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Maskva vis kalba apie ICon"llll8,y
Lenkų ruošimąsi 

pulti Lietuvą
Kinai koncentruoja ka-1 

ruomenę prieš Britus
Diktarura sovietijoj žlunga, sa 

ko Maskvos kampartijos

Sovietai susopinę dėl 
Lenkijos pakto

Kinai koncentruoja kariuo 
menę prieš Britus

Įtaria Lenkiją, kad ji ruošian
tis. žygiams prieš Ijetuvą ir

užsienio .spaudoj
imu

'itaiini paktą, sovietų 
se pasireiškia nemažo 
j inimo. Tie pranešimai apie; 
pasirašymą pakto. kartu su 
pranešimais apie mar>a:o Pil
sudskio karinius prisiruošimus, 
o taipjau Mand 
čang Tsolino p 
mai Kimi Rytų 
sovietus stipriai 
vietų laikraštis

prisiruošimu

Spėjama, 
t ų i r 
glumas

Bri-kad karas tarp 
Kinų busiąs neišven- 
ir i velnias Ameriką.

Pranešimai

iptą mi- s’ily kone ntruoją 
rateliuo- ii' artilerija upės

išvaduoti 
km i uos

joj žlunganti

maskuoti
vakar

tavo

liana Vidfkoett^j^ > 
mm.p pęrblaukč l.arn

vos kompartijos konferenci
joj, apie kurių praneša Prav- 
da

ir sovietai 
esą pilnut 

buržuazijos 
sovie- 

taip,
MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
.—Meksikos valdžia instiuk-

Keli kiti amerikiečiai apiplėš
ti; banditams gaudyti pa
siųsta kariuomenė.

Jungtinių Valstijų ambasa
dos patarėjas Schoenfeldas 
tuojau kreipėsi j Meksikos vy- 

ję, reikalaudamas, kad 
surasti ir ašt-

nubausti. Vyriausybė 
pasiuntė kariuomenės

name paskutinių, ką tik 
line gautų, Maskvos Pravdos 
numerių išspaudinta praneši
mas apie šiomis dienomis įvy- Į 
kusią maskviškės komunistų

jrenciją. Konferencijoj buvęs 
debatuojamas Zinovjevo opozi
cijos klausimas, ir debatai bu
vę labai triukšmingi.

Vienas delegatų, sako Dravda, 
tvirtinęs, kad visi kultūringi 
Europos kraštai leidžią komu
nistų partijoms veikti legaliai, 
lai kodėl—klausęs jis —turė
tų būt sovietų Rusijoj užgin
tos visos kitos partijos, išski
riant komunistų,— kodėl joms 
neturėtų būt 
veikti ?

sako Pravda, 
komunistų partija 
visoj Rusijoj dabar 
pilni smulkiosios

kurie klibiną

Kinai, 'ings. 14.
kad Kinų

io .langt.se
kariuomenę vii menti], 
krantuose, į tų i)’ pj

gi umo j .ūdos 1 jogei galima

dvo Kai Kritų
oli- \vo, gabenęs
»iio sužeistuosius,
So-1myn, ' pietinių 
sa- nė llankove ėmė vėl

paskelbimas pakto ir Ki 
las Lenku kariniu‘gi jžti

prieš Lietuvą 
ją. Izvestija 
rų žinių, ka< 
zuojanti savo

ruosiąsis
• sovietų

karui
Rusi-

Lenkija mobili-

kinie-

garlaivis Kiang- 
užmuštuosius ir

karinome^ 
j j šaudytų

a-fti, kad komui.istų partijos 
diktatūra Rusijoj žlunganti.

Dar kitas delegatas skundę
sis, kad .nedarbas ' sovietų Ru
sijoj nė kiek nemažesnis, kaip 
ki.uose kraštuose, ir kad dapl'i- 
ninkų aplamai padėtis Rusijoj 
esanti 
tur.

Jam į pagalba

tijų karo laivas, stovėjęs lian- 
kovo distrikte, paėmė nuo jo 
sužeistuosius ir pargalx*no

sunkesnė, ne kad •f>*ve- 
* v \

'Toliau I’ravda praneša, kati 
tarp kortelių, kurių konferen
cijos m(4u delegatai pridavę 
prezidiumui. daug buvę lab 
antisi

Sraiku preinfiro Myliso Yaki indėnu sukilimas So
tiBK\ lininio £u piktai 
imai.s , ir kaliojin

ta
a

iioioj, Meksikoj

czervus. | Šanhajuj aplamai manoma,
arba niekados”,'kad galų 
aikraštis, “mes Kinų kilssako sovietu 

turime rimtai žiūrėti Į Lenki
jos peržengimus musų sienos 
ir įspėti Varšuvos valdžią, kad 
ios taikos pareiškimai nesude
rinami su jos darbais”.

kinis, labai 
r Jungtines

Traukinys užmušė ke
turis darbininkus

PAŠOVĖ P \SKUI

KENOSHA, Uis., rūgs. II. 
savininkas Jo
to m., pavojin-

nusižudė. Pati buvo iškė-

,J EfT’ERS( )\, lo\va, rūgs. 
14.—Raccoon upės tilte, apie 
Uis mylias i vakarus nuo Jef- 
fersono, Chica. 
tern traukinys 
asmenis, 
kompanijos 
vardai yla

užmušė keturis 
ago Painting 

darbininkus, kurių 
John Kolesar, Al- 
John Guegel ir

John l.amont. Darbininkai ba
kelio vienam

Meksikos banditai suėmė 
Amerikos kapitalistą

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs, 
banditai 

amerikie- 
grjžusią j Meksi

kos Miestą iš C.uernavaca va- 1 
sarinio rezorto. Vieną jų, Jaco- 
bą Rosenthalj, kapitalistą iš 
\Voodmere, L. I., banditai su
ėmę nusigabeno su savim, pa
reiškę, kad iš jo bus 'reikalau
jama didelės sumos išsipirkti.
Visi kiti partijos nariai buvo sodžiun, gydytojas paima gero

ką užmokesnį. Pav. žirnimų 
parap. Plikių sodžiun atvažia
vęs apžiūrėti mokyklos, parei
kalavęs 100 auksinų, nors Pil
kiai nuo 
mokyklų 
domas.

Lietuvos žinios
Okupuota Lietuva

TRUKDOMA MOKYKLAS
STEIGTI

VILNIUS, 21. VIII. (Elta). 
— Lydos mokyklų inspektora- 
tas nepriima prašymų mokyk
lai steigti, jeigu prie prašymo 
nepridėta apskrities gydytojo 
liudymas, kad mokyklai butas 
yra atatinkamas. Tuo tarpu 
pasirodo, kad norint gauti gy
dytojo liudymas, reikia jis par
vežti sodžiun. Už atvažiavimą

banditai butų 
riai 
rimai

Lydos visai arti. Tuo 
steigimas labai truk

KAIRI E JI I> A RBIN IN K AI 
NUGALĖJO ENDEKIŠKUS

f

r

g?

Meksika protestuoja 
dėl žiauraus nužudy
mo trijų meksikiečiu

VILNIUS, 21. Vlfl.

ie padaryti protestą 
Valstijų valdžiai dėl 

žiauraus nužudymo trijų Mek
sikos piliečių, Tomaso Nunezo 
ir jo dviejų sūnų, Raymonds- 
viilėj, Texase. Tie meksikie
čiai buvo uždaryti vietos kalė
jime. Govėda išdaužė, kalėji
mai}. išvilko; juos laukan, bai-: 
šiai kankina ir pagaliau su
šaudė, o tėvui galvą nukirto.

i>u LAKŪNAI IŠSIGELBĖJO
PARAŠIUTU

sąj ungos: 
kairiųjų 
Paskuti-

klasinės darbininkų 
viena sąjunga buvo 
rankose, kita endekų.
nėmis dienomis endekų sąjun
goje kilo politinių nesusiprati
mų, didesnė darbininkų dalis 
išstojo iš sąjungos ir prisidė
jo prie kaiiiųjų darbininkų 
klasinės sąjungos.

I LENKU 
J1MUOSE

KALĖ-

(Elta).
Suvalkų,

1OS

ir

Didesnė tečiau konferenėir 
dalis, pa

acco
Vanzgfti teismo

LS CH.R1STL 
.— šiandie tapo ati- vo 
naujas (alpus U.hris 
kuriam pastatyti i 
milionai doleriu.

AS NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

si! greičiausia.
Klasifikuotųjų 

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

Psrouoki! kas jum* uereika 
linga* per paskelbimus Naujie
nose

-•^vt*-*^**

pateko po antruoju, bėgusiu j 
vakarus. Penktasis darbinin-

KRAN K FORT, ILL., 
-Vietos New Orient 
No. 2 vakar atsitiko 

nelaimė, kurioj du darbinin
kai, Charles Strutzman ir Lau- 
rence Rendleman buvo užmuš
ti, o Joe Jaselis [turbūt lietu
vis j pavojingai, turbūt mirti
nai sužeistas. Darbininkai bu
vo sutriuškinti susimušus 
dviem vagonam požeminiuose

rūgs.

BERLTNAS, rųgs. 14. — 
Jungtinių 'Valstijų ambasado
rius Jacob Gould Schurman 
išvyko* į Bremeną, iš kur jis: 

Į garlaiviu George VVashington 
išplauks j Novv York|p\

_V1LNR S, 21. VIII. 
— * Vilniaus Gardino, 
Švenčionių ir Balstogės kalėji
muose sėdi apie 100 politinių 
lietuvių kalinių, daugiausiai 
sodiečių. Dauguma tų kalinių 
yra nuteisti neva už dalyvavi
mą tariamojo sukilimo ruoši
me prieš valdžią 1922 metais 
arba už laisvu noru tarnavimą 
lietuvių kariuomenėj 1920 — 
1922 metais. L. Vii. lietuvių 
komitetas darė žingsnių, kad 
butų suteikta amnestija vi
siems tiems kaliniams^ Apie 
amnestiją. tačiau, tiek lietu
viams, tiek ir visiems kitiems 
politiniams kaliniams nieko ne

indėnu
Ozregonon. MOl NDSVILLE. \V. Va., 

rūgs. 1 I. —Leitenantui Robin
sonui ir jo mechanikui, kapr. 
Brownui skrendant iš Pope, N. 
C., j Daytoną ore sugedo jų 
aeroplanas ir nukrito žemėn. 
Aviatoriai tečiau suskubo pa
vartoti savo parašiutus ir jais 
nusileido žemėn neužsigavę.

railuja, rūgs 
prem jero,

.Kondyliso,' padėtis atrodo labai 'skelbi 
netvirta.
i .KonduroiIis, kuris buvo vie-{likvidi 
tas stipriausių ^gen. Kondyli- 'kariui 
so rėmėjų, atsisakė p 
oficialioj artilerijos 
Atėnuose aiškinimą ir 
Atėnus. Politiniai vadai įteikė va^i’ 
reikalavimą, kad Kondylis re-|den4 
zigniirtų?

Gen. Kondylis atsakė, kad (kareivių pasiruošė 
jiij^n.iielai rezignuosiąs, jei mi- čiay inilčivį 

attiks su są-1 
butų garan- bi^o pa
A. ’i^^in^. t-tmį, -t-jj--.il— -........ -
Tprovinęij()^ blu asmenyS^Siį^ti.1 Šu.lnik- 

era^ KAidyli^^Iytas kurį laiką, geli. Obrego- 
o neran-Jfnas pagaliau galėjo keliauti 

suk ii toliau.'

buvo 
trau- 

pasiųsta kariuomenė 
, f ------- --—.s—-------  *

<OS MIESTAS, nugs. 
msybės pranešimas
•(ui , Sonoros valstijoj 
k f'.vin<iėruu • S u k i I i in u i 
’ pasiųsta federalinės 

mes būrys.
šmas sako, kad apie 

sukilimo tuksi iš- in4ėnų<jsiilaikc neto- 
apleido Ii Vicajno trati1<iny,'-‘hft<p^w 

o buvęs Meksikos pr^^' 
i Obregonas. Gen. 

ObrėkoiRtSy ir 150 jj lydėjusių 
gintis, te-

k-

DEDHAM, Mass., 
ktųjų radik; 

ir Iti, advokat 
psont/teij 
yero natmMBidsmo 
tiesiems'* Thoj
statė teismui du “aFid^vitus”, 
vienas jų (’elestino>-Madeir-os, 
antras James 
dviejų pasmerkt 
kų, kariuose ji 
kad ne Sacco i 
mušę 1920 mel

nitfFMB] Kabinetas 
lygomis, -kurinis 
luotą

Mirė Japonų fin. ministeris

TOI^TO, Japonija, rugp. 14. CEDAR RAPI1KS, Iawa, 
—Vakar mirė Japonijos linan- rūgs. 14. —Už ėmimą kyšių iš 
su ministeris Hayami, 57 metų butlegerių areštuota prohibici- 
amžiąus jos agentas Lawrence Streeter.

rardellį miestely South Brain- 
tree, bet Celestinas ' M adei ros

NELAIME su autobusu

didelis autobusas, gabenęs 
trisdešimt moterų, deįegąčių į 
Ispanijos khro veteftWu,i 
trikto kphvenciją, netoli 
čia nusirito griovin ię, >

buvo
lėtas

kratą Inter- 
npanijos bu- 

bravore.Rado apie 6,- 
onų cukiraus ir rugių 

milžinišką distiliuoja-

rodo, kwE£ 
ir ten didi 
da, o todėl

Iri
t r

r'Mg

-T-

toliau.' m

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

i A S AI. BEllTO.I

tW>M0N1I()N, Alberta, Ka- 
nada, rūgs. 14. ^’Čia ir apie 
linkę j šiandie pasingo, 

s sutrukdė

Nori užgini keiksmus 
Filipinuose

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

R

nuo

r

A nks 
ūkių

šiai dienai pra-
apielinkei federa- 

biurks

MANILA, Filipinai, nigs, 14. 
i 14.—Kongresų narys Lupo Bi- 
jteng įnešė atstovų bute įsta
tymo '■sumanymų užginti Fili
pinų šąlose vartojimą kalboj 
Šlykščių, nepadorių žodžių ir 
keiksmų. Einant įstatymo su
manymu mėgėjas keiktis butų 

(pirmą kartą baudžiamas 25 do
leriais/ arba savaite kalėjimo, 
6 už tolesnius nusikaltimus dar 
didesne' bausme. Įstatymas vi
sų tyrina. kreipiamas Jungti
nių Valstijų kariškiams, kurie

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. • *

SIOUX CITY, 
14.—Federaliniai 
Rentai pa’darė - 

v
00 
raug 
mąjį apaugtą.

NEW YORKAS, rūgs. 14.—- 
Miręs andais milionierius Ed- 
ward Faulkner paliko $1,000,- 
1100 f(Atia ligai arthritis tiri-® į ^^0nčtk'ir surasti būdų jai gydyti.

orąs,
viduti-

linis oro 
našauja:

Nenusistojęs 
lepaus; truputį šilčiau į
ims mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros bu y o 
vidutiniškai 63° F.

Šiandie saulė teka 6:29; lei
džiasi 7:02 F.

WISCONSW

'Kayi> Įieapsako- 
““‘ąis^eiksmais.

.. mO?AUKEiE, <Wis., rūgs. 
T^^Vliėtos oro. ^biuro gautomis 
žiniomU šiaurinę Wisconsino 
dalj atlankė pusėtinos šalnos.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per pa.štą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 

“-" 'BENOšIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Idetuvfi ieimininkS Amerikoje visados trokštd gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinSjant pareigas kaipo Sei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei ,

RODYKLĖ No. 49

Virimo Receptas
Jeigu paklaustumėt manęs ką až 

skaitau tipiškiausiu receptu Ameri
kos virtuvėj, aš atsakyčiau, “Pajun”. 
Tėmykit priekandų užsakymus bile 
valgykfoj ir patėmysit kad trjs iš 
kožnų penkių yra dėl pajaus. Geras 
pajus yra smagumo šaltinis kožnam. 
J» žemutinė pluta neturi būti tadi, 
jo pripildymas turi būti iš tikrų su
dėtinių. Viršutinė pluta geltonai ru
da, o kraštai lygiai aptaisyti. Pa- 
tirsit kad kiaušinių pajus gerai pa
darytas bus vienas iš geriausių pajų 
jūsų šeimynai, kadangi jis yra skir- 
tingesnis nuo kitų.

CUSTARD (KIAUŠINIŲ) PAJUS
% puoduko evaporated pieno
1 *4 puoduko vandens
3 kiaušiniai
4 Vį šaukštų cukraus
14 šaukštuko \druskos

keletas lašų nutmego sulčių 
Tarkuoto nutmego

Tešlos.
Ištiesk gilią pajų lėkštę su tešla. 

Suplak kiaušinius, druską, cukrų ii' 
nutmego skystimą, paskui j tą su
pilk pieną ir vandenį. Sumaišyk ge
rai. supilk j išklotą lėkštę, užtarkuok 
ant viršaus nutmegą. Kepk karšta
me pečiuje kad aptandėtų viršus, po 
to karštį apmažink, nes pienas su 
kiaušiniais turi būti kepama lėtai.

Virtuvės Patarimai.
Alyvų aliejų nereik laikyt ant le

do. Užšalęs aliejus negalima nau
doti salotų apdarymui.

Sidabriniai šaukštai ir peiliai ku
rie naudojama, kasdien gali būti iš
laikomi gražus pamerkiant j stiprų 
borakso vandenį per keletą valandų, 
sykį savaitėje.

Labai geras dalykas yra numaz
goti orandžius ir lemonus pirm nau
dojimo jų. Tas užtikrins jų švaru
mą.

Jeigu jūsų zupė peršuli, į pjaustyk 
kelis kryžius žalių bulvių ir užvi
rink. Išimk bulves po to akip zupė 
pavirs keletą ininutų.

Naminiai Pasikalbėjimai
Nušvietimui gintaro karolių, trink 

iuoą su supuvusiu akmeniu ir alie
jum padažius minkštan flanelin. Pa
skui s usausa ranka aptrink juos 
sausu supuvusiu akmeniu (dulkėm).

Šmotelis žvyruotos popieros pada
žytos ammonijoj, yra geras valyto
jas plieno karolių. Nužibink su bal- 
tlmu (kreidos dulkėmis) ant šmoto 
šilko materijos.

Francuziška kreida arba magne- 
zijos miltai ya gerai nuvalyt sidab- 
o kaspiną arba mezginį kuris susi
tepa. Alkoholis, sušildytas su karš
tu vandeniu taipgi geras tam tikslui.

Nuėmimui smalos plė|mų nuo va
tinių audimų, uždeng suteptą vietą 
taukais. Leisk taip pabūti keletą 
valandų pirm mazgojimo.

Grožės Patarimai
Pučkai arba juodgalviai retai ran

dasi sausoj odoj. Oda kuri perdaug 
taukuota sutraukia nešvarumus. To
dėl tai aliejuota oda visada turi puč- 
kų ir juodgalvių. Geriausias būdas 
to išvengimui reikia visiško švaru
mo. Jeigu jūsų oda taukuota, nebi
jokit mazgot ją pertankiai. Jeigu 
gerokai aliejuota, dusyk į dieną su 
muilu ir vandeniu mazgojimas nėra 
perdaug. Jeigu labai aliejuota, ke
turis ar penkis sykius i dieną nebus 
bloga numazgojus; tas tiktai užlai-' 
kys odą švariai. Pauderis nepakenks 
ddai, jeigu tik jį d$ai po gerai nu- 
mazgojimo. Masažas, jeigu daroma 
neperdaug, yra gerai aliejuotai odai, 

, nes juomi išvaloma oda.
Ypatiška Sveikata

Žmogaus kūnas yra darbo maši
na, kuriai maistas yra kuras. Mai
stas, kuris susideda iš proteinų, rie
balų ir karbohydratų, suteikia kunui 
energiją. Energija lengvai pereina 
j karštį, ir ta forma jau galutinai iš
matuota. Energijos miera yra šilu
mos vienutė arba karalija. Vienos 
karalijos karščio reikia pakėlimui 
vieno kilogramo (2.21 svaro) van
dens vieną laipsnį Centigrado arba 
vieną svarą vandens keturis laips
nius Fahrenheito. Matuojant mais
to paėmimą kalorijų skaičiumi galit 
nuspręsti ar vaikas gauna tinkamą 
kiekį maisto į dieną.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KALVARIJA. Rugpiučio 8 d. 
surengtame musų mitinge atsi- 
broVė keletas federantų trukdy
ti., Prašomas suvaldyti trukš- 
madarius pilie. Ašmonas visai 
neklausė, todėl patiems klausy
tojams teko nuvyti rėksnius kle
bonijom Po mitingo įsirašė 7 
nauji nariai. Marcinkus.

NAUJOS FREDOS DVARAS 
(Kauno apskr.). Uki6 vedėjas 
su darbininkais nieko nesiskai
to. Yra iš darbininkų ir tokių, 
kurie sušnipinėję darbininkų pa- 
sitarimus, tuoj praneša ūkio ve
dėjui (toks Malinauskas): Gė
da darbininkų išgamoms!

Darbininkas.

UŽVENTIS (Šiaulių apskr.). 
Rugpiučio 15 d. J. Raudžio bute 
įvyko dvarų darbininkų susirin
kimas. Įkurta L. ž. U. D. prof. 
^jungos skyrius. Įstojo 65 na
riai. Išrinkta valdyba iš 5 as
menų: Grikštas Juozas, Bttmb- 
liauskis Jonas, Urbanavičius 
Adolfas, Venckus Juozas ir Rau
dys Jeronimas.

Draugai užventiškiai pakilu
siu upu imasi darbo. Šlg.

RAGUVA (Panevėžio ap.). 
Čia įsikūrė Socialdemokratų 
kuopa. Įstojo 29 nariai. Taip
gi įsikūrė žemės ūkio darbinin
kų prof. s-gos sykius. Organi
zuojamas bedarbių komitetas. 
Yra nemažai susispietusių dar
bininkų. , 17 rugpiučio įvyko so
cialdemokratų mitingas, prijau
timas buvo didžiausias. Kade- 
mai bandė priešintis, bet naba
gai jokio pasisekimo neturėjo.

t

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Jei jum| reikia pieno dėl padarymo 
mayonnaise arba dėl kitų naminių 
kepimų, vaitok Borden’s Evaporated

Pieną, jis yra riebus pienas. Jis ne-
sugenda ir geras visokiems reika 
kirtis.

ARIOGALA. Praleimėjus ka- 
demams Seimo rinkimus, kleri
kalų katalikai neturėdami kų 
primesti dabartinei valdžiai, 
šmeidžia jų savotiškais prasi
manymais.

Viens iš tokių šmeižikų yra 
Ariogalos pašto viršininkas Ba- 
guža, kuris kartų net viešai paš
to įstaigoje plūdo demokratinę 
valdžių tokiais žodžiais, kurie 
žmoniškumo deliai nepritinka 
spaudoje kelti. Mat, kuo žmo
gus kvepia, tuo ir kitų tepo. Au 
nevertėtų tokius ponaičius pa
kviesti pas teisėjų pasiaiškinti?

Atitaisyta skriauda.

ALYTUS. — Į Alytų tapo 
sugražintas krikščioniškos val
džios savo laiku išguitas už 
kritikavimų švietimo ministe- 
rio darbų mokyklų inspekto
rius [>. Palukaitis. P. Domeika, 
kaip girdėti, perkeltas j Seinų 
apskritį. — Nemokytojas.

Kaip kunigai Dievo žodį 
skelbia

. Ar Jus Bandėt Padaryti 
Borden’s Whipped Cream?

Štai yrh receptas dėl kurio Borden’s Evapo
rated Piehas yra labai tinkamas. Tai yra re- 
ceptas kufį galima vien tiktai padaryti su 
Borden’s Evaporated Pienu, nes Borden’s rie
būs pilnas Smetonos pienas ir yra tinkamas 
dėl vartojimo ten kur tik reikia vartoti pienų 
arba Smetoną. Geriausia dalis Borden’s Eva
porated Pieno yra ta, kad jis yra ekonomiš
kas dėl vartojimo.
Turėkit visuomet savo aisbaksyje Borden’s Evapo
rated Pieno. Jis niekuomet nesugenda. Vartokit 
dėl padarymo pudingų, pajų, Saločių, prieskonių, 
košelių sosų, smetoninių daržovių arba dėl kitokių 
receptų kur reikia vartoti pienų arba Smetoną. Var
tokit jį savo kavoj. Jis suteiks kavai labai gardų 
skonį.
Borden’s Evaporated Pienas visuomet turėtų rastis 
jūsų aiptfaksy, nes jus negalite žinoti, kuomet jums 
gali p/ireikti pieno. Tai yra saugiausias pienasi ir 
jis visuomet gatavas dėl vartojimo bile kokiame at
sitikime. Jis nesugenda. Reikalaukit jo nuo savo 
groseitninko. Jis žino Borden’s ir maloniai parduos 
jį juttfs.

Didelis
KUPONAS

Duona
Saldainiai
Žuvis

Mėsa 
Košelės
I’ajai

Pudingai 
Sosai 
Sriubos

Vardas .... ................. ..............  8
Adresas Lithuanian

THE BOBDEN COMI’ANY 
Borden Huilding, New York

Kenas

16 unc.

nų, išžagino grybaujančių 13 
metų mergelę Bukytę Eleną. 
Vietos policijos, ištvirkėlis su
imtas ir pasodintas į kalėjimų.

—Tytuvėnų Volungė.

Lenku kolonizacija ryty 
“kresnose”

_ .1______________

Vilnius, 7. VIII. (Elta). Len
kų spaudos žiniomis, lenkų val
džia projektuoja rytų pakraš
čiuos išdalinti dalį parcelių Lod
zės bedarbiams. “Belaruskaja 
Sprava” reiškia dėl to pasipikti
nimo, pažymėdama, kad vietos 
bežemių ir mažažemių atžvilgiu 
valdžia nėra tokia duosiu.

Tiesioginis susisiekimas 
Klaipėda Amerika

Tiesiog (Klaipėdą

KAIP PADARYTI
WHIP BORDEN’S 

EVAPORATED
PIENĄ

Atidarykit kenų Borden’a Eva
porated Pieno ir lutatykit ke
nt) j nuodo šalto vandens ku
ria uždengtų tris ketvKadaliua 
keho. Užvirinki! ir kuomet 
vanduo pradėti kunkulioti, iš
imkit tu6Jau kent) iš vandens 
ir užšaldykit, kad butų šaltas 
kaip ledos. Paskiau supilkit 
gilų blAidą ir plakit su kiau- * 

' šinių plaktuvu kol Huatings.
Užsaldyk i pagal skonį.

/ U.-1?'T'

DYKAI
100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums nauju* receptus 
su Borden’s Evnropated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryti tuou įvairius recep
tus bu Borden’s išpildykit ku
ponų pažyinėdgmos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit muina. •

ŪNSWEETCNEO

evaporated
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Naujas Smagumas Dėl 
Nuvargusią Persidirbu
siu, Nervuotu Žmonių

Nuga-Tone Atlieka Darbą ir • 
Atlieka Jį Greitai

Nuga-Tone sugražina » gyvumą, 
veiklumą ir pajiegą nusidėvėjusiems 
jų nervams ir muskulams. Būdavo ja 
raudonąją kraują, stiprius, pastovius 
nervus ir stebėtinai padidina ji| iš
tvermę, Sutdikia gaivinantį miegą, 
gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, tin
kamą vidurių veikimą, daugiau entu
ziazmo ir ambicijos. Jei Jus nesijau- 
čiat kaip reikiant tai pats dėl savo 
labo turit išbandyt jį. Jus negalit 
prarasti. Jums nieko nekainuos, jei 
nepagelbėtų. Jis yrą malonus imti ir 
Jus tuo jaus pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užrašęs 
jo dėl Jūsų, tai nueikit pas Jūsų ap- 
tiekorių ir nusipirkit bonkutę Nuga- 
Tonc. Nepriimkit įkaito. Imkit jį per 
keletą dienų ir jei Jus nesijausit ge
riau, neatrodysit geriau, nunešk li
kusią pakinko dalį pas aptiekorių ir 
jis sugražins Jums Jūsų pinigus. Iš
dirbėjai Nuga-Tone įsako visiems ap- 
tiekoriams garantuoti jį ar sugra
žinti Jūsų pinigus jei Jus būtumėt 
neužganėdintas. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Be Jokio Persėdimo

Laivu ESTONIA
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 m.

Lietuviai, kurie mano atlankyti sa
vo gimtąją Šalį arba mano grjšti na
mo prisidėkite prie šios ekskursijos 
ir važiuokite iš New Yorko tiesiai j 
Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias 
Kelias j Lietuvą.

Suprantamas 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 j

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:

3-čia kliasa $107. I abi pusi tik $181 
Sutaupysite $44.50.

Turist. 3 kliasa $117. 1 abi pusi $196
' Sutaupysit $44.50.

2-tra kliasa $142.50. | abi pusi $270 
Sutaupysit $30.00.

“Revenue Tax”ir “Head Tax” 
atskirai.

Sekantis išplaukimas laivų:
Laivas “LITUANIA” Spalio 12’ 
Laivas “ESTONIA” Lapkr. 2 I

Informacijų, kreipkitės j vietos 
agentus arba stačiai į kompaniją

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

>j^x >:<x ' <♦> <>x >:>x

' 'NAUJIENŲ" KNYGŲ
KATALOGAS Į

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“NaųjįiOpos” įsteigė didelį 
knygynų, kuriame..randasi 
visos reikalingiausidb kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge Į 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

STAKIAI, Raseinių apskr.— 
Liepos mėn. 11 d. Stakių baž
nyčioj kunigas Petraitis sakė 
pamokslų. Kalbėjo, kad “nau
jos kultūros” paniekinę Kris
taus tiesas, kad nauja valdžia' 
negerbsianti liaudies reikalų 
ir tt., o, kreipdamasis į jau
nuomenę, pasakė: “Jus, jaunos 
panelės, nesiduokit bedieviams 
nuskinti jūsų gėlių...’” Esu ka
da žmonės arė medinėmis žag
rėmis ir kūlė spragilais, tuo
met galima buvo geriau susi
kalbėti, bet dabar visokioj gu
drybės ir mašinos ir kt. pri
veisė bedieviškų tikybų ir ben- 
kartų... Daug dar moterėlėms 
niekų pritauzijo, net koktu da
rėsi ir buvo negražu klausytis, 
kai už “riebius” išsireiškimus 
dar atsiprašinėjąs. Mat, XX 
amžius. Bet musų, kaimiečių, 
akyse toki dvasiški “vyrai” 
per bobas laikomi.

— Diėvo Rykšte.

BEGĖDIŠKUMAS '

Kaumis, 9. VIII. (Kita).. Bal- 
tijos Amerikos linijos atstovas 
patvirtina, kad linija, matyda
ma didelį pritarimų ir paramų 
lietuvių tarpe, pasiryžusi ir atei
ty palaikyti tiesioginį susisieki-* 
ma tarp Klaipėdos ir New Yor- 
ku. Pirmas laivas tiesioginiai 
iš New Yorko atvyko į Klaipė- 
dų gegužės m. 10 d. Tokius rei
sus linijos laivas “Lituania” at
liko jau tris kartus.

Njegalitę užauginti bulvių pus- 
tynčse, nei gražių stauibių plau* 
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra* 
vejant pleiskanas,

Ruffles
pleiskanų mirtinas priešas tą 
junti padarys. {trinant švelniai 
i gkilvos odų per savaitę ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffies 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonkų už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. į 
Berry and So. 5th S t s. f

Brooklyn, N. Y. /

TYTAVĖNAI. — Netoli Ty- 
tavėnų miestelio Dirvoniunų 
miške VIII. 16 d. 18 m. vyru
kas Alertas Jonas iš Tytavė-

Lietuvos mokytojų pro- 
fes. sąjungos kon

ferencija
’ KAUNAS. — Lietuvos moky

tojų profesinės sąjungos konfe
rencija rugpiučio 22 d. pasibai
gė, Konferencijoj dalyvavo 54 
atstovai sprendžiamuoju balsu 
ir apie 250 svečių — mok. prof. 
sąj. narių. Į centro valdybų iš
rinkti :t L. lAbramavįčius, Viko- 
nis, J. žiUgžda/1. B. ^žygelis, V. 
Kvieska, V. Ruzgas ir Gūžys. 
Į revizijos komisijų, p. p. Ka- 
zanavičius, J. Vilkaitis ir A. 
Jakučionis.

TEN IR Iš

LIETUVOS
Z PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hainburg ♦ 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

. Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos ---------------------------------  

sonois new yor*/ll.lKO IKI KAULU U NO IR ATGAL

Plūs 7J. S. Revenue taksai
<--------------------------- --- ..

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Htinburg American Line
United American Lines, Ine. 

. General Agentą
177 N. Michigan Avė.

Chicago, III. • 
k........  —/

CHAS. McKAY
749 N. Hoyne Avė.

IŠ priežasties persikėlimo į 
naujų vietų turiu pardavimui 
keliolika siutų, gerai padaryti 
nuo $20 iki $30, su dviem kel
nėm. Darau siutus ant orde
rio. Prašau visus savo kostu- 
merius ir pažįstamus atsilan
kyti į naujų vietų.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

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

Taupyk kuponus iškirpdama^ 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
-ąsBaEiBHaaaHpB'HMPKivK'
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Lietuvių Rūmai 
Chicagoje

Rašo A. Vanagaitis

Ar jie mums reikalingi?

Chicagos lietuviai spėjo pei 
keliasdešimtis metų pristatyti 
daug bažnyčių, mokyklų, sve
tainių,biznio namų, bankų, gy
venamų namų, auditorijų ir t. t., 
bet įsigyti sau RŪMŲ dar ne
pajėgė.

Lietuvių Rūmais aš noriu va 
din t i tam tyčią pastatytą, gaiu 
erdvų namą, kuriame tilptų mu 
su tautiniai-dvasinės kultūros 
pradai. Juk Chicagos lietuviai 
daug ką nupeikė per savo gyve 
nimo laiką, todėl reikalinga, kac 
tas nuveiktas darbas nežūtų.

Mes-gi turime kuo nors ii 
kaip nors pažymėti tą savo dar
buotę dėl kurios tiek daug ener 
gijos išaikvota. Tie Rūmai, 
kaip tik tiktų pagerbimui tų vi 
sų nuopelnų. Tautinė sąmone 
ant tiek stipri mumyse, kad ji 
užslopins tik “grabo lenta“. Lie 
tuviu gimė — lietuviu mirs!

Tiesą pasakius, ta “grabo len 
ta“ jau ne vieną musų priglau 
dė, bet dar toli gražu ne visus 
Dar pakankamai stipri armija 
kuri ilgus metus kovos už save 
kilmę - tautybę. -Lietuvis — at 
kaklus! Jis žut-but kovoja ui 
savo teises. Kovą, kaip žinoma 
laimi tik tas, kas stipriai orga 
nizuotas. Todėl kiekviena orga 
nizacija stengiasi sudaryti brau 
duolį — tvirtovę, kuriu susibu 
rus, lengviau atremti priešai 
Chicagos lietuviams, kaip tik L- 
tvirtove yra būtina. Lig šio 
mes barėmės i draugijas, kliu 
bus, parapijas etc., kurios išauk 
Įėjo mumyse tvirtą pasiryžim: 
Luti tais, kuo mes esame. Kaip 
Lietuva sulaukė politinės nepri 
klausomybės iš po didžiojo kare 
griuvėsių, taip mes susilaukėn 
tautinės nepriklausomybės, dė 
ka savo vadų nenuilstamai dar 
buotei.

siaus ir ateitis tik pasityčios iŠ 
mūšų.

Ką jie talpintų?
Toki Rūmai talpintų savyje 

musų praeitį. Turėdami tiek 
daug literatūros, dailės,neturi
me jai vietos. Viskas išmėtyta, 
išblaškyta. O juk reikėtų tą vis
ką surinkti ir padėti į saugią 
vietą, kuo ne tik mes patys pa
sidžiaugtume, bet ir vaikų vai
kai.

Pavyzdžiui, jei mes pasistaty
tame sau Rumus kuriuose* tilp
tų muziejus, knygynas, teatras, 
kliubas, tai beabejo jie butų mil
ai širdis centras, kuris ne tik 
musų ainiams, bet ir mums pa
tiems priduotų daugiau stipry
bės ir energijos dirbti darbą, 
kuris atneštų naudos mums vi
siems. šiandien, kada mes išsi
sklaidę darbuojamės, nesugeba
me atlikti savo pareigų, tuo tar
pu sudarę vienatą, atliktume 
pilnumoj savo užduotį.

Toki Rūmai labai lengva įsi
gyti, jeigu tik mes panorėsime.

Kokiu budu?
Paimkime, kaipo pavyzdį, ko

kia nors parapija, kad ir Cice-• . t •ro. Ten keli šimtai šeimynų

keli tūkstančiai. Tai ką mums 
reiškia pasistatyti sau Rumus 
už kokią .šimtą penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių! Jeigu vie
na parapija pajėgia suaukoti ke
letą ir keliolika desėtkų tūkstan
čių, tai visi Chicagos lietuviai 
ir nepajustų tos aukos. Ir pusė 
milijono; tai yra mažai auka. 
Ką mums reiškia savo tautos 
reikalams suaukoti šimtas — 
kitas tūkstančių dolerių! Rei
kia tik gero noro!

Kam teko buvoti “Goodman 
Teatre“, tas pastebėjo kokį rū
mą galima įsigyti už pustrečio 
šimto tūkstančių dolerių. Mums, 
lietuviams, toks rūmas yra per- 
didelis. Užtenka mums per pu" 
sę didumo. Galime pasistatyti 
teatrą kuriame tilptų'400—500 
vietų ir keletą kambarių kliubui, 
muziejui ir salė visokiems suė
jimams. Bet tas nesvarbu. 
Svarbu pats principas. Aš ne
manau, kad rastųsi bent vienas 
lietuvis, kuris tam nepritartų.

Kam mums važinėti, ieškoti 
svetainių, teatrų ir t. t., atiduo
dant pinigus svetimiems, kad 
mes patys sau galime tą sudo
roti. Neturim kliubo, neturim' 
nuolatinės užeigos, neturim te
atro, muziejaus, knygyno h*

me pasistatyti sau atatinkamus 
Rumus šių-dienų musų kultūri
niam gyvenimui. Ir mes, ir mu- 
su vaikai, turės užeigą — tvir
tovę, kurioje galėsim sau lais
vai darbuotis.

Pamaskatuokime smagen^ną 
ir rimtai pagalvokime apie tai.

Dabar klausimas, kur tokius 
Rumus statysime? Tuo reikalu 
aš noriu tarti savo žodį.

(Bus daugiau).

/ 1 1 M
Tol. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
IV1. Yuška, - į

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

SIUŠkiTPER j

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

išsistatė puikiausią bažnyčią, 
mokyklą, svetainę ir kleboniją. 
Tiktai keli šimtai! Na, o jeigu 
oaimsime visą Chicagos lietuvių 
koloniją? šeimynų susidarys

vien dėka tam, kad mes neno
rime to viso turėti. Tat laikas 
hutų norėti, nes išmušė ? valan
da. Kam mums laukti — laiką’ 
aikvoti laukimui, jei mės gali-

r

Te). Lafayette 0094
B. V. KRUKAS

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

4120 So. Richmond Street

Lietuviai Advokatai
• \ . 4

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

,...... ....................... ..............
j Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS 
I 

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

•77 W. VVashington St. 
v Cor. Washington & Clark

Narni) Tel.: įlydė Park 3395
V ....... ........... ■■ iii......................... ■ ✓

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted S t., kampas 31 gat.

Dr. Anelia Kaushillas
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 dykų pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
geibų.

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

ch įkopk autoji ir MH)WIFE 
Pasekmingai gy
dau įvairias ligas 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pagal 
vėliaus) išrastą 
būdų — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapijų, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal

ligų. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Patarimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

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

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR.G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

LIETUVIAI DAKTARAI

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.
Vi į .» .u. .......wiZ

Telefonai:

Kad tą nepriklausomybę išlai
kyti, mums reikia pasistatyti 
sau tvirtovę, kurioje' dvasiniu 
kultu apsišarvavę, galėtume dar 
ilgus metus gintis nuo ištautė 
jimo. Tik nenuleiskime rankų! 
Palikime' atminti savo gentkar- 
tei, kad ji iš praeities semtų sau 
stiprybės, kaip mes kad sėmėm 
iš savo prabočių. Musų Kudir
ka juk liepia tą daryti himno 
žodžiuose:... “iš praeities tavo 
sūnus, te stiprybę semia!’’... Tie 
žodžiai yra šventi, kuriuos turi
me įgyvendinti. Ta stiprybė — 
musų palikimas nuveiktų darbų. 
Negalime be tikslo gyventi ir be 
pėdsako žūti. Kokią nors žymę 
turime palikti.

Kiekvienas tą gerai supranta 
ir jaučia sąžinės graužimą, kad 
ko tai mums trūksta. Mes gal 
daug daugiau nuveiktume ir 
butume našesni, jeigu mus jung
tų koks nors idealas — siekis, 
šiandien, išsisklaidę po berybę 
Chicagą, mes ne tik kad prade
dame ištautėti, bet neturime 
progos net vienon šeimynon su
siburti. Jau po kelis metus ne- 
simatome, nesusitinkame vieni 
su kitais, nes niekas mus nejun
gia — neriša.

Kad prieš apleidžiant šį pa
saulį sukrustume, sumobilizuo
tume visas savo pajėgas, beabe- 
jo, padarytume ką nors. Gerų 
norų mums netrūksta. “Tat pa- 
judinkim, vyrai, žemę!...”

Suneškime po lytą ir pasista- 
tykime sau Rumus! Chicagos 
lietuvių visuomenė juk darbšti 
ir skaitlinga. Sugelbėjom Lietu
vai, nepamirškime ir savęs. 
Ateity gal ištautės kitos lietu
vių kolonijos, kurios nėra taip 
skaitlingos, bet Chicagos lietu
vių kolonijai lemta dar ilgus 
metus gyvuoti, tik * vienybės ir 
planuoto darbo! Turėdami savo 
tvirtovę, galėsime visus smū
gius atremti. Mums reikalinga 
turėti savo tautinės kultūros 
centras, nes be jo, mes žūsime.* 
Musų visi darbai liks be vai-

Budrceiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SYRUPAS

Jokių priemaišų, šiukšlių, ar priedų nėra var
tojama dėl Budweiser Tikrų Apynių Salyklos 
Syrupo. Tai kitus viršijantis ant kurio gali 
atsidėti 100r(. Jis gali kainuoti jums keli cen
tai brangiau — bet kas nemokėtų tų kelių 
ekstra centų už salyklą, kuri tiek gryna ir svei
ka, kad gali ją valgyti tiesiai iš blėšinės?

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

rWWestern Sales Corporation ""
įDistributors Chicago, III. ±

SVARBU
Juice Grape Pirkej’ų Atydos

Kaip geležinkeliai yra nustoję pardavinėti juice 
grapes prie team kelių, Kalifornijos gamintojai 
nutarė sukoncentruoti visus juice grapes į vie
ną vietą. 1 f

Atsilankykit į
Didžiausį Naują South Water Market 

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

Čia jus galėsite pamatyti didžiausį 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.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos H
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

K. JURGELIONIS
A D VOKĄ T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporip Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

k m ' i "i..........

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt 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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Koom 2001
Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunag Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So, Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie S L Room 530 
Tel. Central 6390

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

/■........... —1 ■ ■ — W ■ 1 ""Ą
JOSEPH V. MOCKUS

Advokatas
5349 So. Hermitage Avenue 

TeL Hemlock 1385 
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

A. MONTV1D, M. D.'
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, G iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

/'-------------- -----------
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietį}, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4800

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

/—■ 1 1 1

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok'į Naujienų ofisą ar į stotį, 

arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomįs vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmamymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—?5, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

............................................. ..... Atkirp čia ......... ........................................
Data: Rugsėjis 15 d., 1926

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. T. STRIKOL
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 Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

b ’ ' 11 1

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas 
.. DR. S. LENECKI,..

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.,

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarų, nerviškumų, galvos skaudėji
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 budq dėl užaugini- 
mo plaukų.

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. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Ave^ 2 fl. s - - ----- ------ —
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Užsimok?jimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metų ...........................
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Vienam minėsiu! ___ ____

Chicagoje per nešiotojus:
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$4.00
2.60
1.50

.76

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ MUSSOLINI GYVYBĘ

PATARNAVIMAS NE ŽMONĖMS, BET 
DIKTATORIUI

Anarchistas Gino Lucetti kėsinosi bomba užmušti 
diktatorių Mussolini, bet sužeidė aštuonis nekaltus pra
eivius ir pats pakliuvo į valdžios nagus. Tai rodo, kaip 
neprotinga yra teroru kovoti prieš valdžių.

Tečiaus, jeigu Mussolini ir butų buvęs nužudytas, 
naudos iš to Italijos žmonės nebūtų turėję jokios. Fašis
tinė valdžia dėl to nebūtų griuvusi, tik jos šalininkai bu
tų nugalabiję daugybę opozicijos atstovų, sunhikinę prie
šingų fašistams spaudų ir įvedę dar aršesnę priespaudos 
tvarkų, negu buvo iki šiol. Ir nužudytas fašistų viršyla 
butų pasilikęs žmonių atmintyje, kaipo “kankinys”.

Pagaliau, trečiam straipsny
je Pruseika kalba apie water- 
buriečio Jono Pruselaičio mir
tį. Čia ir vėl “franeuziško reu
matizmo” kankinys plūstasi, 
meluoja ir šmeižia, kaip iš pro
to išsikraustęs. Pruselaitis, gir
di, buvęs pavirtęs “nužemintu 
tarnu” tautininkų, “jisai buvo 
grigaitižmo ir hermanizmo au- 

Į ka”. Ir toliau:

“Nei dabartinės ‘Naujie
nos’, nei ‘Keleivis* nieko bend
ra su socializmu neturi. ‘Nau
jienos’ garsina tautininkų 
sandarų ir net jų suvažiavi
mo protokolus. Jos saukiasi 
prie Jėzaus... ” Į

Tai, vadinasi, parašė anie.,.. 
Prašalaičio rhirtį! \

Ginčytis su Pruseika,' ar 
“Naujienos” ir “Keleivis” turi, 
ar neturi ką bendra su socialįz- 
mu, butų, žinoma, taip pat juo
kinga, kaip aiškinti tam tik
ram žemę kuisančiam tvariniui, 
kas yra opera.

Bet dalykas ne d 
čiaus paduotosios ištraukos iš. 
Pruseikos rašinių neabejotinai
rodo, kad tas nusibolševikavęs 
pleperis yra galutinai praradęs 
sfeiką sąmonę. Apie ką jis ne- 
užvestų kalbų, jis visuomet už
baigia “Grigu” ir “grigaitizmu”. 
Taip elgiasi tiktai žmonės, ser
gantys persekiojimo manija ar
ba kuria kita smagenų liga. .

Be to, pas jį absoliutiška lo
gikos stoka! Nuo vieno dalyko 
jisai straksi prie kito; nepabai
gęs vienos minties, griebiasi 
kitos, trečios, paskui vėl grįž
ta atgal — lygiai, kaip drugio 
krečiamas ligonis. Gal tai yra 
“delirium tremens”, o gal tik
tai blogas paprotys rašyti “edi- 
toriahis” esant neblaivam sto
vyje?..! ‘ : /: ?’

Bet kaip ten nebūtų, net ir 
bdlševik/škiems laikraščiams tu
rėtų būt gėda tokius beprotiš
kus sapaliojimus, ’kaip Prusei- 
kos, dėti į savo špaltas!

- i

Klerikalizmas politikoje
Rašo Dono Kazokas /

Tie proto pusiausviros netekę elementai, kurie kėsi
nasi ant Mussolinio gyvybės, atlieka patarnavimų ne 
žmonėms, kurių “gynėjais” jie save' įsivaizduoja, bet — 
diktatoriui.

Italijos premjero rankos yra suteptos socialisto 
Matteotti krauju. Už šitą pasibaisėtiną žmogžudybę vi
si dori žmpnės pasaulyje pasmerkė Mussolini. Visi žiurė
jo su panieka į valdžią, ant kurios sąžinės guli toks nusi
dėjimas.

Bet po to, kai pradėta daryt pasikėsinimai prieš fa
šistų vadą, viešoji opinija ėmė užmiršti jo paties kaltę. 
Jo nusmukęs vardas ėmė taisytis. Anarchistui Lucetti p. 
Mussolini galėtų duoti didelę dovaną už jo neva “revo- 
liucionišką” žygį!

Kilus ginčui tarp Meksikos 
valdžios ir Romos katalikų baž
nyčios, viso pasaulio akys tapo 
pakreiptos j tų ginčų. Ištikrų- 
jų, tai nėra naujas, neigi pirmu
tinis tokis įvykis, kur Romos 
katalikų dvasiškija veda kovų 
už savo interesus. Pavarčius is
torijos lapus, randi eibes fak
tų apie tai, kaip Romos popie
žiai ir vyskupai ir1 karus vedė, ir 
šalis valdė, ir skerdynes ruošė, 
ir boikotų skelbė, ir smurto 
griebėsi savo politinės galės 
įgyvendinimui.

Tai yra buities ir kovos už 
būvį reikalas. Kiekviena klasė 
ir kiekvienas luomas verčiamas

Kova su fašizmu yra ne kova prieš atskirus fašizmo 
vadus, bet kova už demokratiją.

Jei klausimas apie fašizmo likimą susavestų prie to, 
kas^gali nušaut daugiaus savo priešų — fašistai ar jų 
oponentai, tai aišku, kad Mussoliniui tuo tarpu nereikė
tų turėt rupesnių. Jo rankose yra ginklai ir pakankamai 
skaitlingos juodmarškinių gaujos, kad galėtų “nusių
sti pas Abraomą” visus socialistinio ir demokratinio ju
dėjimo darbuotojus! Todėl yra tiesiog beprotystė duoti 
fašistams progą vartot prieš savo, priešus ginkluotą pa
jėgą. Kuomet Mussolinio gaujos žudo žmones be jokio pa
mato, tai fašizmas kelia prieš save visuomenę; bet kuo
met jos žudo, keršindamos už savo vadą, tai visuomenė 
tyli arba net pateisina žudeikas.

Kaip tokio, rodds, visai paprasto dalyko nesuprato 
tas anarchistas? Telegramos sako, kad jisai jau yra ne
be vaikėzas, bet 26 metų vyras!

Apžvalga
FRANCUZISKAS REUMATIZ

MAS” GALVOJE

“Kairiai, Požėlos ir Pleč
kaičiai susilaukė naujo talki
ninko — Maikės Paltanavi
čiaus. Grigas gali matyti, 
kurlink veda jųjų skaptais 
‘socializmas’. ”

Skaitant Pruseikos rašinius 
“Laisvėje”, išrodo, kad “fran- 
euziškas reumatizmas” jam per
simetė iš kojų į galvą. Joks 
žmogus sveikoms smagenims 
taip kvailai pliaukšti, meluoti 
ir šmeižti, kaip tas bolševikų 
Vabalas, negulėtų.

Štai keliuose paskutiniuose 
Brooklyno komunistų šlamšte
lio numeriuose tilpo trys Pru
seikos straipsniai. Vienam ra
šoma apie “Amerikos Lietuvį” 
ir jo leidėjų Paltanavičių. Tas 
klerikalų pataikūnu virtęs laik
raštis kai kada įdeda korespon
dencijų iš Lietuvos, kur pasa
koma vienas-kitas prielankus 
žodis dabartinei valdžiai 
c ialden ink ratams (tarpe 
ndvičiaus pažįstamų, juk < 
pažangaus nusistatymo 
nių). Šitų paprastų dalykų 
vės”* pleperis

ir so- 
Palta- 
yra ir 

žmo- 
“Lais-

panaudoj a tam, 
kad išniekinus Lietuvos social
demokratus ir “Naujienų” re
daktorių !

Jisai rašo: t i .L

Antram straipsnyje (editoria- 
le) Vabalas-Pruseika rašo apie 
nusibankrutavusį ir nervų su
irimu apsirgusį Kastantą Nor
kų ir tuos biznierius, kuriuos 
pastarasis minėjo savo “išpažin
tyje” Lietuvos prokurorui. Pa
sirodo, kad ir tai duoda Prū
sei kai progos spiauti į veidų 
“Naujienų” redaktoriui. Nor
kus, girdi, esąs “get-rich- 
ųuick’eris” (norėjęs ūmai pra
lobti) — taip pat, kaip įr Nevv 
Yorko Hermanas ir kiti ponai 
iš įvairiausių bendrovių. O jų 
“ideiški pravadyriai” esą — 
“Grigai ir kompanija”.

Visi žino, kad Norkus buvo 
ne kokių ten bendrovių steigė
jas arba “spešelų” dalintojas, 
o tiktai Jungtinių Valstijų lai
vyno agentas, dirbęs to laivyno 
administracijai už tam tikrų 
atlyginimų. Ką bendra jisai tu
ri su “get-rich-quick’eriais”, ir 
ką bendra turi su jo agentavi- 
mu “Grigai”, to nė gudrusis 
Saliamonas negalėtų suimti į

i vo pelno, tuomet jis iš bado 
numirtų. Namų pardavėjai net 
į draugijas organizuojasi, lavi
nasi, kaip įrodyti pirkėjui, jog 
jis privalo pirkti; spaudžia le- 
gislaturas išleis h įvairių pa
tvarkymų ij įstatymų. Į kuni
gų luomą reikia žiūrėti taip 
pat, kaipo į tam tikrų biznierių 
luomų arba gildą.

Nežiūrint kaip viena religija 
nesiskirtų nuo kitos, visų jų 
vedėjai — kunigai iš jos gyve
na. Viena religija gali peštis su 

i kita delei dogmų, vienok visų 
religijų kunigams svarbu, kad 
valdžia netrukdytų jų biznio. 
Jei kur viena religija įsiVyrau- 

aplinkybių už save kovoti.. Dva- Ja Jr turi jėgos* paveikti į val- 
siškijos kaltinti už tai nereikia, i Ji 8auna specialių pri-
Juk ir utėlės, ir blusos, ir mu-j 
sės, ir kiti nors čia da ir taip 
negeri žmonėms gyvūnai ko-į 
voja už save. Jeigu žiurkės im-Į^11^8’ taip ir tarp skirtingų re 
tų kartis arba prisileistų pagau
ti ir užmušti, mes manytume, 
kad jos* iš proto išėjo. Taigi ir 
kunigija kovoj už būvį, už savo 
luomo interesus negali klausi
nėti kitų gyventojų, ar kunigi
ja neškaudina juos. Kiti gy
ventojai priklauso kitiems luo
mams ir jie rūpinasi savais rei
kalais. Maldauti kunigiją, kad 
ji savo reikalais nesirūpintų ir 
kitiems gyventojams skriaudos 
nedarytų, reiškia tą patį, kaip 
alkanų vilkų prašyti, kad jis 
ožkos neėstų. Kunigai nedirba 
produktingo darbo; jie skelbia 
dalykus, priešingus mokslui; 
jie pardavinėja tuščias misteri
jas*; .jie yra ponai tų, kurie 
jiems tiki. .Savo tikslo atsieki- 
mui jie organizuojasi. Niekas 
kitas iš šitokio “biznio” gyve
nimo nedaro. Reiškia, kunigų 
luomas arba klasė skiriasi savo 
interesais nuo visų kitų. Žem
dirbiai turi palinkimo valdyti 
šalį, nes tuomet jie išleistų įs
tatymų, ginančių jų reikalus. 
To trokšta ir kapitalistai ir dar
bininkai. Kodėl jau kunigija 
turi būti kitokia? Paėmusi po
litinę galę šalyj (kaip vos tik 
buvo Lietuvoj) ji geriausiai ap
sirūpina save, o apie kitus 
svarsto tik liekamu laiku. Kal
tinti jos už tai negalima: ji 
voja už savo būvį.

Tūli stebisi, kodėl netoli 
katalikų kunigai, net ir tie, 
rie kilę iš vargšų darbininkų 
ir ūkininkų, tanjpa tokiais 
liais Romos papos politikos rė
mėjais. žmogui pagyvenusiam 
ilgesnį amžių ir mokančiam 
daiktus matyti ir suprasti, keis
tų dalykų mažai. Atsiranda iš 
visų klasių ir luomų ir vagių, 
ir žudeikų, ir korikų, ir šnipų, 
ir teisėjų, ir aktorių, ir kurfi-į 
gų. Kas nejaučia kunigų ama
to esant geru, tas juk ir nein^ 
į kunigus. Kas turi jautrią są
žinę, tas ir išėjęs pasitraukia. 
Kalbėkime ' palyginimu: jeigu 
namų pardavėjas imtų pasako
ti, kad pirkti namą neprotinga; 
kad jis pardavinėja tik dėl sa-

ko-

visi 
ku-

tame. Aukš-|negerbtų ir jis turėtų samdyti 
.butų. Dabar gi kunigams išsta
tomos* puikios klebonijos,. tan
kiai su sodais arba ir ūkiais 
aplinkui. Tūlose šalyse ijie gau
na algas iš valdžios. Už taip va
dinamus sakramentus ir kito
kius dvasiškus patarnavimus ir
gi lupa kiek galėdami. Kada 
Chicagoj įvyko eucharistijos 
kongresas, galėjote matyti kąr- 
dinolų, vyskupų ir klebonų pa
sipuošusių brangiais rūbais ir 
išsiganiusių kaip meitėliai. Kas 
geidžia tamsios minios nuolan- 
kavimų, gyvenimo be rūpesčių 
ir darbo, lengvų įplaukų ir už
tikrinimo ligoj ir senatvėj, tas 
eina į kunigus. Už viską šitų jis 
turi eiti ištikimai tam tikras 
pareigas: pripažinti papų ne
klaidingu, nediskusuoti ir ne
abejoti apie nustatytas dog
mas, imti nuo vyresniųjų įsa
kymus be abejonių ir pasiprie
šinimo, varyti biznį nustatyta 
tvarka, atiduoti dalį pinigų vy
riausybei ir atlikti įvairias apei
gas. Kunigai galėtų plačiau pa
aiškinti, kaip Romos trustas 
juos sudisciplinuojn, kad jo Vi
si agentai butų klusnus ir išti
kimi. Kaip ir kiekvienos kom
panijos agentas, iš kurios jis 
daro gyvenimų, turi už jų kal
bėti, kovoti ir jų girti, taip ir 
kunigai turi daryti. A % 

Katalikų bažnyčia vesdavo 
karus, kad užgriebus šalis ir

jas valdžius. Ji sukurstydavo 
sukilimus, kad nuvertus jai ne
pataikaujančias valdžias. Ji ir 
dabar kursto savo šalininkus 
prieš valdžias (Lietuvoj, Meksi
koj ir kitur). Nors Romos ka
talikų bažnyčios galė ir įtekmė 
vis labiau smunka, vienok ji 
da neišsižada politikos. Meksi
koj ji da jautėsi gana drūta, 
ypač tarp indijonų, todėl ji nu
sitarė net šalies konstitucijų 
paniekinti, nes šita konstituci
ja neduoda specialių privilegi
jų- Romos bažnyčiai ir reika
lauja, kad bažnyčių turtas bu
tų tinkamai tvarkomas, kad iš 
svetimų šalių atvykę kunigai ne
galėtų kunigauti ir kurstyti 
žmones prieš valdžių. Meksikos 
konstitucijoj yra tas, kas- gy
ventojams 
šiek tiek 
grobštumų 
ti valdžių, 
dant papu 
doriumi,
vio kariami, kuomet Meksikoj 
jie nebegauna specialių privile
gijų. Ten religija nepersekioja
ma; leidžiama melstis ir tikėti, 
kaip 
tyti 
ir t. 
kijai
ma darkyti jaunimo mokinimų, 

-aikvoti šalies turtų ir steigti 
Romos papos Valstybę svetimoj 
valstybėj.

eina ant gero, kas 
sutvarko kunigijos 
ir pasiryžimų užim- 
Visi kunigai, prade- 
ir baigiant kamen-

rėkia, kain už liežu-

kas išmano; leidžiama sta- 
bažnyčias, turėti kunigus 
t. Bet drudžiama dvasiš- 
kištis į politikų, draudžia-
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Maksim Gorkio pareiš
kimas anglų laikraš
čio korespondentui. — 
Ką mano vokiečiai 
apie Ameriką

vilegijų ir padaro keblumų ki
toms religijoms. Kaip tarp skir
tingų biznierių kad eina varžy-

ligi jy. Kur nė viena religija nė
ra tiek stipri, kad kitas nustelb- 

: tų, ten visos jos stovi bendrai 
už tam tikrus įstatymus. Reli
gijos laisvė tuomet stovi pir
moj vietoj, kad įstatymais dva- 
siškijai nebūtų draudžiama va
ryti savo biznį įvairiausiais bu
dais. Kad nepaleidus augančios 
gentkartės iš savo rankų ir tuo
pų nesumažinus sau biznį, baž
nyčia stengiasi įvesti religijos 
guldinėjimų į mokyklas. Kur 
įstatymų keliu jai nepasiseka 
to atsiekti, ji steigia savas mo
kyklas jaunuoliams* ir spau
džia valdžia išleisti tokius įsta
tymus, kurie paliuosuotų nuo 
viešųjų mokyklų lankymo tuos, 
kas lanko bažnytines mokyk
las. Bažnyčia stengiasi įstaty
mais pasikuosuoti nuo mokes
čių, gauti įvairių protekcijų ir 
privilegijų. Vienur ji atsiekia 
daugiau, kitur mažiau. Visko ji 
atsiekti gali tik ten, kur ji pa
ti įsigauna j valdžių, kur ji pa
ti įstatymus leidžia ir juos vyk- 
dina. Todėl kunigij'os tikslas vi
sur yra dalyvauti politikoj ir 
pasiimti valdžių į savo rankas.

Politiškose kovose ir skyma- 
vimuose už vis labiau yra pasi
žymėjusi Romos katalikų baž
nyčia. Ji turi tobuliausių orga
nizacijų arba, kaip tūli sako, 
trustą. Paties papos arba po
piežiaus gerovė ir turtai pri
klauso nuo to, kaip darbštus ir 
disciplinuoti yra mažieji ir di
dieji agentai — pradedant nuo 
kardinolų, baigiant kamendo- 
riais. \

Kodėl 
darbštus

Todėl, 
lengvas darbas, pelningas biz
nis ir amžiui aprūpintas gy
venimas. Išeiti įi kunigus, moks
lo ir išlaidų reikia mažiau, ne
gu phsiekti bile kokių įkitų pro
fesijų. Jei kas iš kunigų moki
nasi daugiau, tai jau jo paties 
noras, o ne
savo mokslu kunigas negautų 
kitur daugiau kaip 18, 20 ar 25 
dol. savaitėj algos. Niekas jo

Romos kunigai yra 
ir laikosi disciplinos? 
kad kunigavimas yra

reikalavimas. Su

Londono laikraštis “Observer” 
patalpino interviu su Maksim 
Gorkiu, kuris dabar gyvena sa
loj Kapri.

“Dabar niekam nėra paslap
tis,” pareiškė Gorkis, “kad aš 
stoviu opozicijoj link dabarti
nių mano tėvynės valdovų. Vi
siems juk žinoma, kad aš pasi
šalinau nuo jų.

“Nuo to laiko, kai aš pasi
naudojau svetimos šalies svetin
gųjų, aš nutolau nuo politi
kos ir savo tėvynės likimų se
ku tik iš tolo. Tai, ką aš jums 
pasakosiu, neliečia politikos, 
bet gali, nors netiesioginiu bil
du, ir tų sritį nušviesti. Jeigu 
bolševizmas rado tinkamų dir? 
vų Rusijoj, o fašizmas Italijoj, 
tai to priežastis buvo ta, jog 
tie judėjimai rado gilias psicho
logines šaknis. Tų šaknų nepa
stebėjo europinė akis, taip kaip 
nepastebėjo jų daugelis, kas 
dabar pranašauja pauksnyj me
džių, išaugusių ne iš tų šaknų. 
Tie rusai, kurie įvertinų Leni
nų tik iš bolševizmo puses, ne
supranta jo atsiradimo pras- 

nacionalinėj scenoj. Tik- 
Lenino reikšmę reikia ieš- 
įvairiose srityse ir jeigu 
surasime jų, tai prileis di-

negu bolševizmas Europoj. Bol
ševizmas, kaipo politinė formu- 
la, turi tvirtas psichologines^ 
šaknis Rusijoj, o be šaknų ne
gali būti žiedų. Aš ne italas ir 
negaliu pajausti, kur ir kame 
pasireiškia psichologinės fašiz
mo šaknys. Bet aš žinau, kad 
Mussolini, kuris savo optimiz
mu ir hudu labai man primena 
Leninų, negalėtų iš Romos fo
rumo pereiti j Angliju arba 
Francijų ir turėti ten pasiseki
mų.

Todėl visi tie, kurie norėtų 
kopijuoti bolševizmų, fašizmų 
arba kitas panašias idėjas, turi 
pirm visko atspėti jų realinę, 
tikrųjų reikšmę pirma, negu 
sekti jų pavyzdžiu.”

♦ ♦ ♦

Emil Lengyel praneša iš Ber
ibio, kad vokiečiai esu nepapras
tai susidomėję Amerika. Kaip 
didelis yra tas susidomėjimas, 
galima jau spręsti iš to, jog 
lluo 1925 m. birželio mėnesio 
iki šių melų kovo mėnesio vo
kiečiuose tapo atspausdinta 120 
įvairių knygų apie Ameriką.

Dabartinis vokiečių atsineši- 
mas į Anjcriką yra visiškai ki
toniškas, negu kad jis buvo 
prieš karą. Kai kurie vokiečiai 
didžiausiu entuziazmu kalba 
apie Amerikos “mašinų civili
zacijų”. Pavyzdžiui, prof. Ju
lius Hirsch savo knygoj “Das 
Amerikanische Wirtschaft\vun- 
der” (Amerikos ekonominis ste- / 
Luklas) sako, jog amerikiečių 
nepaprastas mokėjimas suorga
nizuoti industrijų duoda gali
mybės tai šaliai stačiog stebuk
lus daryti. “Amerikos pramo
nininkai”, sako prof. Hirsch, 
“moka savo darbininkams ke
turis kartus didesnę algų, negu 
gauna vokiečių darbininkai, ir 
nežiūrint to, Jungtinės Valsti
jos gali konkuruoti su Europa 
beveik visoje pramonės srity-

skelbiantis 
visus sa-

atsirador
Atsirado

žmogus 
Leninas.

kuris turėjo drąsos

Niekas dar Rusijoj nesijuokė 
sveiku, laimės kupinu juoku. 
Rusija nedavė nei vieno poeto 
arba filosofo, kuris' su nuošir
džia šypsą butų kalbėjęs žmo
nėm^ apie gyvenimų. Nebuvo 
rašytojo, kuris butų apie laimę 
kalbėjęs ir raginęs žmones į 
laimę tikėti ir būti optimistais. 
Tuo tarpu laimę
žmogus turėjo progos 
vo pusėn patraukti.

“Ir toks* 
Tai buvo 
žmogus,
juoktis. Tikrenybėj jis nesijuo
kė, bet jis paskelbė viltį pra
keiksmo šalyj ir ėmė apie gy
venimų kalbėti. Jis sukurė op
timistinę filosofijų. Tų filoso
fijų aš pavadinsiu ‘karingu op
timizmu’. Jis buvo vienintelis 
žmogus Rusijoj, kuris <pasižy- 
mėjo drąsumu, pasiryžimu val
dyti ir narsumu; kuris skelbė 
optimizmų ir žadėjo laimę. Bet 
pats jis niekuomet? nesijuokė. 
Aš pažinau jį ir buvau artimas 
jam žmogus. Bet aš niekuomet 
nemačiau žmogaus, kuris ken
tėtų taip, kaip jis kentėjo. Man 
niekuomet neateidavo į galvų, 
kad žmogus galėtų taip kentėti.

“Vienok imudu pasidarėva 
priešais. Mudu visuomet skyrė- 
vos nuomonėse. Dabar, kai jis 
jau yra miręs, aš galiu pasaky
ti; kad niekuomet — nei pirma,

Kiti autoriai irgi nesigaili 
Amerikai komplimentų. Tik 
vienas llerman G. Scheffauer 
savo knygoj “Šių dienų Ame
rikos dvasinis gyvenimas” drįs
ta nurodyti amerikiečių ydas. 
Amerika, jis sako, yra purita- 
nizmo šalis. Puritanizmas yra 
nustelbęs nuoširdumų ir indi
viduališkumų. Amerika esą imi- . 
tuoja prūsų militarizmų, bet 
tuo pačiu laiku savo socialinį 
gyvenimą bando pritaikyti ang
lų Jdasių sistemai. Tikrieji ša
lies^ valdovai, girdi, yra mote
rys, kurių dogmatizmas ir he
rojų garbinimas kuogeriausiai 
atatinka puritanizmui ir prak
tiškai pragmatizmo filosofijai.

K. A.

mes 
rąjį 
koti
mes 
džiųjų rytų revoliuciją gvilden
ti visiškai iš skirtingo regėjimo 
punkto. .

“Rusija yra pesimizmo šalis. 
Gyvenimas ten niekuomet nebu
vo lengvas. Ateitis atrodė be 
vilties, o dabartis visuomet bu
vo liūdna. Nelaimės, kentėjimai, 
neturtas, visokie pažeminimai, 
girtos kalbos ir kalėjimas. Kas 
nebuvo nors kartą areštuotas 
ir išsiųstas į Sibiru, tas nesis- 
kaitydavo tikn? rusu. Užsimc- 
timas, tušti keliai, šimto verstų 
atstume kaimas nuo kaimo, 
liūdna filosofija, dvarponiai ir 
kaimiečiai, ir visūr kentėjimai.

“Literatūra visuomet yra tik
ruoju liaudies sielos veidrodžiu. 
Dostojevskio, Turgenevo, Gon- 
čarovo, Tolstojaus ir Andeje- 
vo kuriniuose mes randame tik 
ašaras ir nusiskdndimus. Jie ra
šo apie mirtį, apie gyvenimo 
purvų, apie nedateRlius ir blo
gumų. Visi jie pesimistai. Jei
gu, kuris rusų rašytojų bando 
komediją rašyti, tai ji būtinai 
virsta tragedija. Šypsą prime
na karčią, ironiškų grimasą.

negerbiau taip žmogaus. Bet su 
jokiu kitu žmogum aš nekovo
jau taip, kaip su juo. Leninas, 
kaipo politiškas veikėjas, ati
davė valdžios vadeles žmonėms. 
To aš nenorėjau. Aš netikėjau 
(tos nuomonės ir dabar neper- 
keičiau), kad rusų kaimietis 
galėtų valdyti. Leninas ištrau
kė valdžios vadeles iš inteligen
tijos ir patyrusios pramoninin
kų klasės rankų ir perdavė jas 
tiems, kurie tik dabar ima at
busti, kurie niekuo neprisidėjo 
prie naujos Rusijos sukūrimo ir 
kurie buvo ir, nelaimei, 
yra tamsuoliai.

“Tai buvo vyriausias 
tas, ant kurio mudviejų
išsiskyrė ir daugiau niekuomet 
nebesueis.

♦

“Bet nežiūrint į tai, kaip blo
ga ta politika ir jos pasekmės 
buvo, reikia pripažinti, kad 
Lehinas išbudino Rusiją iš le- 
targinio miego. Tuo ‘karingu 
optimizmu’ ir pasireiškia tik
roji Lenino reikšmė. Tai tik ir 
tegalėjo išgelbėti mano tėvy
nę.

“Bet ‘karingasis optimizmas’ 
Rusijoj turi kitoniškų prasmę,

Reikalaukite šio 
Naujo

šviesus, Tamsus 
Tonikas 
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Skausmą nuo li
guistos pūsles 
— greitai su
stabdo
SAN'TAL MIDY 
Persitikrink kad 
gauni tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį “M i d y”.

sosc vaistinę 
čiose.

Tel. Ęrunsvvick 0393

‘KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
8i<lėje. Parduodu auksinius dulk
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tonietrislas.
1850 W. North Avė., ('hicago, Iii.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

ir sukelti naują kapitalą, kas 
nėra jau taip labai lengva. 
Komponija betgi nesitiki, kad 
New Yorko bankieriai įstengtų 
išrišti Chicagos transportaci- 
jos klausimą ir vargiai jiems 
gali pavykti tiek daug kapita
lo sukelti. v

Areštavo chiropractorių 
už numarinimą dvie

jų vaikų ■
W.

New Yorko bankieriai 
nori pirkti Chicagos 

gatvekarius
- Chicagiečiai nori su-

stabdyti kumštynes
Lisman & Co. iš New Yorko, 

kuri atstovaujanti sindikatą
Bugs. 23 d., Philadelphijoj, 

turi įvykti

Joseph J. Rein, 8338
tGrand Avė., chiropraętorius 
“daktaras” tapo areštuotas
valstijos registracijos ir švie
timo deportamento 
riaus, kadangi du 
LX>” gydomi vaikai 
pereitą vakarą. 

Į Bein kaltinamas,

inspekto-
to “dakta-

pasimirė

kad jis gy- 
kumštynės tarp’dg Joseph Prestionn, 5 m., nuo

Chicagos ir kitų Jack Dempsey ir Tuney už pa- mastoids iriBaymond Pheiffer
miestų bankierių, padavė mie
sto tarybos transportacijos ko
mitetui savo planą atpirkti 
Chicagos gatvekarius, eleva
torius, omnibusus ir paskui 
juos operuoti kaip vieną ben
drą transportacijos įmonę per 
ateinančius 20 metų. Tą pasiū
lymą padavė firmos narys T. 
V. Salt ir advokatas J. M. Har-
lan.

Ne\v 
jei jie

Yorkiečių pasiulymu,; 
gautų 20 metų teisę 

operuoti gatvekarius, jie suor-! 
ganizuotų naują kompaniją,' 
kuri išpirktų gatvekarius, ele
vatorių linijas ir omnibusus, 
mokėdami dabartiniams savi
ninkams savais bonais, kurie 
butų atmokami po 50 mi'tų. 
Beto jie esą sukeltų $50,000,- 
000 kapitalą dabartinių linijų 
pagerinimui. Be to jie apsi
imtų operuoti ir požeminius 
kelius, jei miestas savo lėšo
mis, iškastų tunelius. Jie apsi
ima iškasti ir tunelius, jei 
miestas už juos 
tų ir dar pelno
Jei miestas leistų operuoti gat
vekarius ir elevatorius per 50 
metų, tai po 50 metų savo li
nijas jie atiduotų miesto nuo
savybėn be jokio atlyginimo. 
Transportacijos komitetas tą 
pasiūlymą svarstys.

Vietinė gatvekarių 
ja sako, kad jei butų

užmokė- pridėtų.

kompani- 
duota to- 
ir ji pati 

viską tą padarytų, nereikalau
jant reorganizuoti kompaniją

Kraujo, odos, Ironiškas 
s ’

senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

ŠieMajestic laivu sugryžo 
ekskursantai: /

čiclą savaitę, ir lošimo rezul
tatas toks; už pirmą vietą “net 
scores” susilygino visų po 67 
kirčius: Millerio, Lauciaus ir 
Jurgelionio. Šiandie 2 vai. ,po 
pietų; Laramie G. C. minėti 
kontestantai loš “play off” su 
tomis pačiomis “Handicap” už 
Trofiją. Sunku iš kalno pa
sakyti kas laimės trofiją ir 
paliks šio tumiro čempionas. 
Šių artistišką sidabrinę trofiją 
aukavo Dr. Karalius, šio kliu
bo prezidentas.

Byto jau prasideda antras 
“Triangle Tropines” turnamen- 
tas ir tęsis • ištisą savaitę. To
kiu budu gaus progos visi 
kliubo nariai lošti sau tinka- 

Šias puikias 
aukavo “Triangle

‘ S~.”, 204 So. j 
Wabash avė. Apart trofijųl 
yra daug kitokių prizų ir visi > 
verti laimėjimo. Visi golfinin- 
kai FORE!—L. G. K. Valdyba.

saulinį čempionatą.
tas kumštynes nori sustabdyti 
chicagiečių Chiago Coliseum 
Club, kuris sakosi turys pada-’už praktikavimą medicinos be 
ręs kontraktą su Dempsey, kad leidimo.
jis dėl to kliubo kumščiuosis $1,000 kaucijos, 
su negru Wills. Kliubas atsi- kad jis davęs vaikams vaistų Sporting Goods Co. 
kreipė prie Indianapolis teisėjo sulig medicinos daktaro nuro- 
Givan, kuris išdavė injunetioną dimais. •
prieš Philadelphijos kumšty
nes, jas uždrausdamas rengti 
pirm negu bus išpildytas kon
traktas su chicagiečiais.

Bet tų kumštynių rengėjas 
“Tex” Bickard’ sako, kad tos 
kumštynės vistiek įvyks, ne- tebejieško plėšikų, 
žiūrint kad reikėtų atsikreipti keletą dienų apiplėšė 
ir į augŠčiausįjį šalies teismą, i i raukinį ties Evergreen 

Peštynės eina lodei, kad to-',’1' paėmė apie $135,(100 
kios kumštynės atneša milži-.Pr eš elctij dienų 
„i.Lu „„i..,. Iz.in natUm. k„m.I suimtas Niek Kramer, gyve- ' 

nęs ant Town of l^ake, Saltis- 
McErlane šaikos narys. Jis 
ginasi, kad nedalyvavo plėši
me ir kad tuo laiku su savo 
pačia buvo namie. Bet polici
ja patyrė, kad jo pati dirbo ir 
negalėjo būti su juo namie. 
Taipjau ir kiti jo įrodymai silp
nėja.

Vakar tapo suimtas Vincent 
McErlane, brolis garsaus but- 
legerio, kuris dabar sėdi In- 

kaltinamas 
Vincento po- 

todel, kad jis 
automobilių, o

Tečiaus nuq appendicitis. Abu vaikai ( 
mirė.

Rein tapo atiduotas teisman

Iš jo pareikalauta 'moję dienoje.
Jis sakosi, | trofijas

Tebejieško pašto trau
kinio plėšikus .

Federaliniai agentai ir

kios kumštynės atneša milži- 
uiš|<ą pelną kaip patiems kum-’ 
štininkarrts, taip ir kumštynių 
rengėjams.

Architektorius 
nusišovė

ar- 
specializa- 

mies-
savo 
S pė
delei 
kali
me-

George W. Maher, žymus 
ch Rektorius, kuris 
vosi suplanavime gražių 
tų ir miestelių, nusišovė 
vasarnamy Ganges, Mich. 
jama, kad jis nusižudė 
menkos sveikatos, kuri j j 
kino per keletą pastarųjų 
tų.

Jis padarė pienus Kenil- 
\vorth ir Glencoe miesteliu, 
taipjau pabudavojo daugelį gra
žių namų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
69 17 — Petrui Draugeliui
7055—Marijonai Žukauskienei

12 132—Juozui Drevininkui
7151—Romualdui Kliaugai
7166— Joanai Žigulienei
7167— Natalijai Zakaitienei 

12435—Teresei Žirnienei
7171—Evdokijai Si n ia kovai 

12425—Pranciškai Aleliunienei
7198— Marijonai Brokorienei
7183—Onai Norvaišienei
7202—Broniui Burbai
7179—Kaziui Žilinskui
7199— Fraąciškui Jakui
7189—Mariutei Marmakytei 

23012—Onai Stankūnienei 
23015—Magdalenai Molevičienei 
23021—Kameli  j ai I .e veck ienei

106—Onai Stulgaitei 
55646 -Marijonai Kardišaus-

kienei
55647—Jafimijai Jakovlevai
55653—Justini Jakučiui
7208—Marijonai Slaboševi- 

čienei
7210—Bronislovui Jobubaičiui
7070—Onai Staniulienei

24732—Marijonai Pozingienei
21414—Agotai Jokubonaitei
21731—Rozalijai Jaugminienei

7115—Jonui Grimui
7114—Marijonai RadaviČaitei
7117—Gendrutai Šimkienei
7108—Leonui Kabeliui
7119—Mateušui Dilkui

22478—Juozui Rutkauskui
12444—Onai Kasparaitei
7181—Kaziui Jasėnui
7194—Tamošiui Zonsitis

POli-; 
kurie 
pašto 
Park 
pini- 
tapo

dianos kalėjime, 
už žmogžudystę, 
licija j ieškojo 
turi Chrysler
traukinio plėšikai esą ir pabė
gę Chrysler automobilių.

Užvakar buvo aretuotas Pe- 
ter Koszinski, taipjau tos šai- 
kos narys. Bet jį ištardžius 
licija paliuosavo.

po-

LteįuūiiĮ Bateliuose.
Kas girdėti Naujienų lai 

vakorčiy skyriuje?

Rugsėjo 14 d. laivu Majestic 
laimingai pribuvo didelis būrys 
Naujienų ekskursantų, kurie 
buvo išvažiavę paviešėti į Lie
tuvą su pirma, pavasarine, 
Naujienų ekskursija.

Keli ekskursantų jau pir
miau sugryžo ir visi jie pasa
koja, kad labai nenoriai (jie 
skyrėsi su jLietuva, kurioj 
jiems taip smagu buvo pra
leisti keletą menesių atostogų 
ir gryžo Amerikon tik aplin
kybių verčiami, j ieškodami čia 
didesnių uždarbių, negu gali 
jiems teikti Lietuva. Nėra abe
jonės, kad jei ir ne visi, tai 
bent didelė 
gryštančiųjų 
persiskirė su 
be abejonės, 
kę savo gimtąjį kraštą ir ke
letą menesių smagiai paviešė
ję tarp savo buvusių draugų, 
pas gimines ar . tėvus.

Frank Daniel, 
Antanas Metrikas, 
Antanas Juozapaitis, 
Helena Miller, 
Clarence Miller, 
Stanley Ambrose, 
Cicilia Ambrose, 
Domicėlė Gricienė, 
Alfonsas Gricius, 
Justinas Gricius, 
Stanislovas Yarumbauski, 
Emma Yarumbauskienė, 
Tony Yarumbauski, 

v Stanley Yarumbauski.

/ Dl J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Ncdi- 
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall lilvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

DR. VAITUSII 
OPTOMETRISTAS

,iet u vis akiu specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktą, ati- 

tuiso trumparegystę ir toliregystę. 
drengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumu Tvir
tą ir Dailų Padarymų, Ir 

Nepalyginama Vertybe

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby* 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

Daug ekskursantų gryšta iš 
vaišių Lietuvoje

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Mūšų patarnavimas laidptuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

• didžiuma dabar 
(taipjau nenoriai 
Lietuva. Jie visi, 
džiaugiasi aplan-

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

“OREMUS”

m

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, 111.

Oremus? garsi gyduolė, 
kuri greitai ir pasekmingai' 
?ydo visokį galvos skaudėji
mą, kuris pasitaiko nuo cion- 
gą pagavimo ir nuo Neural
gijos. Nuo dviejų pilių apsi
stos skausmai į 10 minutų. 
Dėžutė su prisiuntimu 45c.

2). “Oremus” garsi gyduo
lė, kuri greitai ir pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: gydo Reumatizmą, praša
lina šaltį iš žmogaus kūno, 
prakaituoti verčia ir gydo in- 
fluenzą. Dėžutė su prisiunti
mu 45c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Dr. P. P. ŠIMAITIS
Naprapatas, Instrukto
rius — Kūno Kultūros 
Ir Specialistas — Mais
tinės Valgių ChemijosS. D. LACHAWICZ

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, 111.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199 J

GOLFAS

PIANŲ KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Lietuvių Golfo Kliubo 
niai tumamentai jau prasidėjo. 
Šiemet bus lošiama net devy
ni,—šeši lauke ir trys viduje. 
Pirmai turniras ' ‘Tresident’s 
Trohhy” buvo lošiama per

meti-

Prasidės Š)vakarą 
Tikietai parduodami iškalno 

dabar
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2 
Du syk j dieną. Visos sėdynes 

rezervuotos 
WARNER BROS.

Parodys
VITAPHONE 

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan” 
Tai romantiškiausia apysaka iš 

visos literatūros 
McVICKERS 
THEATRE 

Direkcijoj Balaban & Katz

Konstancija Bagdonienė
Mirė Rugsėjo 14 dieną, 1926 m., 1:30 valandą 

po pietų, sulaukusi 49 metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio. Išgyveno Amerikoj 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Pranciškų, 
dukterį Bronislavą,*marčią Stanislavą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4514 South Paulina St, Lai
dotuvės įvyks Panedėlyj, Rugsėjo 20 dieną, iš namų 
8:30 valandą ryte bus atlydėta į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp, 
Tel. Boulevard 5203.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
’J'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, joję kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. \

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
rotns ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite' per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loais, U. S. A.

Pagydo 
Įsai dės, 
Stones” 
lis tulžyje). 
L)-Be operacijos, 

lyginai be pa
vojaus ligonio 
gyvybei.

1)-Be užmarini- 
mo-migdymo.

1)-Be išgąščia ir 
be skausmo.

4)-Be jokio pa
vojaus ir be 
sužeidimo ta
vo sveikatos.

5) -Pagydytas nuo penesaidės Na- 
prapatijos mokslo budu dau-\ 
giau tąja liga nereikės tau 
sirgti.

Penkių metų mano praktiškas 
gydymas, mane patikrino, jogei 
Naprapatijos mokslo budu šios li
gos yra pasekmingai gydomos: vi
durių užkietėjimas, širdies ligos, 
strėnų gėlimas, plaučių ligos, ner
vų ligos, galvos skaudėjimas, ke- 
penų-jaknų ligos, raumenims reu
matizmas.

Visi vaistai yra kenksmingi gy
vybei ir nusilpnina kūną. Žmonių 
gydyme aš jų nevartoju. Visas 
žmonių ligas gydau Naprapatijos 
mokslo budu.

Profesijonalj patarnavimą teikiu 
savo ofise po No.

4652 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

Ofisas atidarytas kasdien nuo 1 
vai. po piet iki 8 vai. vakare 

Tel. Boulevard 8763

PENE- 
“Gall- 
akme-

BlLLY’SiUKCLE
J -M . F

DAINOS
Del keturių balsų ' 

\ Surinktos L. Eremino
šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dį/ kombinacijomis. Tvirtais au
gimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 

'paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 

į tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti -r- padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savif draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa- 

, puošalas namams. Kaina su pri 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS /
1739 So. Halsted St. /

Chicago, 111.
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Lietuvių Rateliuose “Žemės rojaus” 
paslaptys PRANEŠIMAI

Art. S. Pilkos vaidybos 
studija

Teko sužinoti, kad pas art. 
S. Pilką kreipėsi keletas chika- 
giečių su tikslu gauti privačias 
dramos ipeno pamokas. Matyt, 
daug kas nori scenoje prasila
vinti ir savo gabumą patobu
linti. Neturėdamas laiko dėl 
privačių, atskirų pamokų, nes 
art. S. Pilka dabar turi labai 
daug darbo, kaipo Birutės dra
mos skyriaus vedėjas ir naujo 
teatro organizatorius, jis visgi 
sutiko patenkinti suinteresuotų 
žmonių troškimus ir pažadėjo 
nuo spalių mėn. 1 d. atidaryti 
vaidybos studiją. Bus du aky
liai: vienas tiems, kurie norė
tų prasilavinti, kaip aktoriai, 
o kitas tiems, kurie norėtų pa
remti žinių kaipo režisieriai-ės. 
Kursas bus 3 mėnesių ir per tų

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas jvyks treČia- 

8 vai. vnk., 
Bridgeporte. 
* ‘ , J at- 

... .... . .__ silankyti. Po keletos mėnesių atos-
tik laikinai jam togų galėsime dar su didesnėmis 

; į ausį jums pasakysiu pajėgomis siekti užsibrėžto tikslo.
kadnngl dlenotvąrkj bus spaliu 11 
dienos, Vilniaus užėmimo’ gedulin
gas paminėjimas, tai jiageidaujaina, 
kad i minėtą susirinkimą atvyktų 
ir delegatai iš Cicero, Town of 
Lake, North Slde, Garfield Park ir 
kitur. —V. V. K-to Valdyba.

Dalykas yra beveik nepapras-. .. M. .. ,... x . 1 dieny, rugsėjo L) d., 
tas. Musų Vanagaitis ženijast. Lietuvių Auditorijoj, 
Bandė paskolinti žmona iš Pil- Prašome visų narių ir delegatų 
kos l>et tas f” * “ ‘ ‘ *-—■ silankyti. Po keletos mėnesių a 
pavyko;
— jurf dar Ųkrai nežinot, koks 
tas Pilka dėl savo moters pa
vydus. Vanagui jau visai blo
ga darosi. Taip pat, tur būt, 
žinote( tik niekam nesakykit), 
kas didžiausias Vanagaičio prie
šas — nagi, tas tylusis, švel
nusis Vaitekūnas. Visiems Va
nagaičio muzika patinka, o Vai
tekūnas jos negali kęsti; jis sa- duoti J. Gineičiui, 2502 W. 69th St. 
kosi, Vanagą nori priversti ant y™ hU-* ^au-
Vienos kojos šokinėti. O Plika pminkauti'tarp “Naujienų” ir Mar- 
nors nesenai pasirodė, 
jam priešų netrūksta.
Vanagui Tarmą įsigyti, 
iš to 4>ėdos bus. —X.

Pranešimas Marųuetto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje apielin- 

kėje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimų tiesiai j didįjį “Nau
jienų” ofisą — galima skelbimus pri-

bet ir guetto lietuvių.
Pavyko
o kiek

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

VEISTI Ž100.00?
Ataakyin*a: $10000 ant myk ir 

$6.00 j metus per visą 
likusi gyvenimą

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrę darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio. mes greitai praleidžiama 
šį-ritą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.
• Atsiminkite tai, kada jus pralei

džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos i banką ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — parnislyk kiek jūsų 
Ūmias uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark

ganėtinai pralavinti savo mo
kinius ir praktišku budu su
teikti jiems daug žinių ir pri
tyrimo. Savo vaidybos- studijoj 
art. S. Pilka be specialių pamo
kų žada dar (taip sakant, prak
tiškai) pastatyti porą veikalų, 
tarpe jų vieną muzikalų kome
diją. Kadangi mes turime daug 
scenos mylėtojų, kurie norėtų 
lavintis ir pasiekti tobulesnio 
laipsnio savo srity, tai mokinių, 
matomai, netruks, o nauda 
jiems bus didelė, nes gerb. mo-i 
kytojas yra gabus ir prityręs apie taupymo budus, 
žmogus. T___ LJ_________
ryti po 2 kas savaitę, vakarais. 
Dabar ieškoma tinkamos sve
tainės, kur galėtų būti atsakau-' 
ti vieta dėl vaidybos studijos.l 
Vardu visų, kuriems rupi lavin
tis scenoje, tenka tik pasrvei- 
kinti p. S. Pilkos pasiryžimą,' 
nes jis iš tikrųjų 
nesigaili. Studija 
Birutės globa. — 
kiekvienas, kam 
rupi, sužinoti apie

Painokas žadama da- žinosi kaip g'®it 
j flnlpris 

NAULHNU SPCLKA.
I7W Sn. Halsted St

sekretorių 
, o nuo jo su
dauginsi* )usų

SI ARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

P.
nioms

Tel

IRIMAI PARDAVIMUI t PARDAVIMUI HAMAI-2EKE

Naujienos

15 
ro-

“Birutės” dramos skyriaus 
repeticijos

Trečiadienj, Rugsėjo-September 
d., paskutinė repeticija “Žemės 
jus”, Murk White parkuty. Pradžia
7 vai. vak. Generalė repeticija bus 
pėtnyčioje, Rugsėjo-September 17 d., 
C. S. P. S. svetainėje (1126 W. 18th 
St.). Pradžia lygiai 7 vai. “Aušros 
sūnų” sekanti repeticija įvyks sere- 
doje, Rugsėjo-September 22 
White parko salėje, 7 vai. 
vakare.

d.,’ Mark
30 min.

pamokos
16 d.,

“Birutės“ choro dainų 
jvyks Rugsėjo-September 
vai. vak., Murk White parko svet.

— Birutė

8

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Pi “Naujienas“ galima mokėti syki 
| savaitę arba svk| j mėnesį. C 
rnnti pažymėtame- šone. o da neap- 
i lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tneškPe <ino adresu: Aušros 
Knygyjura. 3210 Sn. Halsted St. (Tel.

APSIVEDIMAI

8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TURIU parduoti savo grojikų 
pianą, jo originitlė kaina $650. Yru 
biskį išėjės iš mados, bet groja ge
rai, Parduosiu tą grojikų pianą, 
benčių ir roles už $69 cash arba 
išmokėjimais. Klauskit Mrs. Blen- 
kos grojiklio piano. 3068 Mihvaukee 
avė.

N ETIKETAS PIRKINYS NIEKO NE|M()KftK 
TURĖK SAVO NAMĄ

“ATIDA”

ATSISAUKIT bile kada jei norit 
pirkti gerą Angelus grojikų pianą, 
pirmiau kainavo $750, kurį aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 j mėnesj. Prie jo 
dar pridėsiu 74 rolelius, benčių ir 
didelį kabinetą. Vinceut Bruniau, 
2332 W. Madison st.

Parduosiu savo minkštų gėrimų 
krautuvę, kuri yra geriausia į Blue 
Island, nes yra daromas biznis nuo 
$75 iki $150 į dieną. Priežastis par
davimo — esu apleista vyro ir likau 

;iu vie- 
Biznio Fysas ir 

už

|,su mažu vaiku viena, nepajieg 
na palaikyti biznio. Biznio Tj
laisnis yra; parduosiu pirmajam 
teisingą pasiūlymą.

KASTANCIJA VILIUS 
189 Western Avenue 

Blue Island, .111. 
Tel. Blue Island 2118

v

Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

VIENINTELE Btudio Fotografijų, 
išdirbystė tarpe 12.000 tūkstančių 
lietuvių. Biznis išdirbtas gerai. Par
siduoda pigiai. Adresas: F. A. V., 
303 Gwynn Avė., Baltimore, Md.

PARDAVIMUI krautuvė, nesvaigi
namų gėrimų, cigarų, saldainių, no- 
tlons, mokyklos, geroje vietoje, ne
toli lietuvių ir vokiečių mokyklos, 4 

| kambariai iš užpakalio. Parduosiu su 
namu arba be namo.

2734 W. 43rd Street

Pastatysim ant jūsų loto DABAR! 
Musų planas “Mokėk kaip rendą”, 
suteikia progą pasistatyti namą 
TUOJAU. Nelauk ilgiau. Jus tik mo
kėsit taip, kaip mokat dabar ren<ių, 
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 atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis liudy- 
mas. .

THORSCH and COMPANY 
10 N. Clark Street 
Phone State 8825

EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA!

S. i. ZDLP
927 W. 34th PI. 

Phone Boulevard 0527

REIKIA DARBININKU
VYRŲ^ir MOTERŲ

REIKTA operatorkų arba .operato
rių prie moteriškų kautų.

2317 So. Trumbull Avė.

PARDAVIMUI cigarų, cigurotų, 
saldainių ir visokių smulkmenų 
krautuvė; yra ant kampo ir prie 
kani linijos, tai biznis eina gerai 
žiemų ir vasarą, ale aš turiu par
duoti greitai ir pigiai dėl nesvei
katos.

4120 S. Wentworth avė.
...... .................. —. /L.. ----- ...............................................

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam- 

pa ir 90 rolelių, kaina $100.
WALKER

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

PARDAVIMUI grosernč, puiki vie
ta, užeiga; prie pat dirbtuvių; par
duosiu pigiąL Pardavimo priežastis 
— važiuoRi'. Lietuvon. 4508 South 
l.aflin st. ;

MOTERŲ
p - • REIKALINGA senyva'moteris prie 
Ujrve- i natnVj jr prižiūrėjimo 1 kūdikio.

GROJIKU,S pianas, tik bisk^MT- 
totus, kainaVo $800, dabar j^riuo- 
siu už $125. Benčius, kabinvTaT ir 
rolės. Geriems žmonėms atiduosiu 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės:
6512 S. Halsted St. 1 fl.

2519 W. -UJrd Street

REIKIA patyrusių merginų prie 
pmver mašinij dėl išmokimo siūti mo
terį) dreses. Taipgi patyrusių ranko- 

'• mis siuvėjų. Tiktai patyrusios atsi- * uuill/lt J.*

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė sykiu su namu.. Yra užpakaly 
krautuvės 5 kambariai gyvenimui.

2519 W. 43rd Street

šaukit. y
LIPSOJMrtttS.

325 W. Adaju^*’StYeet'

NAMAI-2EME

PAIEŠKAI' merginos arba našlės 
dėl apsivedimo. Turi bot gera gas- 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namą ir man^yra labai rei
kalinga gaspndinė. Kitus faktus ap- 

per laišką. Prašau rašyt
Chicagos Lietuvių Draugija S. 

yra didžiausia lietuvių savišelpos -fAšysiu . draugijų Chicagos mieste. | šią man laiškus ir kam aš patiksiu, tai
» arti 800 vyrų busiu vyras. Antrašus: P. K., P,'*).aisKiarys po draugiją priklauso , .

kur ir galės 'r moterų, o draugijos piniginis tur- Box 215, Kenosha, \Vis 
tas dalykas 
sąlygas.

Bfidgeportas

tas siekia netoli $15,000. Sergan-___ _
tiems nariams yra trys skyriai pa- _ju_J.■ 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje., ICDCMnAVA IIMII 
Narys Ryki įstojęs į šią draugiją lulILIvUA" UJImUI 
vr,» linocn.H iAvsižiuoti i& Chicagos | ---------------------- ---------------------------- --------------- "Z.-.
bile kuri.') dalį Jungtinių Valstijų KENDON 5 šviesus k----..- ____
Amoidkos ir gauti pašelpą kaip ir |jai-įai( pečiumi šildomi, vėliausi, jui- 

į gyvendamas Chicagoje. Nariai šios symai. 1539 Kildavę Avė. 
j draugijos gali patapti kaip vyrai, . 

* I . *—>r-

KENDON 5 šviesus gražus kam-

taip ir moterys nuo 16 iki 45 me- . . . „
tų amžiaus. Norinti Įstoti į Šią 1— ---- —w--- . .
draugiją, galite priduoti prašymą sais įrengimais, Brighton Park. 
bile vienam draugijos nariui arba 
’~i neturite pažįstamų tarpe tos 

rengia draugijos narių, kreipkitės j Aušros 
lipfn- Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 11CI.U | . <-<)(! e., _

RENDON 7 kambarių flatas su vi-

4104 So. Campbell Avė.Susivienijimas Lietuviškų •. .- ' jei
Draugijų Bndgeporte , druuBijuS nui ių9 Miipnuca | aubiu^ Ullll 1/ A BAR A Al

linksmą vakarą tikriau; SIŪLYMAI KAMBARĮ
višką kermošių šeštadieny, rng-Jia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- 
ąėjo 18 d., l.ietuviu Allditori-1 jimui j Chicagos Lietuvių Draugiją PAS1RENDAVOJA

’ S- P- ^lengvi n i tnas įstojimui į šią kambarys vienam ar joj, pirmame augate. Kaip gir-, draugiją tęsis 
dėti iš komisijos rengimo vaka- Į.2^* ,n- Bert a t verta
ro, 
šių vakarų. Viena, užbaigimas 
vasaros piknikų sezono ir ati-| 
darymas rudens sezono — šo
kių ir šiaip pasilinksminimų.

Piknikui neįvykus gegužės pranešu 
23 d., kuris buvo rengiamas su lietuviams,' 
laimėjimu dovanų, likosi atidė nPiel,nkSs

moderniškas 
į Šią kambarys vienam ar dviem vaikinam, 

tiktai iki gruodžio 6515 s. Talman Avė., Prospect 10210 
i Chicagos

. . ... • lietuviams pasirūpinti, kad
tai bus Vienas is puikiau- gruodžio 6 dienai ’lktumėt šios 

draugijos nariais.

$<)- Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

iki1 RENDON kambarys dėl 2 arba 1 
ypatai; kambarys šviesus ir moder
niškas. 1 fl. 4234 So. Maplewood 
Avenue.

RUIMAS rendai vyrui, geras kam- 
baris. 3312 Emerald Avė. 2 lubos, 

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos “ 
lietuvius “Naujienoms”, 

kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
ta užbaigti tą laimėjimą šiame norite gauti “Naujienas” kasdie ryt- 
vakare, kas ir bus padaryta J per - 
„ . , . . . .. * J duoti man ------ ..... .
Be to dar ims daug Visokių pa- adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
marginimų, žaismių ir visokių Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887. 
dovanų. Visi atsilankykite į šį 
kermošių, nes tai bus proga 
linksmai laiką praleisti prie vi
sokių žaismių ir geros muzikos. 
Tokiu budu kiekvienas atsilan-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
padaryta ■ me^a’s P®1" išnešiotoją, malonėkite 

. . * ‘įduoti man žinią žemiau pažymėtu

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

REIKIA operatorių prie Sing- 
er power mašinif į. automobilių 
uždangalų dirbtuvę, nuolat 
bas. Atsišauk it 
ERO MANUFACTUR1NG 

2240 Ogden Avė.

■ GROSERNE ir bučernė prie dide- 
gatvės, geras biznis; visokių tau

tų apgyventa; pigi renda. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastj patirsite 
ant vietos. 1036 W. 81 st St., Boule- 
vaid 2497.

dar

CO.

REIKALINGA rrtoteris ar mergiifa 
prie namų darbo. Valgis, guolis ir 
alga. 8800 Emerald Avė.

REIKIA DARBININK
VYRŲ

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

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

REIKALINGAS kriaučius dėl se
nų drabužių. 2423 W. 63 St.

REIKIA 2 gerų shearmenų. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avė.

REIKIA berniuko dirbti j #šapą.
1855 W. Roosevelt Rd. Star Quilt.

PARDAVIMUI virtuves pečius.
618 W. 26th Street

PARDAVIMUI bai’bernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Hondre St.

PARSIDUODA saldainių; minkš
tu eCriinu Ir visokių smulkmenų 
krautuve. 4540 S. Californin avė.

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

PARDAVIMUI 8 krėslų bar- 
bernė, senai įsteigta, geras biz
nis, pigi renda. Parduodu iš prie
žasties išvažiavimo į Europą.

2513 So. Halsted St.

PARSIDUODA restau rantas 
arba maino ant namo, nėra skir
tumo kur namas butų. Partne
riai nesutinka. Agentam ,kpmi“ 
senas. Atsišaukit nuo, 8 iki 11 
vai. ryto. 726 W. 18th St.

I>raugijų, o kaip jau žinoma 
kiekvienam, kad šis susivieniji** 
mas su mažu kapitalu pradėjo 
statyti Lietuvių Auditoriją ir 
pastatė šią didelę lietuvių įstai
gą. Tuo tikslu ir rengia viso
kias pramogas, — tai yra nau
dai Auditorijos, kad greičiau 
sumažinti skolą šios įstaigos ir 
kad už keleto metų ji pasilik
tų visai liuoba nuo skolų. Ma
no nuomonė tokia: kiekvienas 
kuris supranta ir įvertina rei
kalingumą šios svetainės, nepa
mirškite atsilankyti į augščiau 
minėtą vakarą.

Susivienijimas be to yra nu
taręs surengti iškilmingą vaka
rienę po naujų metų. Komisija 
jau yra išrinkta ir ji jau pra
dėjo tą darbą dirbti. —K. R.

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

Michigan
Michigan

Michigan
Michigan 
Michigan

St.
St. abiejų

St
St.
St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Painting .. 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popieią, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

REIKALINGAS presmonas prie 
senų drapanų prosinimo. Geistina mo
kantis rankų darbą.

3612 So. Halsted Street

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

115

111

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

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

’ MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

PARSIDUODA naujas restauran- 
tas,' rendos $35.00 j mėnesj. Priežas
tis pardavimo liga. 3764 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA meat market, biz
nis daromas cash, jplaukų j dieną 
nup $90 iki $100, rendos $55 į mė
nesį. >Kam reikalingas/ tokis biznis, 
pasiskubinkit, gausit bargeną.

7307 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI pekarnė, kepa
ma visokią duoną ir kėksus. Vi
sos masinos. Pirmas teisingas 
pasiūlymas bus priimtas. Ren
da pigi. 5211 So, Halsted Street. 
Tel. Yards 6657.

BOSELAND: 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir 111 
Avė. ir 113 
Avė ir 115

KI-NSINGTON.
St., kampus Front Street.

PULLMAN:
St. ir Cottage Grove Avė.

I

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 numatomą, kad 
i’ "" " \
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- 
niu numerių pardavinėjimo stotį 
tms tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
“N-nų“ Cirkuliacijos Vedėjas.

■ ■  ..................... .... 11  " . ■ .1 ■ ■ ■

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 81 Hc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dei 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-

PARSIDUODA Chevrolet trokas 
*/2 tono, tinkamas groseriui, buče- 
riul arba pentoriui. Kaip naujas. 
Galima matyti po 6 vai. vakare.

Kreipkitės:
5818 S. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA grosernč ir 
kendžių krautuve už mažą 

Kreipkitės
3112 W. 43rd Street 

arba 
Tel. Lafayette 5777

kai
ną.

Jeigu kur yra numatomą, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu-

• « 2 2 . a • L.2U 1_ _ -
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel. 
Boulevard 1036.

RAKANDAI
RAKANDAI, ice box, doufold, 

valg-ruimio setas, 4 šmotų svečių 
kamb. setas. 805 Crescent PI. 2 Apt.

TURIU parduoti savo $700 vertės 
grojiklį pianą, su benčiumi, 60 rolių 
ir kabinet už $140 cash, arba atiduo
siu išmokėjimais geriems žmonėms. 
Klauskit MR. JOHN BURKINSKI, 
6186 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA čeveryku taisymo 

dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 852.

PARDAVIMUI grosernč, lai
koma visokių možmožių, 5 rul
onai gyvenimui. Kreipkitės 
tuojifus, gausit bargeną.

3400 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA grosernė ir buėer- 
nfi. 3001 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser-* 
nė, šaukit telefonu Republic 3044.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė. Geras pelningas biznis. Vykstu 
Lietuvon, noriu greit parduoti. 4001 
So. Campbell Avė., Lafayette 7220.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai dol nesveikatos. 4201 So. 
Maplevvood Avė. „

Pardavimui Arba
Mainymui

7845 So. Morgan St., 9 fla- 
tų apartmentinis namas, pla
tai po 4 ir 5 kambarius; sun 
parlor, visi įtaisymai pagal 
šios gadynės, rendos neša 
$500.00 į mėnesį, kaina labai 
žema. Priimsiu į mainus 2 
flatų namą, Bungalow arba 
lotu& Cash perkant reikia 
jnešt $9,500.00.

Dar turiu 2 namus aplink 
vienuolyno, vienas 4 flatų^ PAs™xVIMūr 
privatiškas, o kitas biznia^f^* i'ąmas, prieš 
vas. Kas ką turite Įfnainus 
Nedaro \
apygardoj. Matyįit^tuoj. J

J. Namon Co.
z 2418 W^8hrquette Rd.

, arti Western Avė. z 
/tįphone Prospect 8678 ' 
J-*-/' Z -■ .a

'J®Akerią Žemės 
prie pat ežero kranto, Mi
chigan valstijoj, su gyvu
liais, mašinoms. Parsiduoda 
labai pigiai; savininkas mai
nys apt Chicagos namo, pri
ims lotus arba bile kokį biz
nį už pirmą įmokėjimą. .

Kreipkitės
5833 So. Western Avė.
Phone Hemlock 6151

Del mirties turi būt parduota grei
tai ir pigiai 120 akrų geriausia ūkė, 
didelis sodnas, giria, upė teka, geri 
budingai, 30 akrų komų, 45 tonai do
bilų, bulvių, avižų, taipgi kitokių 
javų, 14 karvių, 8 arkliai, paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, arti didelio 
miesto, priė cementinio kelio. Ta ūkė 
dabar gryna, pelno kas mėnesj po 
$200, arba mainysiu į namą, gero, 4 
gyvenimų, South Side, taroje 35th ir 
70th St. Veik greit- Pranešk ar pirk
si arba nori mainyti, priduok namo 
kainą, kiek rendos?i

Kita 80 ’ąkrų gera ūkė, priežastis 
pardavimo < mirtis. Su gyvuliais, 
javais, arti miesto, geri budinkai, ge
ra žemė, duoda gryno pelno j mėne
sj $150. Irgi mainysiu į namą, South 
Side.

Taipgi turiu’3Z geras ukes parduo
ti už morgičius, labai pigiai, šį mė
nesį 20, dieną.

ANDREKUS , 
trr. 'Micl^

----- --------- Arr.
moderniškas 2 fla- 

. naują parką, Cice- 
rpj^-6. .kambarių, aržuolo tnmas ir 
AiėJroYacijos, karštu vandeniu šildo- 
rrthh', 2 boileriai, 2 karų garažas, šau
kit Cicero 2133,' arba matyki! savi- 
ųfnką

1811-—51 st ^Aye.,. Cicero

MORTGECIAI-PASKOIOS

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, 8389 iki 8345 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono įėjimas, ug
niavietė, knygynai, su grindimis viš- 
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
yra gąsinis pečius, ice box ir užlai
dos. Bus gatavas October 1, kaina 
$8,250, lengvais išmokėjimais.

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

PARDUOSIU ar mainysiu 6 kam
barių medini namą ar ant biznio, 
ar namo. 5948 S. Kenncth avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nis namas. Visus pinigus arba dali 
pinigais, arba išmokėjimais pagal 
pirkėjo norą. Yra visi įrengimai. 
Cementuota gatvė, geroje apielin- 
kėje. Atsišaukit. \

5334 So. California avė. #

PARDAVIMUI medinis namas, .1% 
flato, 18 ruimų viso. Namas visas 
geras; arti 46 st. ir EmeTald avė. 
Gera vieta dideliai Šeimynai arba 
ruitning namus.

šaukit
Tel. Boulevard 2474

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
stucco frontu, prie svarbios biznio 
gatvės, Lemont, III. Apačioj krautu
vė, viršuj 5 kambariai. Krautuvė tin
ka dėl soft drink parloro. Adresuo
ki!, 933 Rand McNally BIdg., 536 So. 
Clark St.

PIRKSIU lotą tiesiai nuo savinin
ko apie Vienuolyną arba Roselando 
apielinkėj. Turi būti bargenas. Agen
tai neatsiliepkite. Laiške parodykite 
kur lotas randasi. Adresas

NAUJIENOS 
Box 863

MAINYSIU namą ant tuščio 
loto Marquette Mansę, arba 
Roselando-apielinkėse. Kas turi 
lotą lai atsiliepia tuoj aus. Ad
resas: NAUJIENOS, Box No. 
854.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui medinis 5 kambarių 

bungalovv ir 2 lotai prie šalies, kam
pas, cementuotas skiepas. Kaina 
$7,300. Randasi 72nd St. ir So. Clare- 
mont Avė. Kreipkitės

2554 So. Halsted St.
Tel. Victory 8194

PARDAVIMUI marinis, 4 pa
gyvenimų namas arba mainysiu 
į bučernės biznį.

2484 Blue island Avė.
Tel. Yards 6657

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

inokinain dienomis ir vakarais. At- 
sišuukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBĖK COLLEGE. 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Weils Street;

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

gelbėsi m jums tai atsiekti

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

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas" 
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
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.
daugiaus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir *

1507

AUTO ENG1NEERING 
SCHOOL

W. Madiaon Street
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IMPERFECT IN ORIGINAL

SI AKRUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

NIEKO NEJMOKfiK 
TURfiK SAVO NAM4

MILDA AUTO SALES 
3121 So, Halsted SI.

Michigan
Michigan

Žemės rojaus 
paslaptys

Michigan
Michigan
Michigan

18th 
Aušros 
i sere- 
; Mark 

.30 min.

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. Tel 
Boulevard 1036.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGIOIAI
6% Nuošimčiai

THORSCH and COMPANY 
10 N. Clark Street 
Phone State 8825

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Musų 
eras patar 

žemos kainos. 
So. State St.

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

Phone Boulevard 0527

KEIKIA 2 gerų shearmenų. Apex 
Iron & Metui Co., 4000 Wentworth 
Avė.

sekretorin 
nuo ic su-

į. Automobi- 
latamavimaH Chicagoj ir 
steigta <34 metų senumo.

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madiaon Street

RUIMAS rendai vyrui, geras kam 
baris. 3312 Emerald Avė. 2 lubos

RENDON kambarys dėl 2 arba 1 
ypatai; kambarys šviesus ir moder
niškas. 1 fl. 4234 So. Maplewood 
Avenue.

RAKANDAI, ice box, doufold, 
valg-ruimio setas, 4 šmotų svečių 
kamb. setas. 805 Crescent PI. 2 Apt.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONA!. BARBĖK COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street;

REIKALINGAS kriaučius dėl se 
nų drabužių. 2423 W. 63 St.

vienos kojos Šokinėti, 
nors nesenai pasirodė, 
iam priešų netrūksta. 
Vanagui Tarmę įsigyti, 
iš to 'bėdos bus. —X.

ATSIŠAUKIT bile kada jei norit 
pirkti gerų Angelus grojiklį pianų, 
pirmiau kainavo $750, kurį aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 į mėnesį. Prie jo 
dar pridėsiu 74 volelius, benčių ir 
didelį kabinetų. Vinceut Beliniai), 
2332 \V. Madison st.

TURIU parduoti savo grojiklį 
pianų, jo originalė kaina $650. Yra 
biskį išėjės iš mados, bet groja ge
rai. Parduosiu tų grojiklį pianą, 
benčių ir roles už $69 cash arba 
išmokėjimais. Klauskit Mrs. Blen- 
kos grojiklio piano. 3968 Mlhvaukęe 
avė.

MAINYSIU namų ant tuščio 
to Marųuette Manoę, arba 
įselando-apielinkėse. Kas turi 
;ą lai atsiliepia tuoj aus. Ad- 
sas: NAUJIENOS, Box No.

IŠMOK Barberystės, nuolat dar 
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmenį 
nės instrukcijos. Klesos dienomis ii 
vakarais. Weeden’s, 1253 W. Madi
son Street.

Paskola suteikiama 
į vfeną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

KEIKIA berniuko dirbti į#šapą
1855 W. Roosevelt Rd. Star Quilt.

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

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

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

didesnį 
sąlygas 
bėti, išmokindami 
Mechanikos ir 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. I 
me važinėti 
daugiaus.
FEDERAL

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų ir prižiūrėjimo 1 kūdikio.

2519 W. 43*1 Street

PARDUOSIU ar mainysiu G kam
barių medinį namų ar ant biznio, 
ar namo. 5948 S. Kenneth avė.

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam 

pa i;* 90 rolelių, kaina $100.
WALKER

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

rgi mokina- 
Instrukcijos $15.90 ir

PARDAVIMUI mūrinis, 4 pa
penimų namas arba mainysiu 
bučernės biznį.

2484 Blue Island Avė. 
Tel. Yards 6657

Pastatysim ant jūsų loto DABAR! 
Musu planas “Mokėk kaip rendą”, 
suteikia progą pasistatyti namą 
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 atsakomybės. 
Sena firma. Geras bankinis Bady
mas. «

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

“Birutės” choro dainų 
įvyks Rugsėjo-September 
vai. vak., Mark White parko svet.

— Birutė

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)Svarbus pranešimas Roselando 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams

PARDAVIMUI grosernė, lai 
koma visokių možmožių, 5 rui 
mai gyvenimui. Kreipkitės 
tuojau s, gausit bargeną.

3400 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA Chevrolet trokas 
*/2 tono, tinkamas groseriui, buče- 
riul arba pentoriui. Kaip naujas. 
Galima matyti po 6 vai. vakare.

Kreipkitės:
5818 S. Washtenaw Avė.

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

PIRKSIU lotą tiesiai nuo savinin- 
i apie Vienuolyną arba Roselando 
įielinkėj. Turi būti bargenas. Agen- 
i neatsiliepkite. Laiške parodykite 
ir lotas randasi. Adresas

NAUJIENOS 
Box 853

|1S sa-
Vanagą nori priversti ant 

O Pilka 
bet ir 

Pavyko

EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA

Pranešimas Marųuetto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje aplelin- 

kėje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai į didįjį “Nau
jienų“ ofisą — galima skelbimus pri
duoti .L Gineičiui, 2502 W. 69th St. 
Jis yru pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų" skelbimus ir turi reikalu tar
pininkauti' tarp “Naujienų“ ir Mar
ųuetto lietuvių

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, 8389 iki 8345 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono įėjimas, ug
niavietė. knygynai, su grindimis viš- 
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
yra gąsinis pečius, ice box ir užlai
dos. Bus gatavas October 1, kaina 
$8,250, lengvais išmokėjimais.

E. G. RENESCH & CO. 
401 W. 79th Street*

PARDAVIMUI krautuvė, nesvaigi
namų gėrimų, cigarų, saldainių, no- 
tions, mokyklos, geroje vietoje, ne
toli lietuvių ir vokiečių mokyklos, 4 

| kambariai iš užpakalio. Parduosiu su 
namu arba he namo.'

2734 W. 43rd Street

cigarų, cigarctų, 
visokių .smulkmenų 

yra ant kampo ir prie 
tai -biznis eina gerai 

ale aš turiu par- 
pigiai dėl nesvei-

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nis namas. Visus pinigus arba dali 
pinigais, arba išmokėjimais pagal 
pirkėjo norą. Yra visi įrengimai 
Cementuota gatvė, geroje apielin- 
kėje. Atsišaukit. \

5334 So. California avė. ,

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 būvį 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.. Ckicago, III.

PARSIDUODA grosernė ir bučer 
nė. 3001 S. Union Avė.

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi- 
1 suolinas susirinkimas įvyks trečia- 
< dieny, rugsėjo 15 d., 8 vai. vak.,

4 Auditorijoj, Bridgeporte 
Pil- Prašome visų narių ir delegatų al

kos, l>et tas tik laikinai jam 
pavyko
— jurf dar Ųkrai nežinot, koks 
tas Pilka dėl savo moters pa
vydus. Vanagui jau visai blo
ga darosi. Taip pat, tur būt, 
žinotef tik niekam nesakykit), 
kas didžiausias Vanagaičio prie
šas - - nagi, tas tylusis, švel
nusis Vaitekūnas. Visiems Va
nagaičio muzika patinka, 
tekūnas jos negali kęst

PARDAVIMUI medinis namas, 1H 
f luto, 18 ruimų viso. Namas visas 
geras; tirti 46 st. ir Emerald avė. 
Gera vieta dideliai Šeimynai arba 
ruitning namas.

šaukit
Tel. Boulevard 2474

Statau namus ir garadžius. 
Taipgi turiu planus pasirin
kimų, indedu duris, langus, 
padlagas ir t. t. Atlieku di
delius ir mažus darbus, 
greitai ir pigiai. Patarimas 
veltui.

Už “Naujienai*“ galima mokėti sykį 
| <*av.-«itę arba pvkj į mėnesį. Gyve- 
r/mtl pažymėtame* šone, o da neap- 
i upinami ankatyvAmia “Naujienomis“ 
trtnįmraneški*** Mw» adresu: Aušrom 
KnygyjKŠ, 3210 Sn. Halsted St. (Tel.

PARDAVIMUI 
saldainių ir 
krautuvė 
karų linijos 
žiemų ir vasarą 
duoti greitai ir 
katos.

4120 S, \Ventworth a ve

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 81^ c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 85c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų. , < .

FRANK SELEMONAVICIUS 
504 W. 33rd S t., prie Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, užeiga; prie pat dirbtuvių; par
duosiu pigiai.. Pardavimo priežastis 
—r važiuoju' Lietuvon. 4508 South Laf.lin st. A ;

REIKIA operatorių prie Sing- 
er power mašimf į. automobNių 
uždangalų dirbtuvę, nuolat dar
bas. Atsišaukit
ERO MANUFACTURING CO. 

2240 Ogden Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
ucco frontu, prie svarbios biznio 
įtvės, Lemont, Į ji. Apačioj krautu- 
, viršuj 5 kambariai. Krautuvė tin- 
i dėl soft drink parloro. Adresuo- 
t, 933 Rand McNally Bldg., 536 So.

STOGDENGYSTTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų pi 
apielinkėj
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.,-3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui medinis 5 kambarių 
ingalow ir 2 lotai prie šalies, kam- 
ls, cementuotas skiepas. Kaina 
,300. Randasi 72nd St. ir So. Clare- 
ont Avė. Kreipkitės

2554 So. Halsted St.
Tel. Victory 8194

Ar Jus Norite
užmokesnį, geresnes darbo 

? Leiskite mums jums pagel- 
jus Auto-Electric 

Baterijos Amato.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė sykiu su namu., Yra užpakaly 
erautuvės 5 kambariai gyvenimui.

2519 W. 43rd Street

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate 
gsen, Restauran 
tų, Kendžių, Be 
kernii 

C^T^^special urnas, 
navimas, f._- 

Sostheims, 19X2 So.

“Birutės” dramos skyriaus 
repeticijos

Trečiadienį, Rugsėjo-September 15 
d., paskutinė repeticija “Žemės ro
jus”, Mark White parkuty. Pradžia 
7 vai. vak. Generalė repeticija bus 
pėtnyčioje, Rugsėjo-September 17 d., 
C. S. P. S. svetainėje (1126 W 
St.). Pradžia lygiai 7 vai. “ 
sūnų” sekanti repeticija įvyk 
(loję, Rugsėjo-September 22 
White parko salėje 
vakare.

REIKALINGAS presmonas prie 
senų drapanų prosinimo. Geistina mo
kantis rankų darbą.

3612 So. Halsted Street

auto'mobiliai

ROSELAND 
Avė. ir 107 
Avė ir 108 

kampų 
Avė. ir tll 
Avė. ir 113 
Avė ir 115

KENSINGTON.
kampas Front Street.
PULLMAN:

ir Cottage Grove Avė.
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 numferių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
“N-nU” Cirkuliacijos Vedėjas.

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

Susivienijimas Lietuviškų 
Draugijų Bridgeporte rengia 
linksmų vakarų, tikriau, lietu
viškų kermošių šeštadieny, rug- 
stfjo 18 d., Uetuvių Auditori
joj, pirmame augšte. Kaip gir
dėti iš komisijos rengimo vaka
ro, tai bus vienas iš puikiau
sių vakarų. Viena, užbaigimas 
vasaros piknikų sezono ir ati
darymas rudens sezono — šo
kių ir šiaip pasilinksminimų.

Piknikui neįvykus gegužės Pranešu, visiems Brighton Parko 
23 d., kuris buvo rengiamas su, lietuviams,1 kad aš aprūpinu šitos 
, • j n • i- apielinkės lietuvius “Naujienoms”laimėjimu dovanų, likosi atide- ku6(|ie ailksti is t0 pertati kurie 
ta užbaigti tų laimėjimų šiame norite gauti “Naujienas“ kasdie ryt- 
vakare kas ir bus nadarvta Imečiais išnešiotoją, malonėkitevaKaie, Kas ir nūs paaanra. duoti man £inją žemiau pažymėtu 
Be t() dar bus daug visokių pa- adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
marginimų, žaismių ir visokių Fairfield Avė., Tel. Proąpect 1887. 
dovanų. Visi atsilankykite į šį 
kermošių, nes tai bus proga 
linksmai laikų praleisti prie vi
sokių žaismių ir geros muzikos. 
Tokiu budu kiekvienas atsilan* 
kęs paremsite šį Susivienijimų 
I>raugijų, o kaip jau žinoma 
kiekvienam, kad šis susivieniji** 
mas su mažu kapitalu pradėjo 
statyti Lietuvių Auditoriją ir 
pastatė šią didelę lietuvių įstai
ga. Tuo tikslu ir rengia viso
kias pramogas, — tai yra nau
dai Auditorijos, kad greičiau 
sumažinti skola šios įstaigos ir 
kad už keleto metų ji pasilik
tų visai liuosa nuo skolų. Ma
no nuomonė tokia: kiekvienas 
kuris supranta ir įvertina rei
kalingumų šios svetainės, nepa
mirškite atsilankyti j augščiau 
minėtą vakarą.

Susivienijimas be to yra nu
taręs surengti iškilmingų vaka
rienę po naujų metų. Komisija 
jau yra išrinkta ir ji jau pra
dėjo tą darbų dirbti. —K. R.

REIKIA patyrusių merginų prie 
penver mašijnj dėl išmokimo siūti mo
terį; dreses. Taipgi patyrusių ranko
mis siuvėjų. Tiktai patyrutrios 
šaukit.

LIPSOMfltOS.
325 W. Adajurt* JStYeet'

GROJIKUS pianas, tik bisk 
totas, kainavo $806, dabar 
uiti ui HenčiiiH. knbirfW
roles. CaerieniH ZoioneniH 
lengvais iSinokėjiinaiH.

KreipkitČS!
6512 S. Halsted St. 1 fl.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. I 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halated St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Parduosiu savo minkštų gėrimų 
krautuvę, kuri yra geriausia j Blue 
Island, nes yrą daromas biznis nuo 
$75 iki $150 į dieną. Priežastis par
davimo — esu apleista vyro ir likau 
su mažu vaiku viena, nepajiegiu vie
na palaikyti biznio. Biznio lysas ir 
laisnis yra; parduosiu pirmajam už 
teisingą pasiūlymą.

KASTANCIJA VILIUS 
189 Western Avenue 

Blue Island,. III. 
Tel. Blue Island 2118

Pardavimui Arba 
Mainymui

7845 So. Morgan St., 9 fla- 
ty apartmentinis namas, pla
tai po 4 ir 5 kambarius; sun 
parlor, visi įtaisymai pagal 
šios gadynes, rendos neša 
$500.00 į mėnesį, kaina labai 
žema. Priimsiu į mainus 2 
flatų namų, Bungalow arba 
lotusi Cash perkant reikia 
jnešt $9,500.00.

Dar turiu 2 namus aplink 
vienuolyno, vienas 4 flatų 
privatiškas, o kitas bizniai 
vas. Kais turit*; ĮJVuaiuuK. 
Nedaro skirtun^ 'koįrfoj 
apygardoj. Matylįit^tuoj. i

J. Nąmon Co. - 
z 2418 W^rquette Rd.

arti Western Avė. 
Sįphone Prospect 8678 

z ...... . — —. ■

4 60 Akeriu Žemes 
prie pat ežero kranto, Mi
chigan valstijoj, su gyvu
liais, mašinoms. Parsiduoda 
labai pigiai; savininkas mai
nys ant Chicagos namo, pri
ims lotus arba bile kokį biz
nį už pirmų įmokėjimą.

Kreipkitės
5833 So. Western Avė. 
Phone Hemlock 6151

REIKIA DARBININKU
MOTKRV

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
VEISTI $100.00?

AUakyinM: $100 00 ant myk R 
$6.00 j metus per visą 

likuei gyvenimą
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tu ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
G*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.
- Atsiminkite tai 

diirttes pinigus. _______________ __
tie pinigai ut<lirl>ty Jums jei tumėt juos 

Naujieną
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — patnislyk 
Gintas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus 
žinosi kaip dauginsis
doleris

NAULENU SPCLKA
I7.H9 Sn. Halsted St

RRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas“ pradedama išnešioti 

nuo 3-6ioH val»ridoR ryto. Uetuviai 
<ęyv«.nm.tt nuo Morgan Iki V»'allu.'« ir 
nuo 35-tos iki 31 -mos gatves yra ap-

Tel. Lafayeete 870&-8706

ROBIN BROS

r PJępDJįVIMUr moderniškas 2 fla 
LįBfa'amas, prie A nauja parką, Cice 
-• aržuolo t-i-imax ii 
.deiroVacijos* karštu vandeniu Šildo 
inW, Z boileriai', 2 karų garažas, šau 
kit Cicero 2133, arba matysit savi 
pinką . .

1811-—518t ^Ąye., Cicero

Jeko sužinoti, kad pas art. 
S. Pilkų kreipėsi keletas chika- 
giečių su tikslu gauti, privačias 
dramos meno pamokas. Matyt, 
daug kas nori scenoje prasila
vinti ir savo gabumų patobu
linti. Neturėdamas laiko dėl 
privačių, atskirų pamokų, nes 
art. S. Pilka dabar turi labai 
daug darbo, kaipo Birulės dra
mos skyriaus vedėjas ir naujo 
teatro organizatorius, jis visgi 
sutiko patenkinti suinteresuotų 
žmonių troškimus ir pažadėjo 
nuo spalių mėn. 1 d. atidaryti 
vaidybos studijų. Bus du sky
riai: vienas tiems, kurie norė
tų \ prasilavinti, kaip aktoriai, 
o kytas tiems, kurie norėtų pa- 
$ein?L žibių kaipo režisieriai-ės. 
Kursite bus 3 mėnesių ir per tų 
laikų gerb. arL S. Pilka žada 
ganėtinai pralavinti savo mo
kinius ir praktišku laidu su
teikti jiems daug žinių ir pri
tyrimo. Savo vaidybos* studijoj 
art. S. Pilka be specialių pamo
kų žada dar (taip sakant, prak
tiškai) pastatyti porą veikalų, 
tarpe jų vieną muzikalę kome- 
a*jQ- Kadangi mes turime d.iušr 
scenos mylėtojų, kurie norėtų 
lavintis ir pasiekti tobulesnio 
laipsnio savo srity, tai mokinių, 
matomai, netruks, o nauda 
jiems bus didelė, nes gerb. mo
kytojas yra gabus ir prityręs 
žmogus. Painokas žadama da
ryti po 2 kas savaitę, vakarais. 
Dabar ieškoma tinkamos sve
tainės, kur galėtų būti atsakan
ti vieta dėl vaidybos studijos. 
Vardu visų, kuriems rupi lavin
tis scenoje, tenka tik pasvei
kinti p. S. Pilkos pasiryžimų, 
nes jis iš tikrųjų laiko mums 
nesigaili. Studija atsidarys po 
Birutės globa, — kur ir galės 
kiekvienas, kam tas dalykas 
rupi, sužinoti apie sąlygas.

Dalykas yra beveik nepapras
tas. Musų Vanagaitis ženijasi. Lietuvių 
Bandė paskolinti žmoną iš L .1 -. , - _ r .1 ' silankyti. Po kcletos mėnesių atos

togų galėsime dar su didesnėmis 
i ausį jums pasakysiu1 pajėgomis siekti užsibrėžto tikslo, 

kadangi dlenotvąrkė bus spalių 9 
dienos, Vilniaus užėmimo’ gedulin
gas paminėjimas, tai pageidaujama, 
kad į minėtą susirinkimą atvyktų 
ir delegatai iš Cicero. Town ot 
Lake, North Side, Garficld Pnrk ir 
kitur. —V. V. K-to Valdyba.

kada jus pralei-
At,hnlnklte. kiek 

pade-

Spulka. uždirbs po rūpinami ‘‘Naujienoms’7 gana anksti, 
kiekvieno 

kiek jūsų 
hiikylumėt ji

PAIEŠKAI’ merginos arba našlės 
dėl apsivedimo. Turi būt gera gas- 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namą ir mantfyra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap- 

laišką. Prašau rašyt 
kam aš patiksiu, tai 

Antrašas: P. K., P,^). 
o draugijos piniginis tur- Bos 215, Kcnosha, \Vis. 
netoli $15,000 

yra trys skyriai pa
ti ir $16 savaitėje.

Narys sykį įstojęs j šią draugija 
vn» liuobas išvažiuoti iŠ Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų RENDON 5 šviesus gražus kam 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir bariai, pečiumi šildomi, vėliausi įtai 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios symaj. 1530 so. Kildavę Avė. 
draugijos gali patapti kaip vyrai, _______
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me 
tų amžiaus. Norinti įstoti į šii, .
draugiją, galite priduoti prašymą sais įrengimais, Brighton Park. 
bile vienam draugijos nariui arba! 4104 So. Campbell Avė. 
jei neturite pažįstamų tarpe tos *
draugijos narių, kreipkitės į Aušros .... . ■ ■ matSIŪLYMAI KAMBARIO 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- —t—
įimtu į Chicagos Lietuvių Draugiją PASIRENDAVOJA moderniškas 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią kambarys vienam ar dviem vaikinam, 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 6515 s Talman Avė., Prospect 10210 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirupinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai ’’Mumėt šios 
draugijos nariais.

VYRŲJr MOTERŲ
REIK PA operatorkų arba operato 

rių prie moteriškų kautų.
2317 So. Trumbull Avė.

Del mirties turi būt parduota grei
tai ir pigiai 120 akrų geriausia ūkė, 
didelis sodnas, giria, upė teka, geri 
budinjkai, 30 akrų kornų, 45 tonai do
bilų, bulvių, avižų, taipgi kitokių 
javų, 14 karvių, 8 arkliai, paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, arti didelio 
miesto, priė cementinio kelio. Ta ūkė 
dabar gryna, pelno kas mėnesį po 
$200, arba mainysiu j namą, gero, 4 
gyvenimų, South Side, tarp? 35th ir 
70th St. Veik greit. Pranešk ar pirk
si arba nori mainyti, priduok namo 
kainą, kiek rendos?

i
Kita 80 akrų gera ūkė,' priežastis 

pardavimo mirtis. Su gyvuliais, 
javais, arti miesto, geri budinkai, ge
ra žemė, duoda gryno pelno j mėne
sį $150. Irgi mainysiu į namą, South 
Side.

Taipgi turiu'3,geras ukes parduo
ti už morgičius, labai pigiai, ši mė
nesį 20, dieną.

--- ...^KįD, ANDRF.KUS

Chicagos Lietuvių Draugij 
yra didžiausia lietuvių savišelpos -fššysiu 
draugija Chicagos mieste. į šią man laiškus ir 
draugiją priklauso arti 800 vyrų busiu vyras 
ir moterų, 
tas siekia i._ 
tiems nariams

Sergan

REIKALINGA moteris ar mergiifa 
prie namų darbo. Valgis, guolis ir 
alga. 8800 Emerald Avė.

. ‘ GROSERNE ir bučernė prie dide- 
gatvės, geras biznis; visokių tau

tų apgyventa; pigi renda. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastį patirsite 
ant vietos. 1036 W. 81st St., Boule- 
vaid 2497.

--------- >»l«- -< 1 ■■■■ ■ 1 ji«i. m-l r
PARDAVIMUI virtuvės pečius.

618 W. 26th Street
«> ....... . r' - ■—

PARDAVIMUI barbernė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Hondre St.

PARSIDUODA saldainių,- minkš
tų gėrimų ir visokių smulkmenų 
krautuvė. 4540 S. California avė.

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

PAKDAVIMUI 3 krėslų bar- 
bernė, senai įsteigta, geras biz
nis, pigi renda. Parduodu iš prie
žasties išvažiavimo j Europą.

2513 So. Halsted St.

PARSIDUODA restau rantas 
arba maino ant namo, nėra skir
tumo kur namas butų. Partne
riai nesutinka. Agentam, kpmi- 
šenas. Atsišaukit nuo 8 iki 11 
vai. ryto. 726 W. 18th St.

4
PARSIDUODA naujas restauran- 

tas,' rendos $35.00 j mėnesį. Priežas
tis pardavimo liga. 3764 So. Halsted 
Street. '

PARSIDUODA meat market, biz
nis daromas cash, įplaukų j dieną 
nup $90 iki $100, rendos $55 į mė
nesį. >Kam reikalingas/ tokis biznis, 
pasiskubinkit, gausit bargeną.

7307 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI pekarnė, kepa
ma visokią duoną ir keksus. Vi- 
sos masinos. Pirmas teisingas 
pasiūlymas bus priimtas. Ren
da pigi, 5211 So. Halsted Street. 
Tel. Yards 6657.

PARSIDUODA grosernė ir 
kendžių krautuvė už mažą kai
ną. Kreipkitės

3112 W. 43rd Street 
arba

Tel, Lafayette 5777

TURIU parduoti savo $700 vertės 
grojiklį pianą, su benčiumi, 60 rolių 
ir kabinet už $140 cash, arba atiduo
siu išmokėjimais geriems žmonėms. 
Klauskit MR. JOHN BURKINSKI, 
6136 So. Halsted St., Ist fl.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė Chicagoj. Labai pigiai. 1739 
So. Halsted St., Box 852.

PARDAVIMUI bučernė ir groser-* 
nė, šaukit telefonu Republic 3044.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė. Geras pelningas biznis. Vykstu 
Lietuvon, noriu greit parduoti. 4001 
So. Campbell Avė., Lafayette 7220. ‘

___ _ ___.. ----- , i. Ar - -----------

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė pigiai dėl nesveikatos. 4201 So. 
Maplewood Avė.


