 250,- 
000 doleriu, kurie buvo vežami * *
tame pačiame vagone. Plėšikai 
išlipo Evergreen Park stoty 
ir pabėgo. Tie xpinigai • buvo 
vežami Harvey miestelio ban
kams, kad jie turėtų kuo iš
mokėti algas Harvey 
vių darbininkams.

Spėjama, kad plėšikai 
traukinį Chicago Lawn
prie 63 gatvės, už Kedzie. Jie 
įsigavo į pašto vagoną ir pašto 
klerkams užrišę ant galvos 
maišus, pasiėmė du registruotų 
laiškų 
rinko 
kę iki 
tuma
prie 95 ir Kedzie gatvių 
iššoko iš traukinio 
juos laukusį automobilių, 
riuo ir pabėgo,
pasiliuosavo ir iššoko iš trau
kinio, bet plėšikų automobilio 
niekur nebesimatė. Pašaukta 
policija bandė plėšikų j ieškot i, 
bet jai tik pasisekė susekti, 
kad plėšikų automobilius nuva
žiavo prie Kedzie ir 91 gatvės, 
o iš ten pasuko į VVestern Avė. 
ir dingo, matyt, nulėkė į Chi
cago. Dabar pavieto ir mies
to slaptoji policija ir pašto 
žvalgyba deda visas pastangas, 
kad plėšikus susekti ir juos su
imti.

Muzikantų streikas 
užsibaigė

vakar
Užsibaigė laimėjimu

Derybos buvo ve-

pir- 
ir dar $3 
Sutikimas 
pirmiausia 
savininkai 

trijų metų 
streikieriai

Pereitą pirmadienį kilęs teat 
rų muzikantų streikas 
užsibaigė, 
streikierių.
damos visą užpereitą naktį ii 
streikieriai išgavo algų pakė
limą po $1.50 į savaitę 
mais dviem metais 
trečiais metais. • 
pakelti algas buvo 
išgautas, tik teatrų 
reikalavo dviejų ar 
kontrakto, kuomet
reikalavo naujo pakėlimo algos 
po pirmų metų. Galiaus susi
taikyta abipusiu nusileidimu: 
pakeltoji alga pasilieka dviems 
metams, o trečiais metais bus 
pridėta dar $3 savaitėj.

Vakar vakare streikieriai su 
gryžo į darbą ir teatrai galėjo 
vėl normaliai veikti. Streikas 
buvo palietęs apie 800 teatrų 
ir jame dalyvavo apie 3,0'0 
muzikantų.

Pasimirė nuo munšaino
J. \V. Mitchell, 1528 E. 71 st., 

rastas negyvas elėj prie 8447 
Burley Avė. Iš pradžių many
ta, kad jį kas užmušė, bet pas
kui pasirodė, kad jis mirė nuo 
munšaino. Spėjama, kad drau
gai, su kuriais jis* girtavo ir 
prie kurių akių jis mirė, nuve
žė jį j elę ir ten j j pametė.

Lietuvos čempionas jau 
kilnoja sparnus

Teko patirti, kad pabaigoj 
šio ar pradžioj ateinančio mė
nesio Lietuvos čempionas iš
plauks į Ameriką. Užėjo mada 
plaukti per Lamanšo kanalą, 
tad Lietuvos čempionas, ko ge
ro, gal sumanys perplaukti o- 
keaną.

Bet kaip bus, kaip nebus, 
ale tas čempionas netolimoj 
ateity atvyks į Ameriką persi
tikrinti su amerikiečiais risti- 
kais. Vienok tas čempionas 
tiek gali K amerikiečiams risti- 
kams baimės įvaryti, kad jie 
iŠsislapstys, kaip žvirbliai ču- 
kure. Tąsyk nebebus galima 
r u rasti musų narsiųjų ristikų.

Bet pagyvensime, tai pama
tysime. — R.

Roseland Bridgeportas Kraujo, odos, chroniškas )R. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas pereitame susirinkime 
nutarė išvažiuoti į Palos Par
ko kalnus nedėlioj, rugsėjo 12 
d. dėl pasilinksminimo, įvairių 
žaidimų, prakalbų ir tt.

Išvažiavimas prasidės nuo 
107-tos gatves ir Indiana Avė., 
9 vai. ryto. Automobiliai bus 
papuošti Kliubo ženklais ir va
žiuos įvairiomis žymesnėmis 
gatvėmis, ir paskui 111-ta gat
ve į vaKarus iki vietos — 

! viena mylia į rytus nuo Keene 
avė., tada į pietus už kanalo į 
miškus. Kelias bus nurodytas 
kliubo ženklais.

Susivienijimas Lietuviškų 
Draugijų ant* Bridgeporto ren
gia rudeninio sezono atidary
mą šeštadieny, rugsėjo 18 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Bus šo
kiai su lietuvišku kermošium. 
Busią ko pamatyti, nes busiąs 
užimtas visas pirmutinis aug- 
štas — vienoj svetainėj šoks 
jaunimas, o kitoj svetainėj se
nesnieji kitokias “fones” krės.

— Pikšt.

senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų O .

Kas girdėti Naujiem] lai
vakorčių skyriuje?

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2229 Mambai! Blvd 

t 
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 8464

JETUV1S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių* įtempimų, kuris 

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

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

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
rirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

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

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

SERGANTI ŽMONES

Į Pacific'and Atlantic Fnotoj (
George Riemensnider ir jo žmona iš Hinckley, 111. Juodu ne

senai apvaikščiojo 60 metų vedybinio gyvenimo sukaktuves.
— • J~~l -Į-1 --- .. . -■■J-.g
nas naujas narys. Iš komisijų 
raporto pasirodė, kad buvo ke-; 
turi ligoniai, kurių trys jau 
pasveiko, o vienas tebeserga, į 
tai P. Stankaitis, kuris randa-1 
si sanatorijoj; bet ir jis jau-. 
čiasi daug geriau ir tikimąsi,1 
kad sugryš j musų tarpą, ko 
visi pageidauja. Buvusia išva
žiavimas su serijomis Stankai-! 
čio naudai, davė pelno virš 
$200, bet dar yra keli, kurie 
nėra užsimokėję už serijas.

Kuopos reikaluose nutarta 
ruošti metinį parengimą, kaip 
kad ir kitais metais buvo da
roma. Tuo reikalu yra išrink
tas komitetas.

Buvo nemažai ginčo dėl tū
lo “Ražo” korespondencijos 
“Vilny”, kurioj labai šlykščiai 
aprašomas kuopos susirinki
mas. Po ilgų ginčų užrašų raš
tininkas pareikalavo trečiųjų 
teismo, bet delęi mažo skai
čiaus narių ir delei .vėlaus lai
ko tas dalykas tapo atidėtas 
sekamajn susirinkimui.

Kliubas tikisi, kad labai 
daug žmonių suvažiuos ir kvie
čia narius ir kitus.

—J. P. Waitches.
Kliubo specialia reporteris.

Stan. Gerumbauckas su šei
myna, po gerų vaišių Lietuvoj, 
grįžta per Francuziją ir pribus 
į Chicagą apie 15 d. rugsėjo.

Su jais sykiu gryžta J>omieė- 
lė Gricienė su vaikais.

Lietuvių Rateliuose
Iš Birulės

įvyj

Krasnauc-

pilė galu-
Pi Ikos va-

Pereita serėdos vakarą 
ko “Birutės” valdybos narių 
posedys “Aušros” knygyne. 
Posėdį atidarė pirm. P. M i Ber
is, raštininkavo S. 
kienė.

Pirmiausiai eita 
tino sutvarkymo S.
karo, kuris įvyks ned., rūgs. 
19 d., CSPS. svet. Darbinin
kai išrinkti viršminėtam vaka
rui: K. Vilkas, P. Miller, V. 
Bigeliutė, M. Yocaitė, H. Sa
dauskas, Kaz. Ačas ir kiti.

Toliau tartasi apie “Biru
tės” koncertą, kuris įvyks Spa
lio 10 d., Auditorijoj. Nutar
ta tikietus atspausdinti ir tuo- 
jaus platinti. P-as Dargužis 
davė labai naudingą sumany
mą, kad “Birutės” vakarai bū
ti] garsinama nauju budu; jo 
sumanymas priimtas ir bus 
vykdomas.
tėmyti “I 
šas.

Vėliau nutarta 
mynišką vakarą, 
Party”. Komisijon įeina p-lės 
V. Bigeliutė, M. Yocaitė ir I 
p-ia Ona Biežienė; diena busi 
paskelbta vėliau. Tuo tarpu 
atėjo A. Vanagaitis, S. Pilka, 
P. Millerienė ir J. Puišys.

Toliau buvo kalbama apie 
“Birutės” rėmėjus.

šiuo klausimu buvo gana 
plačiai kalbama, kad išradus 
kokį-nors būdą gauti daugiau 
rėmėjų ir kad rėmėjai dau
giau susidomėtų ir arčiau su
sipažintų su choro darbuote. 
Taipgi padaryti rėmėjų 
“drive”. Nutarta, kad, rėmė
jai, kurie užsimokės iki pra
džios spalio mėnesio, bus tiems 
rėmėjams ta pati mokesnis, 
t. y. $10.00 į metus, o vėliau 
turės mokėti $15.00 į metus. 
Rėmėjai užsimokėję 
metus gauna du 
kiekvieną “Birutės” 
parengimą; tikietai 
siunčiami per laišką. Dargu
žis apsiėmė iškolektuoti nuo 
senųjų rėmėjų ir taipgi pri
rašyti naujų rėmėjų, nes, sa
ko. tokia dailės draugija, kaip 
“Birutė”, kuri gyvuoja ilgiau
sia už kitus chorus ir 'jos pa
rengimai būna geriausi, — 
koncertai, perstatymai, turime 
jų remti. Butų geriau, kad ir 
daugiau atsirastų) tokių sim- 
patizatorių, tuomet butų leng
viau choristam, o ir parengi
mai butų dar geresni. Ateity
je lauksime daugiau rėmėjų. 
Tuomi posėdis ir užsibaigė.

Čia turiu paminėti, kad po
sėdyje 
ir 
ir

priimtas
Patartina / visiems 
įtės” dideles afi-

surengti šei- 
arba “Bunco

$10.00 į 
tikietus į 
muzikalį 

būna pri

visi 
su

viešpatavo geras ūpas 
sumanymai buvo gyvai 

energija svarstoma.
— Katriutė

Cicero
SLA. 194 kp. laikė savo mė

nesinį susirinkimą antradieny, 
Liuos/hčs svetainėj. J susirin
kimą nedaug narių tesusirin
ko. Prisirašė prie kuopos vie-

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

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

The Northwestern Stove Repair 
Company Užlaiko Visas Dalis

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

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

Northvvestern Stove
Repdir Company
Įp54-666 West Roosevelt Road

*1 blokas j rytus nuo Halsted Street
66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe IVnhash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St.~
Tarpe CMifornia & Fullerton Avė. South' Chicago

v . •

JUOZEFA 
JUOKUBAUSKIENfi 
Po tėvais Balčiūnaitė

Mirė Rugsėjo 9 d., 10 valan- 
lą ryte, 1926 m., sulaukusi 30 
n etų amžiaus. Paėjo iš Taura
gės apskričio, Kvėdarnos para
pijos Amerikoj išgyveno 16 
metų. Paliko nuliudime vyrą 
Joną ir 3 sūnūs: Julijoną 14 
metų, Petrą ir Algirdą po 8 
metus.

Kūnas randasi pašarvotas, 
3329 Auburn Avė. laidotuvės 
atsibus Pirmadienio ryte, Rug
sėjo 13 d., 10 valandą ryte iš 
namų j Tautiškas kapines.

Visi Juozefos Juokubauskie- 
nės giminės ir draugai esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Hunai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius St. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Jei jus turit sunkią 
kraujo 
nervus, 
fiusIcs, 
igas,

p ri va t iškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
i’au. Jei tos ligos rie
tus tinkamai išgydy

tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šląpumo arba

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

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

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

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

Dr. B. M. Ross

Farmalis Atidarymas
Formalis atidarymas naujo ir padidinto namo “Peoples 

Banko” atsibus Subatoj, Rugsėjo 18, nuo 9 vai. ryto iki 9 vii. 
vakaro. Jus ir jūsų draugai maloniai yra kviečiami atsilankyti.

Jei jus kuomet nors esate buvę pnje banko atidarymo, Jus 
norėsite atsilankyti ir prie musų banko atidarymo. Čia bus la
bai didelis apvaikščiojimas. Bus net dar daugiau kaip tas.

'Atsilankyti į musų naują banką, bus dar daugiau negu 
žingeidumas dėl jūsų. Rankos didumas — jos moderniški pa
rankamai — visokie kiti parankumai ir patarnavimas — jos 
^įstatas — didelis, šviesus prieangis — didelė vieta dėl patar
navimo kostumeriams ir depozitoriams — tie ir kiti dalykai 
bus labai žingeidus dėl jūsų ir nustebins jumis.

Bet kodėl skaityti tiktai čionai. Atsilankykit į formali ati
darymą Subatoj, Rugsėjo 18 dieną.

SOUTH SIDES DIDŽIAUSIA BANKA

Peoples %^’Ba
47th Street ir Ashland Avenue 

“Ant Kampo”
Valstijos valdžios ir Clearing House Priežiūroj

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesniu Už Ki
tų Patarnavi-

35 South Dearbom St
Kampas Monroe St^ Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto aug&to.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

mas.
. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Av.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel/ Lafayette 0727 ..
SKYRIUS 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, I|l.

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III.L *

S. D. LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balziamuotojas 

2314 W, 23rd Place 
Chicago, UI.

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

Tel. CanaI 1271 
ir 2199

1$ SENŲ AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au

tomobilinius reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

Į - - _----------

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

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

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

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS

★ 3328 S. Halsted Street 
Tel. Boulevard 0170

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki- 
tąm ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap- i 
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnuot pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 Halsted SL 

Ckicag*. ID.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Sis saugus Kūdikių 
Laaative.

Mrs. Winslow’s 
Sykup
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Lieiuvill Rateliuose Pranešimai
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Komunistai ieško savo 
“dienraščiui” vardo

CHICAGO, 111., rūgs./ 11. — 
“Vilnies” guštoje saukiamas 
“milžiniškas” mitingas visų 
“Vilnies” Bendrovės (kuri yra 
inkorporuota ant mėnulio) šė- 
rininkų ir skaitytojų, kad su
rasti busiančiam “dienraščiui” 
vardą. Kaikurie artimi tos 
kompanijos žmonės sako, kad 
vardo suradimas busiąs svar
biausias dienotvarkio punktas 
ir komunistams teksią daug 
galvoti, kol tą klausimą iš
spręs.

Bereikalingas * galvosūkis. 
Reporteris Pupa duoda įneši
mą pavadinti ‘tą atsiprašant 
“dienraštį” “Degeneratų ži
nios”, — tai pilnai atatiks jo 
dvasiai ir ypatybėms. Jeigu, 
tečiaus pasiodytų, kad tas vafr-

i « ‘ * -J « 1 *das nėra pilnai tinkamas, duoj- 
du pataisymą vadinti “Mulkin
tojų Žinios.” t

Mulkinimo darbą komunistai 
dar nesustoja varę: beverčiai 
“Vilnies” Bendroves Šerai dar 
skelbiami ir pardavinėjami. 
Tuo tarpu tokios bendrovės 
visai nėra valdžios rekorduo
se. Vadinasi eina dvejopas 
mulkinimas: vienas, beverčiai 
Šerai parduodami po $10.00; 
kitas, skelbiamas nesančios 
bendrovės vardas. Tai yra pra
sižengimai prieš Illinois valsti
jos įstatymus. Įstatymai drau
džia pardavinėti beverčius Še
rus ir vadintis bile kam kitu 
vardu, negu yra inkorporuota 
ar įregistruota.

Gal būt, kad šiandie susirin
kę komunistų lyderiai ir paly
dovai apart vardo pakalbės ir 
apie reikalą laikytis įstatymų 
ribose ir nutars grąžinti pini
gus už Šerus, visiems tiems 
žmonėms, kuriems tapo par
duota šėrai peržengiant “Blue 
Sky l-aw”.— Tai butų vienas 
iš išmintingiausių ir sveikiau
sių nutarimų.

Kadangi šiandie Reporteris 
Pupą neturi laiko pribūti į 
aukščiaus minėtą susirinkimą, 
prašo savo draugų raportuoti 
apie padarytus nutarimus.

—Reporteris Pupa.

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

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI 3100.00T 
Ataakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 j metus per vis* 
likusi tyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų derlią. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus- Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padfr- 
tumčt juos j banką ar sputką 7

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jtfln 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt fi 
čia por 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 1739 So. Halsted 8t.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys .skyriai, pa
šalpos: $6, $10 ir $16 Savaitėje. 
Narys syki įstojęs i šią draugiją 
yra liuesas išvažiuoti iŠ Chicagos ; 
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
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės i Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui j Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

-------------- 1-----
Svarbus pranešimas Roselando, 

Pullmano ir Kensingtono 
Lietuviams

Nuo liepos 1 dienos, palengvini
mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam
pų:

ROSELAND:
Michigan Avė. ir 107 St.
Michigan Avė ir 108 St. abiejų

kampų
Michigan Avė. ir 111 St.

• Michigan Avė. ir 113 St.
Michigan Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

PULLMAN:
111 St. ir Cottage Grove Avė.

JŪSŲ MERGAITĖ ARBA 
BERNIUKAS!

Vakacijos jau pasibaigė, 
jūsų mergaitė arba berniu
kas vėl sugrįžo j mokyklą. 
Atsiminkite, kad ateitis ša
lies priguli nuo išauklėjimo 
vaikų. Gimdytojai turi di
delę atsakomybę už išauk
lėjimą ir išauginimą savo 
vaikų.

Visose čia paminėtose vietose 
.“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iŠ pat ryto.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE?
Western Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas Įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stoti 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ia. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

Garfield Park L. V. ir M. Pašelpi- 
nis Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą, Nedėlioj, Rugsėjo 12/ 1926, 
John Engel’s svetainėje, 3720 West 
Harrison St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Malonėsite visi neatbūtinai atsilan
kyti. — Raštininkas

Gerai suprantant savo vai
kų troškimus ir pritaikant 
jų gyvenimą dėl labo visos 
tautos. Nuo pat užgimimo 

kiekvieno kūdikio, jo sveika-

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus Nedėlioj, Rugsėjo 12, d., North 
Wcst Masonic Temple 'svetainėje, 
1547 N. Leavitt St. ir North Avė., 
kaip 2 vai. po pietų. Draugai susi
rinkite laiku, taipgi nepamirškite pri
duoti savo antrašus, kurie persikėlė- 
te į kitaH vietuH.— X, dulkus, Kašt.

1521 Irving Avė.

PRANEŠIMAI
LMSA SĖIMAS

- - 1 - -
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 

Amerikoje seimas įvyks rugsėjo 11 
ir 12 d., 1926, Raymond Chapel Inst., 
816 W. 31st St., Chicago, Iii.

LMSA seimas prasidės šeštadienį. 
Rugsėjo-September 11 dieną, kaip 7 
valanda vakaro.

Nuoširdžiai yra kviečiami atsilan
kyti j šj seimą visi LMSA nariai ir 
studentai, kurie žingeidauja apie 
studentų reikalus.

Taip-gi nuoširdžiai užprašomi atsi
lankyti i musų seimą visi profesijo- 
nalai, inteligentai bei visuomenės vei
kėjai.

Visuose LMSA seimo posėdžiuose 
svečiams bus suteikiamas paturimo 
balsas.

Centro Valdyba

Draugystės Lietuvos Vėliavos Ame
rikoje No. 1 svarbus susirinkimas 
įvyks Nedėlioję, Rugsėjo-September 
12. Pradžia 1 valandą po pietų, Da- 
vis Square svetainėje, 45-tos ir Pau
lina St. šiame susirinkime bus iš
spręstas klausimas prisidėjimo prie 
.kitos didelės įtekmingos draugijos 
Chicagoje. Pertat, visi šios Draugi
jos nariai būtinai pribukite į šitą su
sirinkimą galutinam išrišimui šio 
svarbaus klausimo.

Valdyba:K. Devis, pirmininkas
I. Dubulskis, raštininkas
A. česna, kasierius.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 12 die
ną Rugsėjo, l-mą valandą po pietų, 
Chicago Lithuanian Auditorium, 3133 
So. Halsted Street.

F. Bacevičius, Pirm.
i ’’ A. Margevičius, Rašt. 

4 1 ------ !-----
Draugyste. Meilės Lietuvių Ameri

koj laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadieny, Rugsėjo 11 dieną; 1926 m., 
kaip 7:30 vai, vakare prie 1900 So. 
Union Avė. Draugai esate kviečiami 
ant susirinkimo.

— J. B. Yusčius

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj, rengia draugišką išvažia
vimą, kuris jvyks Rugsėjo 12 dieną, 
Palos miškuose. Trokas stovės ryte 
nuo 8 iki 9 vai., po numeriu 3317 S. 
Auburn Avė. Kviečia visus '

— K. Laucius, Pirm.

' ISRENDAVOJIMUI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
v vaikinam

merginom arba vedusiai porai.
Sei
mo

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI
RENDON 4 kambariai, 81011 RENDAI ruimas 

So. Halsted St., tinka dėl ofi- i 
sų arba gyvenimui. Atsakau- Švarus, gerai užlaikomas, 
tiems žmonėms renda nebran- mynos nėra, tiktai viena 

teris. 8486 So. Union Avė. 
Tel. Vincennes 2709

'gi. Kreipkitės į Real Estate 
ofisų. Tel. Stewart 4691.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė lai
kys mėnesinį susirinkimą įeštadie- 
ny, Rugsėjo 11 d.,; 8 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorium svetainėje, 3183 S. 
Halsted St. Gerbiamieji ataugai ma
lonėkite visi laiku pribūti, nes turi
me daugel) reikalų def aptarimo.

■— K. J. Demereckis, Rašt.

Birutės choro dainų pamoka vie
nų vyrų atsibus pirmadieny, rugsė
jo 13 dieną, 8 valandą vak Raymond 
Chapel. Visi vyrai bukit laiku, 
nes bus mokinama. —Valdyba.

Bridgeporto Liet. Politinio ir Pa
šelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, rugsėjo 12 d., 
Liot. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st.<kaip 1 vai. po piet. Visi nariai 
bukite laiku. —Rašt.

Town of Lake, Draugystės šv. 
Petro ir Povilo susirinkimas atsi
bus rugsėjo 12 d., šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Draugai visi ma
lonėkit atsilankyti į susirinkimą, 
nes turim daug svarbių dalykų.

—Valdyba.

Draugystė Lietuvos Dukterų susi- 
rinkimasjvyks rūgščio 13 d., 7:30 v. 
va., paprastoj svetainėj, Mark White 
Square. Visos narės malonėsite at
silankyti, nes turėsim dauk svarbių 
reikalų aptarti. — R. L. S.

MOTERŲ

IŠSIRENDAVOJA bungalow, 6 
rūmai, karštu vandeniu šildomus, 2 
mašinų garažas, akerls žemės; 
įima laikyti visokių gyvulių.

Kreipkitės:
10707 S. Homan avė.

Boulevard 7305

ga-

RUIMAS rendai dėl vieno arba 
dviejų vaikinų. Su valgiu arba be 
valgio. 827 W. 33 PI. 2 lubos užpa
kalinis namas.

, ĮVAIRUS SKELBIMAI,
RENDON' 6 kambarių flatas. yra 

gasųs, elektra, toiletas. 1821 String 
Street.

RENDAI 6 rūmų fintas. Geri 
kambaridt. 3520 So. Lowe avė.,

PASIRENDAVOJA 4 kam
barių flatas dėl biednos šei
mynos pigiai.

Atsišaukite: '
830 W. 34 St. Tel. Boul. 7556

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambaris vaikinui prie 

mažos šeimynos. 2918 So. Emerald 
Avė., 2 lubos priekis.

RENPAI pigiai kambarys 
dėl vaikino, merginų ar vedu
sios poros. Gali ir virtuvę var
toti. Garadžius dėl automobi
lių. 827 W. 84th PI., 1-mas 
užpakalis.

VAKACIJOS FLORIDOJ
Geriausia vieta 
Tampa Florida 
sveikiem ir 
tiem, 
marių 
nės; 
ra yra 
85 laipsnių 
limos vasara ir 
žiemą. Geriau
sia vieta apsi
stoti, fornišiuotJ 
kambariai pas:

PETER GADE1KO, 
511 S. Albany A v., Tampa, Florida 

arba dėl informacijų,
1606 S. Halsted Št., Chicago, III. 
...............   11 11 ..........RT

maudy

LIETU VISKAS Ho rELlS naujai 
įtaisytas, su ėlektTbįi šviesoms, ge
riausia vielą def darbininkų apsi
gyventi, vyi’artis arba moterinis; su 
valgiu arba be valgio, $3 įr $4, 
$8 į savaite su valgiu.

PETER GADE1KO
. 1606 So. Halsted St.

VENDAI kambarys dėl vyrų, ve
dusiai porai arba dcl moterų, kad 
ir su vaiku. Jeigu dirbat, mes pa- 
davosim vaiką. Kambariai pigus. 
Valgi patys galit pasigaminti arba 
mes pagaminsime.

703 W. 21st Placė

VYRAMS kambariai su valgiu ar 
ba be valgio. Antros lubos. 725 W.

•Itith St.

DUODU tris kambarius vedu
sioms už dabojimą 2-jų vaikų. 
Liuosa vakarais ir šventadie
niais. Kreipkitės nedėlios rytų 
nuo 8 — 12 vai.
4059 S. Richmond St., 2 lubos

Tel. Yards 7282 |
Res. Tel. Hemldck 5244

.. Bridgeport •Painting .. 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkčj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

Tel. Lafayette 8705—8706
• j

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31^c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate-

J*3**’/ ssen, -Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

CJ^^^specialurnas, Geras pathr 
naviman, žemos kainos. 

jSosthąimsr, 1912 3o. State St.
V

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus.

Adolfas J. Oborskis
2444 N. Lock\vood avė.

Tel. Spaulding 9556

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

Taisykite Stogus
Mes taisome stogus ir parduodame 

materijolą dėl stogų taisymo, 
šaukite pas

The Empire Chemical Co.
3615 Norma! Avenue

Tel. Yards 3612

RAKANDAI, ice box, doufold, 
_____ valg-rųimio setas, 4 šmotų svečių 

VIRĖJŲ $25 iki $30 į sav. Prie k»mb- 8etaH- 805 Crescent PI. 2 Apt. 
waffle merginų, $25 į sav. Prie *
virtuvės pagelbininkių, $18 į sav. PARSIDUODA 3 šmotų frontinis 
Indų plovėjų, $16 į sav. Lovų tai- setas. Reikalingam gera proga pi- 
sytojų, $65 j mėnesi valgis ir $40 glai nupirkti.* f Kas pirmesnis, tas 
kambarys ir valgis. Prie pirties, $60 laimės, nes mažai tokių bargenų 
į mėnesį ir valgis. Veitcrkų, $16— pasitaiko. Kreipkitės šiuo antrašu: 
$20 ) sav. Į dirbtuves merginų, $15 5749 So. Whipple St.
—$20 i sav. Prie maglių, $40 į mė-1 
nesi, kambarys ir valgis arba $16— ’ 
$18 į sav. Prie garinio stalo, $15 ir 
valgis. 6 janitorkų naktiniam dar
bui, South Side. 

* t )

Fide’ity Employment Service 
108 N. Dearborn St. 

Room 408

'Pirmas aukštas 
Tel. Republic 5539

PARSIDUODA mažos šeimynos 
rakandai tik už $65 ir labai geras 
šuniukas, parsiduoda pigiai. 1643 
N. Lincoln st. 2 fl. rear;’

REIKIA moterų, darbas namie dėl 
kalėdinių novelties. Lengva išmokti. 
8 E. Randolph St. Room 1632.

REIKIA DARBININK

' PABDAVIMUI beveik nau- 
jas parlor, setas, karpetai, floor 
lempa, visk&s geras. Nupirksit 
visai pigiai, nes man nereika
lingi. 8436 So. Union Avė.

VYRŲ ,

AMBITIOUS MEN WANTED
Lithuanian speaking for sales work. 

No experience necessary. COMMI- 
SSION AND SALARY TO THOSE 
WHO OUALIFY.

An opportunity for permanent po- 
sitions and rapid advancement with 
largest firm of its kind in Chicago. 
Full po-*bperation and tx;aining. • Mušt 
be neat appearing. Apply,

A. CARSELLO .
Ęoom 510,

69 West yVashington St.
• * » I Į y, I 4

PARDAVIMUI
~ r

$50 VACUUM Cleaner, kaip nau
jas. $20. šauk VincepnęS 2324.

* ’-.r”
PARDAVIMUI'- grosernS, cigarų, 

tabako, saldainių, ice creamo.
5708 So. Morgan St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen krautuvė, senas išdirbtas 
biznis. 551 W. 29th st. Tel. Victory 
3813.

Dabar turime daug 
gerų darbų

Vyrų prie bačkų dirbimo, 75c. į 
vai. Pečkurių, $32 į savaite. Maši
nistų, 75c. į vai. Automobilių plo
vėjų, $30 į savaitę, šoferių, $37.50 
į savaitę. Darbininkų, 50c. į vai. 
Bell boys, $65 į mėnesį. Raidžių ma
šinų operatorių, 60c. į vai. Pasiun- 
tinėjimui vyrų, 55c. j vai. Radial 
drill operatorių, 65c. į vai. House- 
man, $60 i mėnesi kambarys ir val
gis. įrankių ir malevų dirbėjų, 85c. 
į vai. Automobilių mechanikų, 90c. 
j >val. Drill-press operatorių, $30 į 
savaiję. Porterių, $20 į savaitę, 
kambarys ir valgis.
South Park Employment Agency 

4191 So. Halsted St., 
kampas 42 St. 2nd floor.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
vartojus pilnai anglų kalbą. Atsišauk 
J. Grybas, 219 E. 115th St., Telefo
nas Pullman 4306. ,

IR0IKALINGAS ( kriaučius 
prie senų drapanų taisymo ir 
prosinimo; geram darbininkui 
pastovus darbas.

6912 So. Western Avė.

KARŲ taisytojų, gera alga. Ma
šinistų, 75e. į vai. Prie bačkų dir
bimo, 70c. i vai. Prie irankių ir 
dažų dirbinio, 95c. i vai. Prie punch 
press, 55c. į vai. Asemblerių, 55— 
60c, į vai. Prie pasiuntinėjimo 60c. 
į vai. Į dirbtuves, nereikia patyri
mo, $27.50 į sav. Darbininkų 45— 
50c. i vai. Trukerių, $28 į sav. Prie 
namų, $65 i mėnesi, kambarys ir 
valgis. Langų plovėjų, $120 į mė
nesi ir valgis. /

Fidelity Employment Service 
108 N. Dearborn St.

' Room • 408

PARSIDUODA grosemė ir buČer- 
nė, sena išdirbta vieta, nes turiu du 
bizniu; negaliu apsidirbti. 8139 Vią- 
cennes Avė. Tel. Vincennes 114&.<*

PARDAVIMUI grosemė, delicates- 
sen ir sandvičių Storas, arba mainy
siu į automobilių. Parduosiu pigiai. 
Tel. Fairfax 0035.

PARSIDUODA grosernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, geras biznis.

2034 So. Halsted St.

PARDUOSIU savo bėveik naują 
grojiklj pianą, su 40 rolelių ir ben- 
čiumi už $160, arba atiduosiu išmo
kėjimais ddf gerų žmonių. Pasimaty- 
kit su •

MR. DROBONITZ 
6136 So. Halsted St. 

Ist floor

M'

VIENINTELĖ Studio Fotografijų, 
išdirbystė tarpe 12,000 tūkstančių 
lietuvių. Biznis išdirbtas gerai. Par
siduoda pigiai. Adresas: F. A. V., 
303 Gwyhn Avė., Baltimore, Md.

PARDAVIMUI grosemė, labai pi
giai, katras pirmas, tas laimės; par
davimo priežastis, esu viena moteris, 
negaliu apdirbti. Pageidauju, kad 
atsišauktų vaikinas pusininkas.

624 W. 14th Street

PARDAVIMUI krautuvė ice cream, 
kendžių, soft drink.

712 W. 14th Place

PARDAVIMUI barbernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Honore St.

PARDAVIMUI restaurantas, geras 
biznis, dirbtuvių distrikte, netoli mo
kyklų, pigi renda. Priežastis parda
vimo liga. 2700 W. 35th St.

ta ir prižiūrėjimas sveika
tos yra tiesioginė atsako
mybė tėvų. Trinerio Kartu
sis Vynas yra didelė pagel- 
ba dėl jų, jis prašalina pra
stą apetitą, užkietiejimą, 
galvos skaudėjimą, neramų 
miegą ir panašius skilvio 
nemalonumus. (1 butelis 
$1.25, biskį daugiau į pietus* 
ir tolimus vakarus). Jei jū
sų vaistininkas arba parda
vinėtojas gyduolių neturi tų 
gyduolių stake, tai rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Pabandy
kit taipgi Trinerio Angelica 
Tonic!

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minCtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertat kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš regu
liariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pranas Jurėnas, 
5118 Sj. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas jvyks Rugsėjo 
(Sept.) 13 d., 1926 m„ 8 vai. vakare, 
Auditorium svetainėj, 3133 S. Halsted 
St. Daiyvaukit visi būtinai, nes daug 
dalykų turim apsvarstymui.

— Nut. rašt. Johų Zalatoris.

"ASMENĮ) JlESKOJIMAf
SVARBU — kas patėmysit vyrą 

aktorių ąnt steičiaus teatre, cirke 
arba butelyje su laikrodžiu — 
Most Marvelous Clock of the World, 
meldžiu tuoj man pranešti, už ką 
busiu labai d£kintfas ir dovanas 
|jr Antanas Rašimas,
Denver aveM Bridgeport, Conn.

*
■■ i ,|i ii

APSĖDIMAI

RENDON gražus, tykus kamba
rys, vana, pigiai, šeimynos 2. S. Kro-X 
neney, 2 fl. 4347 So. Campbell Avė.\ ■

RENDON kambarys 1 arba 2 vy
rams. Kambarys frontinis, garu šil
domas, yra elektra, maudynė. F. 
Bolis, 731 W. 18th St.

RUIMAS rendai vyrui arba ženo- 
tai porai. 3145 Šo. I'.merald Avė., 
2-ros lubos.

RENDAI ruimas moderniškas, vy
rui. 6738 Sp. Campbell Avė., 2-ros 
lubos.

RENDAI ruimas prie mažos 
šeimynos, vyrui arba merginai. 
Ruimas su visais parankumais.

8421 Lowe Avenue 
Tel. Boulevard 8812 

1-mos lubos

TAISOME ir perdirbame fur kau
tus ir siuvame naujus. John Kovalik, 
907 W. Cullerton ,St.

REIKALINGA AGENTŲ!
Uždarbis nuo $50 iki $150 į 

savaitę. Matykit
, C. P. SUROMSKIS A CO. * 

3352 So. Halsted Street 
Boulevard 9641

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė. Biznis eina lat>ai ge
rai. Galėsime leisti pastovėti 
ir pažiūrėsite kaip eina biznis. 
Parduosime už teisingų pasiū
lymų arba mainysime.

2435 So. Leavitt St.

BUDAVOJU namus ir ga
ražus, taipgi atlieku visokius 
karpenterystės darbus Chi

cagoje ir apielinkėje.

S A. ZOLP
927 W. 34 PI., Chicago, III 

Phone Boulevard 0527

REIKALINGI agentai. Galite 
uždirbti nuo $50.00 ir daugiau, 
agentu gali būti dirbantis savo 
kasdieninį darbų, ateikit arba 
rašykit dėl informacijų. '

CALUMET REALTY CO., 
2015 S. Robey St., Chicago, III.

PAiRDAVIMUI groserne ir 
bučerne, goroj vietoj, 4 ruimai 
gyvenimui. Renda pigi. Lysas 
3 metams. Kreipkitės

3423 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 0668

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviui 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
i savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zono, o da neap- 
r upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj pranokite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9668).

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino 
nuo 30 metų iki 45 metų. Aš esu 
našlė. Vaikinas turi būti laisvas ir 
nevartojantis svaiginančių gėrimų ir 
mylintis teisingą šeimynišką gyveni
mą. Malonėkite siųsti laišką ir įdėti 
savo paveikslą, ant pareikalavimo, 
grąžinsiu kiekvienam atgal.

Atsišaukite
8210 So. Halsted St., 

Box 71. •

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės apvedimui, nesenesnės kaip 30 
metų. Turiu gerą darHą, gerai už
dirbu. Turiu pakankamai turto. 
Kad ir neturtinga meldžiu atsišauk
ti ir pridėti savo paveikslą.

Naujienos, 1739 S. Halsted st.
Box 850,T. K

IŠRANDAVOJIMUI kambarys 
dviem vyrams su valgiu-ar be valgio. 
1951 Canalport Av., Ist fl. Tel. 
Roosevelt 7706.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir merginų, darbas 
dienomis ir naktimis, H restaurantus, 
viešbučius, dirbtuves, laundres, ofisų 
namus,

Darbas nuolat.
GRAHAM’S EMPLOYMENT

AGENCY
833 Milwaukee Avė.
Kampas Elston Avė.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmos. Geram žmogui 
geras užmokestis.

C. P. SUROMSKIS A CO.
3352 So. Halsted Street 

Boulevard $641

atkarpy Jardų. Atsišaukit \Vjirsliaw- 
sky & Co., 1915 S. State st.

AUTOMOBILIAI
RUIMAS rendai dėl vaikinų, Ga

lima ir virtuvę vartoti; kaina piigi. 
Antros lubos iš užpakalio. 819 W. 
34 PI.

PARENDAVOJ1JMUI kambarys 
vienam ar dviem vaikinam. $vie- 
sūszivąrus Hr; šiltas. Su valgių ar 
bė cvalglp. ■ 2958 W. 39 P|., 1 floor, 
Chicago? > ;----- - ---- -——---------------- -------

BENDAI kambarys vyrujj 
nėra vaikų ir pigus kambarys. 
Taipjau yra ir garadžius. At
sišaukite:
830 W. 34 St. Tel. Boul. 7556

REIKIA DARBININKU
' MOTERŲ

Dabar turime daug 
gerų darbų

INDŲ plpvčjų, $18 j savaitę, 
engvo dirbtuvė^ darbo, $15 ir $20 
savaitę. Janitnrkų, 35c. į valandų, 

’rie namų apsiruošimo, $60 i jnė- 
nesi. Prie rašomosios mašinėlės ir 
klerkų. $25 T savaitę. Velterkų, $18 
J savaitę. Prie namų ruošos, $15 ii’ 
$18 j savaitę. Marškinių prosytojų, 
$18 j savaitę.
South Park Employment Agency 

4191 So. Halsted St., 
kampas 42 St. 2nd floor.

Prie

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4s tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti i seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685. < L .

MltDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARSIDUODA automobilius Gard- 
ner, 4 ciliriderių, labai pigiai, už 
garažo iškaščius, 1817 Ruble SI.

PARDAVIMUI automobilius Paige 
Broliam 1925, gerame stovyje. At- 
sišaukit 1517 N. Irving avė.

BRIGHTON PARK
Pardavimui restaurantas — 

lietuviška valgykla; parduosiu 
pigiai. Priežastį pardavimo pa- 
tirsit ant vietos.

3955 Archer Avė.

PARSIDUODA krautuvė (Fancy 
Goods) puošiamų tavorų, kūdikiams 
aprėdalai ir moterims įvairus daik
tai. Išdirbtas biznis, naujas tavo
ras. naujam name, karštu vandeniu 
apšildoma, ilgas lysas. pigi renda. 
rioJi ant Brighton P’terlc, lietuviij
ii* lenkų apgyventa vieta. Kreipkite^ 
pas savininką.

4094 ARCHER AVI?.
Arti California Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, labai 
geroj vietoj; tam, kas supranta tą 
biznį; pigiai. 1400 So. Jefferson St.

PARSIDUODA getas pelningas 
biznis geroj vietoj, prie didelės mo
kyklos, saldainių ir minkštų gėrimų 
ir grosernė. Parduosiu pigiai, nes tu
riu parduoti greitu laiku. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. 3 rui
mai pagyvenimui prie krautuvės, ren- 
dos $25 j mėnesį, yra lysas.

1632 W. 13th Street

saldainių, minkš- 
visokių smulkmenų 

krautuvė. 4540 S. (’alifornia avė.

PARSIDUODA 
tų gėrimų ir

PARDAVIMUI brkcrnč ląl>a> pi
giai, lietuviu kolonijoj. Turiu par
duoti greit iš priežasties ligos. 850 
W. 1« st.
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PARDAVIMUI
i

NAMAi-ŽEME
■ NAUJIENOS, Chieago, III.

NAMAI-ŽEME I' NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS! BRIGHTON PARK

šeštadienis, Rūgs. 11, 1926

MAMAI-ŽEME
PARDUODU savo player 

pianą. Pianas A-l stovyj, be
veik naujas. Aš apleidžiu mie
stą ir važiuoju į Califomiją. 
Aš busiu namie šventadieny.

2 AUGŠTŲ naujas 
mas, 2—4 kambarių 
moderniškas, geroje 
reikia tiktai $1800, kitus kaip ren
dą. Bargenas (

mūrinis na- 
flatiu, visas1 

vietoje, cash

Bridgeporto Didelis
Bargenas

LOTAI, LOTAI
Atidarėme naują subdivisl* 

Kedzie avė ir 71-mos. prk.-> 
Marųuette Parko; visi lotai yra 30

* " ‘ ‘ " 1 dėl

naują subdivisllą prie
ir 71-mos. prieš pat

Medinis Namas • .BRIGHTON PARK South Sidėj

šaukite
GRIGAS 

Yards 7117 
3131 So. Union Avė.

TURI U parduoti savo grojikl 
pianą, jo origioalė kaina $650. Yra 
bįskį išėjęs iš mados,,bet groja ge
rai. Rantuosiu tą grojiklį pianą, 
bcnėių ir roles už *69 cash arba 
išmokėjimais. Klauskit Mes. Blen- 
kos grojiklio piano. 3968 Milw;uikee 
avė.

$9800
mūrinis namas, su 

skiepu, 2—6 kambarių fialai, gra
žioje' vietoje, moderniškas, cash rei
kia tik $2000, kitus kai}) rendą. 
Ekstra burgenaa $10500

1% Al’GŠTO mūrinis namas, 2—4 
kambarių fialai, 30 pėdų lotas, gra
žioje vietoje, cash reikia lik $1000, 
kilus kaip rendą Bar- $5200

ATSIšAUKIT bile kada jei norit 
p.rkti gerų Angelus grojiklį pianą, 
pirmiau kainavo $750, kuri aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 į mėnesį. Prie jo 
dar pridėsiu 74 role liūs, benčių ir 
dideli kabinetų. Vinccnt Bcumaji, 
2332 \V. Madison st.

Mes turime višokių mainų, atsi
lankyki! pas mus. Mes turime 4vis- 
ką, ko tik jums reikia.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2612 W. 47th St.

3346 So. Wallace St.
Su $3,000 nupirksi 3 aug 

štų muro namą, 6 pagyve 
nimų, 3 po 6 kambarius ir 
po 4 kambarius. Maudynės, 
elektra, augštas skiepas, ir 
visi kiti geri patogumai; 
rendų per menesį neša $180, 
kaina labai žema; namas 
turi būt greit parduotas.

M.* J. Kiras
3335 So. Halsted St.

6 kambarių ir 2 lotai; 
gražus sodnas ir daržas, ga-jiėdų pločio ir užrubežiuoti .. «

namų statymrt. šalygatviai (side-
rynos (sewers) ir gasas hma laikyti vištą ir karviąwalks), rynos (sewers) ir gasas ūma laiayu Vistų ir Karvių, 

įdėta ir apmokėta. Parsiduoda su Randasi prie pat Westem 
$300 ^mokėjimu, likusias dalis ma
žais 'mėnesiniais mokesčiais.

Chas. J. Bagdziunas & Co.
736 VVest 35th Street,

| rytus nuo Halsted si. ’Ofisas 
atidarąs kasdien iki 9 vai. vakare. 
Ncdėliomis iki 3 po pietų.

{bulvaro ir 74 gatvės, kaina 
'tiktai $5,000, įmokėti $1,500, 
likusią paskolą kaip ren
dą.

Ekstra bargenas, Pardavimui hard- 
ware krautuvė su namu prie Archer 
Avė., krautuvė apačioj, G kambaria 
viršuje, skiepas, karštu vandeniu šil
doma, kąina tik $21,opo, turi turėt 
cash $12,500. /

Pardavimui ai ha mainymui 2 aug
štų -mūrinis namas, 4-4 kambarių 
skiepas ir viekai, lotas 34x125, nau
jas namas.

Mūrinis moderniškas bun- 
galow 6 kambarių, 2 karų 
garažas, turi būt parduotas 
greit, $3,000 įmokėti, o liku
sius kaip rendą.

1 M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

BARGENAS

Nauji ir daug nenaujų namų 
ant pardavimo

. M. J; Kiras
3335 So. Halsted St.

Už ,$35,000 cash, kitus išmokėji
mais, nupirksite 2 augštų mūrinį na
mą, 4-4 kambarių, yra skiepas ir viš- 
kai, naujas namas, kaina $10,500.

PARSIDUODA Restauranas, 
geroj vietoj, geras pelnas, pi
gi renda.

Kreipkitės:
734 W. 35th Street

Modemiška 5 kambarių rezidenci
ja, yru vana, elektra, furnas šildo
ma, šiltas ir šaltas vanduo, gara
žas, vištininkas, pieva, daržas, med
žiai ir krūmai, lotas 100x300, gero-

GERA PROGA BIZNIERIAMS
2 GARAŽAI ant pardavimo arba 

mainymo su bizniais arba be biz
niu. Taipgi galima pirkti vienus 
biznius. 1 garažas dėl 150 automo
bilių, kitas dėl 15 automobilių. Sa
vininkai priims į mainus namus ar
ba kitokias nuosavybes.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St.

Boulevard 9641

BRIDGEPORTE 
BRIGHTON PARKE 
MARQUETJ'E PARKE

Ir visoj pietinėj dalyje Chicagos. 
Kreipkitės pas mus ir mes parody
sime gerus bargenus ir gausite tei
singą ir užganėdinantį patarnavimą.

Uhas. J. Bagdziunas & Co.
736 West 35th Street

NIEKO NEJMOKEK
• TURĖK SAVO NAMĄ

ar-

PARSIDUODA pigiai cigarų, 
kendžių ir delikatessen storas. 
Biznis geras, renda pigi, par
duosiu pigiai, nes apleidžiu mie
stų. 4634 So. Fairfiekl Avenue, 
Tel. laifayette 4637.

GRAŽI 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, karštu vandeniu šildoma, 

jTkpielinkėjrMidlotM >«tas 371|xl25 4 miegruimiai aug-
>riemiestis, čia real estate labai “
a, pusė bloko nuo valstijinio kelio,'“'‘M s.enos netol. 5«tli r Turner 

5 minutės ėjimo iki stoties ir moky- Avė. Savininkas atiduos uz $12,600. 
klos. tris<leSimtl» minučių važiavimo taipgi pasirinkimui rezidencijos lo- 

24 traukiniai kas- ‘•^Netoli naujos mokyklos pne CTth- 
Gvvpnk ,r Hamlin Avė. uy\enK| J0HN L. SHERIDAN CO.

5312 So. Kedzie Avenue 
Prospect 3630

BARGENAS
Bizniavus lotas 69th St. arti West- 

em Avė, 25x125. Kaina $2650.00, 
$1650 cash, likusius ant lengvų iš
mokėjimų. (

Atsišaukite pas 
A. MASULIS 

6641 So. Western Avė., 
Tel. Republic 5550

Pastatysim ant iusu loto DABAR! 
Musai planas “Mokėk kaip rendą’’, 
suteikia progą pasistatyti narnąs 

I TUOJAU. Nelauk ilgiau. Jus tik mo
kėsit taip, kaip mokat dabar rendą, 
kuomet namas bus gatavas jus ga
lėsit ten gyventi. Architekto planas 
ir blue prints DYKAI. įleiskit jums 
darodyti kaip mes jau pastatėm tūk
stančius namų. Nėra atsakomybes. 
Sena firma. Geras bankinis Bady
mą*. ,

THORSCH and COMPANY
10 N. Clark Street 
Phone State 8825

Naujas 2 augštų mūrinis namai;, 
5-5 kambarių, yra skiepas ir vlškai. 
kaina $12,500.

Už $1,000 cash, kitus išmokėji
mais nupirksite 2 augštų medinį ar
ba cementuotą ir 3 kambarių cott
age iš užpakalio loto, kaina $7,300.

$1,000 nupirksite 7 kambarių cott- 
age su garažu, kaina $4,000.

$1,000 {mokėjus nupirksite 7 kam
barių cottage, 3 kambariai apačioj 
ir 4 viršuj ir garažas, kaina $5,500.

PARSIDUODA 2 bungalows po 6 
kambarius. Vienas yra visai nau- 
as, antras 2 metų senumo. Vienas 
vandeniu apšildomas, o antras pe
čium. Atsišauklt prie savininko. 
Parduosiu ant gerų sąlygų.

■1144 S. Kedvale avė.

SERAI—BONAI
REIKIA AUKSiNIŲ BONŲ
Morgičių arba eųuity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainų.

šaukit: Central 8715

PAP.DAVIMUI cigarų, cigarctų, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė; yra ant kampo ir prie 
karų linijos, tai biznis eina gerai 
žiemą ir vasarą, nle aš turiu par
duoti greitai ir pigiai dėl nesvei
katos.

4120 S. Wcntwortl> avė J

iš vidurmiesčio, 
dien, gera vieta dėl vaikų. 
ant ūkės ir dirbk mieste, $1500 cash, Į 

‘ kitus lengvais išmokėjimais, kaina 
$9,000. 1

PETER J. JOHNSON 
106 North La Šalie Street 

Main 3004

PARSIDUODA 2 aukštų muro 
tampinis namas, 2 karų garažas, 

niltu vandeniu šildomas, 6 kambarių 
: latas Ir 2 štorąl, o taipgi ir bizniai 
Ice cream ir Restoranas) pigiai, 

! i 15,500 su mažu įnešimu.
M. A. GOBERIS 

savipinkas, 
1300 So. Cicero Avė.

•6 KAMBARIŲ mūrinis' bunga)ow, 
karštu vandeniu šildomas, 3 karų 
mūrinis garažas, apkainuotas $6500. 
Randasi netoli Halsted ir 51st St., 
išmokėjimais pagal sutarti.

J. E. SANDNER 
206 W. Garfield Blvd. 

Boulevard 1392

Tiktai keli lotai liko prie Archm 
Avė., tarpe California ir Montgome- 
ry.z Jei jums reikia lotų, dabar yra 
gera proga nusipirkti.

•FBANK W0ZNIAK 
2703 W. 47th St.

Tel. Lafayette 4607

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

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai, arba mainysiu ant mažo na
muko, loto; biznis senas, gerai iš
dirbtas. Turi greitai būti parduo-

1429 So. Marshfield avė.
Tol. Boulevard 7953 J

TIKRAS BARGENAS 
MELROSE PARKE

.3 metų mūrinis, 2 flatų po 4 j 
kambarius, namas, 2 furnace 
heat boileriai, lotas 33 pėdų. |

Greitam pardavimui tiktai 
$9000.00.

Parduoda pats savininkas.

PARSIDUODA grosemės ir bu- 
černės fikčeriai, 2 ice baksiai, 2 
scales, registeris ir show kuisai. 
Taipgi visokį kitokį, katrie tik rei
kalingi prie bučornės^ biznio. Sa
vininkas priims lotus i mainus.

C. P. SUROMSKIS & CO.k
3352 S. Halsted st.

Boulevard 9641

Bargenas 2 flatų namo
Ant 50 pėdų loto, cementinių 

bloksų, 2 karų garažas, geroje 
vietoje, kaina tiktai $10,500 
greitam pardavimui. Biskį įmo
kėti, kitus lengvais išmokėji
mais. MR. WESTERNHOFF, 
11030 Michigįm Avė., Pullman 
7500.

PARDUOSIU bungalow, 6 rūmų, 
karštu vandeniu šildomas, akeris 
žemės, naujai įtaisytas dvieju ka
rų garažas ir vištininkas. Mainysiu 
ant mašinos ar troko.mašinos ar troko.

SAVININKAS 
3200 Lowe Avė. 

Tel. Boulevard 7305

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte i lotą arba ant 
gero automobilio. Atsišnukit prie 
savininko.

MBS. T. RADAVIČIfcNfi
301 So. Fourth St.
ST. CHARLES, ILL

Tel. St. Charles 451.

Už $150 nupirksite mani) $800 
vertės Baldwin grojiklį pisiią, ge
ras kaip naujas, sykiu roles ir ben- 
čius. Tikra proga. Ateikit šiandien 
iki 9 arba nedėlioj iki 5 po piet.

American Storage Housc, 
2216 W. Madison st.

117 N. Dearbom St. 
Room 707, 

Phone Dearbom 3352.

PARSIDUODA dviejų kėdžių bar- 
bernė. Vieta smagi, biznis daroma 
geras, bet yra priežastis, kad 
riu parduoti į kelias dienas. 

Ml. Greenwood 
Barber Shop 

Iii St. prie Kedzie avė.

tu-

PARSIDUODA Barber Shop, ge
roj vietoj, geras biznis, pigi ren
da ir didelis bargenas. 856 W. 33 
Street. Phone Boulevard 47945.------ 1--- j.

PARDUOS ARBA MAINYS 
I Mūrinis namas, štoras ir 3 
pagyvenimai, elektra, 
aržuoliniai trimingai, vėliau- kios 
stos mados įtaisymai, ant dide-188th 
lės bizniavus gatvės ir kalų 
lainės, 1 blokas nuo didelio te
atro, Yj bloko nuo bankos, ge
ra vieta dėl biznio. Parduos pi
giai, arba mainys ant kitos 
prapertfs.

CHAS ZEKAS 
4454 So. Westei’n Avė.

PARDAVIMUI su mažu jmokėji- 
■ mu, arba mainysiu ant namo, 80 ak- 
j iij farma. Kaina $6,700.
( 40 akrų farma, 1 mylia nuo mies
to. Visa ūkės mašinerija randasi, 
žemė juodžemis. Geri budinkai, pasi- 
nuadokifc proga. Parduosiu už $3.00?

Atsišaukit į
Naujienų Skyrių, 

Box 67,
3240 S®. Halsted St.

PARSIDUODA biznio prapertė 
ant Halsted st. štoras ir 3 fintai. 
Parsiduoda labrfi pigiai už $16500. 
Namas randasi 3216 Halsted st. 
Turi būt parduotas šią savaitę. At
sišaukit 3210 S. Halsted st.

A. Visbarąs

PARSIDUODA 4 kambarių muro 
namas. 4725 So. Kostner Avė.

HARDWARE biznis, yra daug 
stako, mainysiu į grosrrnę, lotus 
arba mažą namą.
< 2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI C.hlli Parlor. Prie
žastį patirsit ant vietos. 1415 So. 
Union avė. \

PARDAVIMUI pigiai i 
krautuvė, pigi renda, yra kambaria 
gyvenimui. 125 E. 107th St.

vatinfl 1 PARDUOSIU ar išmainysiu Road vanOM, House ir 10 akrų žemės ant bile ko- 
’_L.i Chicagos prapertės, 95th St. ir 

savininkas gyvena.
GEORGE’S PIACE 

Willow Springs, Box 144 
Tel. 15, Willow Springs 

Mrs. F. Blinstrup

PARDAVIMUI 3 augštų medinis 
namas, kaina $4300, randasi 4451 Su. 
Honore St. Tel. Rockwell 9641.

8 nauji mūriniai bungalows

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
K i Ida re netoli Archer, 30V125 pė
dų; parduosiu pigiai. Saukit tele
fonu Prospoct 3650.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, še
šios rendos, 907 W. Cullerton St.

LABAI moderniški 6 kambarių, ' 1,1 ' ' 1
furnas šildomi, randasi prie Hous- PARDAVIMUI 6 ruimų mu-
MW.W?aXPkit^S,|enlviis rihž cotta«e> furnas
kėjimais. Atdari dėl apžiūrėjimo garadžius, namas geras. .Gausit

saldainių nedėlioj 10 vai. ryto iki 5 po pie- ha r neria kreinkitčfl tuo-.ambanai Klauskit Mr. Moser arba tele- ąiae,l oąrgeną. KreipKlies lUO

BARGENAS, Pardavimui Variety 
štoras. Pirmas geras pasiūlymas. 
3111 S. Halsted St. Boulevard 1096.

jaus. 3813 So. Wallace St., Tel. 
J Boulevard 0675.

ISIDUODA 2 flatų muro na-.
netoli Martpiette Parko. Nau-Į

fonuokit Prospect 2829.

PARSIDUODA 2 flatų muro na-,______________
mas, netoli Marcmette Parko. Nau
jos mados su visokiais paranku- PARDAVIMUI 204 akrų farma
mais. Yra dviejų kat’ų garažas. Kai- mieste, prie valstijinio kelio, 19 kam-

NAMAI-ZEME
na $13,700. Renda metams $1584.

5931 S. Albany a ve. 
Savininkas Ist fl. 
Tel. Prospect 10366

Brighton Park
Naujas 2 augštų muro na

mas, 2 pagyvenimai po 4 
kambarius, augštas cemen
tuotas skiepas, augšti viš- 
kai, kaina tiktai $10,500, 
įmokėti $2,000, (f likusius 
pagal savininko sutikimą.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 boileriai, aržuolo trimas, dekoruo
tas, 2 karų garažas, šaukit Cicero 
2138-R, arba matyk savininką 1811— 
51st Avė., Cicero.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų 
muro namas, 12 flatų. Rendos 
$180 į mėnesį. 2 lotai 54X100. 

1625 S. Jefferson st.
Joe Ploshtka

barių stuba, didelė barnė ir kiti bu
dinkai, 4 arkliai, 11 melžiamų kar

ietų, gerai aptverta, yra 
dauR/'padargų. Netoli atsidaro va- 

 

Į i ip kasyklos. Savininkus dėl nesvei
katos priverstas parduoti greit.

| Rašykit.

PAUL LYNCH, 
Camey, Ąiich.

vių, 50

KREDITORIUS reikalauja pinigų, 
parduodu naują krautuvę ir namą, 
v ra 6 kambarių flatas viršuje. Tai 
yra geriausia krautuvė prie 63 St.

Priežas-
Pir- 

metus,

6 KAMBARIŲ cottage, karštu van
deniu šildoma, pirmos rųšies stovy, 
randasi 47th St. ir Princeton 
kaina

Avė

Visas kieto medžio trimas. 
tis pardavimo, reikia pinigų, 
mas morgičius $14,000 per 5 
kaina $26,000.

Savininkas ir statytojas, , 
2640 W. 63 St.

Parsi- 
flatai 
tarpe 

Prekė

DIDELIS bargenas. Parsiduoda 6 
kambarių ‘ Cdttage Brighton Park, 
$500 įmokėti, liausią sumą išmokėsi 
kaip rendą. 3 pagyvenimų nąmą par
duosiu arba mąjnysiu ant kokio biz
nio. Su -reikalu kreipkitės pas A. 
GRIGAS, 3114 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 4899

3 augštų biuro namas, 3 
pagyvenimai, 2-6 ir 1-5 kam
barių, rendų per mėnesį 

kaina tik $8,000, įmo
kėti $3,000, o kitus kaip ren- 
dą.
I M. J. Kiras

3335 So. Halsted St.

BARGENAS. Pardavimui 200 
akrų farnia, 7 kambarių stuba, 
bamė ir kiti budinkai, gražus 
sodnas, 1 mylia nuo mokyklos, 
prie gero kelio, 4% mylios N. 
W. nuo North Judson, Ind. At- 
sišaukit po 7 vakare. Telefonas 
Stewart 8596.

WM. O. GOETZ, 
517 W. 80 St. t '

160 AKERIŲ FARM A!
Prie didelio ežero su gyvuliais, 

mašinoms ir visais kitokiais 
taisymais. Parsiduoda labai pi

giai; savininkas mainys ant na
mo, priims lotus arba biznį 
pirmų įmokė j imą.

C. P. SUROMSKIS A CO.
3352 So. Halsted Street

Boulevard 9641

UŽ

DIDELIS Bargenas. 
duoda mūrinis namas, 3 
po 5 kambarius, randasi 
32 ir 33 ant Lowe avė. 
$8500. 2554 S. Halsted Si Tel. 
Victory 8194.

$8,000.
į J. E. SANDNER
206 W. Garfield Blvd.

Boulevard 1392

MAINAI
7 ruimų mūrinė rezidencija 

South Sidėj, karštu vandeniu 
šildoma, mainysiu ant 2, 3 arba 
4 flatų mūrinį namą.

2 flatų medinis namas po 4 
ruimus, mainysiu ant muro 2 
flatų namo South Side. STAN-

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, fumas šildomas.

7019 So. Talman Avė.

2 BIZNIAVU lotu mainysiu ant 
namo arba pridėsiu pinigais. 2554 S. 
Halsted St., Tel. Victory 8194.

PARDAVIMUI grdžus naujas 2 
flatų namas, dideli kambariai, bar
genas jei pirksit tuojau. Pasiulykit 
patys. Pirkit nuo savininko. 5939 So. 
Albany Avė., Ist fl.

PARSIDUŲDA namas su bizniu. 
Labai geroj vietoj ir geras biznis. 
Parduosiu už cash arba mainysiu 
ant didesnio namo. 5200 S. Western 
avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų murinie
namas. 4 pagyvenimais po 5 rui-| KO-NESTOR, 901 W. 33rd St., 
mus. Randasi arti Riverview par
ko. Gerai Įrengti kambariai. Kreip
kitės prie savininko, gausit barge- 
ną. 2 lubos iš užpakalio.

E. DENILLSv 
923 W. 33 St.

Yards 4669.

kambarius,
PARSIDUODA mūrinis namas su 

lotu ir garažu, arba mainysiu i 
mažesnį namą ar lota be skirtumo 
apielinkės. 4631' So. St. Louis avė. 
2-ros lubos.

PARSIDUODA 5 kambarių cot- 
tago. Yra gasas,, elektra ir maudy
nės. 3222 Lowe avė.

Didelis bargenas
NAMAS ir du lotai, $6,000. 4424 

So. Talman ava.

MŪRINIS namas, S 
beismeątas ir viškai; parduosiu pi- 

i giau, negu man kainavo arba mai
nysiu i bekemę arba grosernę. 
Priežastis labai svarbi, patirsite 
ant vietos.

941 W. 34th St.
Savininkas ant 3 lubų

ANT mainymo 2 akrų ir la
bai dailus 10 kambarių namas' 
ant Archer avė. Willow Springs 
Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Mainysiu ant namo Chicgoj.

G. Waslovas,
4600 S. Francisco avė. i

ANT pardavimo arba mainy- 
išSiMAiNO muro namas, 2 po 6 mo road house ir 5 ruimų la- 

kainbgnius ir dviejų mašinų gani- graži vieta, netoli Harvey, 
žas. Randasi prie vienuolyno, blo- ...
kas nuo Western avė. karų. Karš-* HL Kama $5000 Atgisaukit pas 
tu vandeniu šildomas.

Kreipkitės:
6352 Šen Claremont ava;

Y

G. WASLOVAS 
4600 S. Francisco avė.

'■ ''/I * '

PARDAVIMUI mažas namas 
su dviejais lotais; pusė bloko 
nuo karų linijos, Clearing 64 st. 
Matyk i t vakarais arba subato- 
mis po pietų. Mainysiu lotų ant 
automobiliaus, troko arba pia
no, l^tas 55X132. Kreipkitės 1 
lubos. ’’ '

3643 So. Emerald avė.

BARGENAS. Pardavimui na
mas su 4 rendomis, visi kam
bariai dideli, atneša 15% įplau
kų, prie 20th PI., netoli Peoria, 
$1000 įmokėti, kitus morgičius, 
\aina $3500.

' Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
R. J. SIMAN.

1344 W. 18th St.

PARDAVIMUI arba mainymui me- 
dinis-murinis namas, 2 augštų, 4-4 
kambarių, mainysiu j cottage arba 
bungalow, biskj toliau nuo miesto.

2552 So. Emerald Avė.

PUIKUS 2 flatų mūrinis 
kampinis namas, karštu vandė- 
niu šildomas, aržuolo trimas, 
bungalovv stogas, lotas 30x125, 
turiu parduoti greit. 5701 So. 
Sacramento Avė.

TOWN of Lake, parsiduoda medi
nis namas, pigiai ir groserne, deli
katessen ir mokyklos įrankių krau
tuvė. 4827 So. Paulina St.

SOUTH West Side pardavimtų ma
žas namas, tik 1 blokas nuo Archer 
karų linijos, kaina $2350.

4941 So. Ęildare Avė.--------- - . — ...... .. .
NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 

galow, 8839 iki 8345 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono įėjimas, ug
niavietė, knygynai, su grindimis viš- 
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
yra gasinis pečius, ice box ir 
dos. Bus gatavas Octobei* 1, 
$8,250, lengvais išmokėjimais.

E. a RENESCH & CO. 
401 W. 79th Street

užlai- 
kaina

PARSIDUODA 5 kambarių 
naujas bungalow, vėliausios ma
dos įrengimai, prie geros trans- 
portacijos, prie karų linijos ir 
I. C. Electric R. R. Kaina $8500 
cash $1000. Kon trak torius gali
ma matyti nedėlioj nuo 10'vai. 
iš ryto iki 5 vai. po piet.

Adresas
9846 Drexel Avė., 

Phone Triangle 3426 
Klauskite Mr. A. MOSS

MŪRINIS namas 10 kambarių, 
yra elektra, furnas šildomas, pirmos 
klesos stovy, 4 kambarių cottage, už
pakaly jardas, bargenas už $8,250, 
dalį pinigais.

5888 Emerald Avė.
1 blokas j rytus nuo Halsted St.

PARSIDUODA muro namas 6 ir 
4 kambarių, gasas, elektra, vana. Vi
sas namas naujai pertaisytas. Ren
da $58 mėnesiui. Kaina $4,100. Par
davimo priežastį , patirsite ant vie
tos. Atsišauk it vakarais po 6.

8717 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI 86 karų garažas. 
Pigiai, jei pirksit tuojau. 2039—43 
Jackson BJvd. R. T. Van Doiny.

------------------------ .—,-----------------------
4 LOTAI, netoli 55 St. ir Craw- 

ford, 30y 125. Yra šalytakiai, suro< 
ir t. t. Lengvais išmokėjimais. Nau
jienos, 1739 S. Halsted st. Rox 851.

Prie Halsted St.
3129 So. Halsted St. Nau

jas gražus mūrinis namas, 
2 augštų, 1 didelė krautuvė, 
gražus 7 kambarių flatas, 
aržuolo medžio vidus ištai
sytas, bufetai, veidrodžiai ir 
kiti vėliausios mados įtaisy
mai; marmuro grindys mau
dynėj, augštas skiepas, skal
bykla drabužiams plaut, 
karštu vandenili šildomas, 
randasi prie pat Lietuvių 
Auditorijos, prieš Mildos di
delį Teatrą, kaina labai 
ma.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
nokinant dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
♦72 W. Madison Street, arba 109 S. 
VVells Street.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
4igh School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.«
Universai Preperatory & 

Comm erei ai School
J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius

3301 So. Halsted St.
(Kampas 33 gatvės, 2 lubos) 

-------------------:----------------- ,-----------
IŠMOK Barberystės, nuolat dar

bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi
son Street.

ze-

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Neieškokit kitur, mes turim jį
BUNGAŲ0W, kurio jus ieškota, 

mes turime, 5 šviesus kambariai, 
aržuolo \ trimas ir grindys, įmūry
tas plumbingas, tile vana, lietaus 
lašai, graži knygoms šėpa ir rašo
ma deska, su sieteliais ir stikliniai 
porčiai. Didelis šviesus skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, laundrės 
lovys, gasinis heateris ir t. t. Vie
tos dėl 2 kambarių ant viškų, jei 
reikia. Lotas 80x125. Gatvė dąbar 
yra taisoma. Atvažiuokit ir pažiū
rėkit šio namo. Atdara dėl apžiū
rėjimo kasdien ir nedėlioj. Savi
ninkas.

. 7147 So. Campbell Avė.

dOXXXXXXXXIXIIIIIIIXXIXI.

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

G. LE VESKI, 
Los Angeles, Calif.

(Pilnas antrašas bus pad. vėliau)
*ixxmmiTnxxixxinxxx*

PARDAVIMUI gražus 4 kamba
rių mūrinis bungalow, aržuolo grin
dys ir kieto medžio trimas, karš
tu vandeniu šildomas,, su sieteliais 
ir stikliniai porČiai, 30 nėdų lotas, 
vėliausios mados plumbingas, yra 
vietos dėl daugiau kambarių ant 
viškų, $1000 įmokėti, o kitus pagal 
sutartį. Savininkas.

7206 So. Rockwell St.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., ChicSgo, III.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo, ...... į uiuvsii} tuiiiuKesn], geresnes uaiuv

PARDAVIMUI modernišku 5 kam-1 ■ Į*1*“® mums jums pagel-
barii) 
loras, 
kaina 
avė.

medinfi 
panel 
$6350.

cottage, yra sun par
varomas kambarys, 

5411 S. Sacramento

PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas, yra' ga««s, elektra, va- ( 
na, uždaryti porčiai. gatve ir elč'si įrengimai, 
apmokėta, kaina $9700. Tel. Lafa
yette 1410;

BARGENAS
Pardavimui namas ir krautu-

jbėti, išmokindami jus Auto-Electric 
1 Mechanikos ir Baterijos Amato.
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir

jvė, 6-4 kambarių flatai. Yra vi-, daugiaus.
■' * ; ’ Turiu parduoti FEDERAL AUTO ENGINEERING

dėl lijfos. Tel. Lafayette 6949 | lft07 ^tS>}ldi»on Street
k


