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Anglija neigia Rusų 
teises Tanžire

Rinkimuose Kanadoj lai
mėjo liberalai

Illinois Darbo Federacija remia 
Calleso valdžią Meksikoj

Iš Illinois Darbo Federaci- 
. jos konvencijos

ADF raginama vemti Calleso 
valdžią Meksikoj; Smerkia
ma fašizmas; remiami so
vietai

Britai neigia Sovietijos 
teisę Tanžire zonoj

Užsienio ministerija, atsakyda
ma Maskvai, pataria jai žiū
rėt savo biznio.

LONDONAS, rūgs. 15.
Anglijos užsienių ministerija 
jau sutaisė atsakymą į pasta
rąją sovietų notą, kuria Mask
va reikalauja, kad bet kurioj 
naujoj konvencijoj ar konfe
rencijoj dėl Tanžiro zonos kon
trolės butų duota balso ir so
vietų Rusijai.

Britų užsienio ministeris sa
vo atsakyme ne tik griežtai at-

Tneta Maskvos reikalavimą, bet 
pataria Rusams žiūrėti savo 
dalykų. f

Britų vyriausybė stebįs so
vietų drąsumu statyti tok]) rei
kalavimą. /

įspėja ČechosMijiį nuo 
fašisty sąmokslo

PRAHA, čechoslovakija, 
rūgs. 15. — Prahos spauda, re
ngiančioji prezidentą Masaryką, 
įspėja nuo cechų fašistų, kurie 
sprendžiu įvykinti krašte fa
šistinį pervartą.

Laikraštis Pravo Lidu, p ra 
nešdamas, kad praeitą sekma
dienį gen. Gaida, buvęs štabo 
viršininkas, turėjęs konferen
ciją su aukštais armijos kari
ninkais, klausia, kokių reika
lų gali turėt respublikos ka
riuomenės oficieriai su Gaida, 
įrodytu šnipu ir išdaviku?

Junfft. Valstijų katalikų 
bažnyčios galvy seimas

WASHINGTONAS,mgs. 15.
Vietos Katalikų universitete 
šiandie prasidėjo katalikų baž
nyčios Jungtinėse Valstijose 
aukštųjų kunigų seimas. Daly
vauja keturi kardinolai, devy
ni arkivyskupai ir penkiasde
šimt suviršum vyskupų.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dienų.

Parduokit kas |um> nereika 
lingu* per paskelbimus Naujie
nose.

Konservatorių valdžia Ka
nadoj pralaimėjo

Vakar įvykusiai^ parlamento 
rinkimais laimėjo liberalų 
partija.

TARONTO, Ontario, Kana
da, rūgs. 15. —Įvykusių vakar 
Kanadoje parlamento rinkimų 
daviniai rodo, kad rinkimus 
laimėjo liberalai. Neoficialinė- 
mis žiniomis naujojo parlamen
to sudėtis partijomis bus to
kia: liberalų, 117 atstovų; kon
servatorių, 90; progresistų, 7; 
liberalinių progresistų, 11; 
jungtinių Albertus farmerių.

H; darbiečių, 3; nepriklauso
mų, 2; neaiškių, 4.

Tuo budu konservatoriams 
pralaimėjus rinkimus, premje
ro Meigheno kabinetui teks re
zignuoti, o naujos valdžios 
prieky veikiausiai stos vėl li
beralų vadas ir buvęs premje
ras Mackenzie King.

Francuzai užgaulioją ame
rikiečiu kapus

WASHINGTONAS, rūgs. 
15.—Jungtinių Valstijų Arkan- 
saso senatorius Caraway, grį
žęs iš savo kelionės po Euro
pą, sako, kad francuzai raši
nėja užgaulingus parašus ant 
žuvusių Francijoj Amerikos 
kareivių kapų kryžių. Jis ma
tęs ant kryžių tokių parašų, 
kaip “Amerika tegul eina vel
niop“ ir kitokių vulgariškų žo
džių.

Senatorius žada reikalauti 
todėl, kad Kongresas paskirtų 
atitinkamą sumą pinigų, kad 
palaidotų Francijoj 30,000, žu
vusių Amerikos kareivių kimus 
pargabenus į Jungtines Vals
tijas palaidoti.

Senatorius C.araway sakos 
esąs įsitikinęs, kad francuzai 
mylį labiau vokiečius, ne kad 
amerikiečius arba anglus. Jis 
labai smerkia Newtoną D. Ba
ker], buvusį karo sekretorių, 
už tai, kad pastarasis pataria 
visas karo skolas panaikinti, 
ir nepatenkintas prezidentu 
Coolidgeu, kad tastis neturėjęs 
drąsos stipriai paspausti Fran
ci ją dėl skolos mokėjimo.

Šimtai kiniečių maišti- 
‘ ninku sušaudyta

PEKINAS, Kinai, rūgs. 14. 
—Kalgane šiandie buvo marša
lo Čang’ Tsolino kariuomenės 
apsiaustas maištą pakėlęs jo 
paties kareivių būrys ir urmu 
sušaudytas. Keli šimtai maišti
ninkų krito,

Naujp pašto ženkleliai
VVASHINGTONAS, rūgs. 15. 

150-metinėms mūšio ties \Vhite 
Plaines sukaktuvėms minėti, 
spalių 18 dieną bus • išleisti 
nauji 2 centų pošto ženkle
liai, su paveikslėliu, vaizduo
jančiu kontinentinės armijos 

kuopą veiksme.

STREATOR, Ilk, rūgs. 15.— 
Laikomoj čia Illinois Darbo 
Federacijos konvencijoj tarp 
daugelio pasiūlytų rezoliucijų 

Į svarbiausios yra:
Rezo.iucija, kuria Amerikos 

Darbo Federacija raginama 
remti prezidentą Calleso vai-. 
džia Meksikoj jos kovoj su ka
talikų kunigija.

Rezoliucija, , kuria pasmer
kiama fašistų valdžia Italijoj.

Rezoliucija, kuria remiama 
sovietų valdžia Rusijoj ir ra-1 
ginama Amerikos Darbo Fede
racija pasiųsti į Rusiją orga
nizuotų darbininkų komisiją, 
kuri, ištyrus, pargabentų beša
lišką raportą apie dalykų pa
dėtį sovietijoj.

Rezoliucija, įkuria reikalau
jama nacionalizuoti kasyklas, 
įvesti kasyklų pramonėj pen
kių dienų savaitėj ir šešių va
landų dienoj darbą.

Peorios Tradęs and• Labor 
Assembly delegatai reikalavo 
formaliai pasmerkti judėjimą, į 
kuriuo siekiamos pravesti le-
gis hitu ro j įstatymą įsteigti 
valstijoj “kazokus” — “statė 
constabulary”.

Tarp kitų sumanymų yra 
reikalavimas, kad mokyklose 
butų duodami nemokami vado
vėliai; reikalavimas, kad įsta
tymu butų užginta gabenti 
streiklaužius iš kitų valstijų; 
sumanymas, kad organizuotie
ji darbininkai rūpintus, idant 
butų priimtas valstijos konsti
tucijos papildymas, kuriuo mo
kesnių našta butų nuimta nuo 
smulkesniųjų ūkininkų ir ma
nųjų namų savininkų pečių ir 
antkelta ant turtingųjų, kurie 
dabar kuomažiausiai moka.

8 darbininkai žuvo tunelio 
' eksplrozijoj

»
KANSAS CITY, Mo., nigs. 

15.— Kasamame po Missouri 
upe tunely šį rytą įvyko smar
ki ekspliozija, kurios aštuoni 
darbininkai, dirbusieji tunely, 
buvo užmušti.

Vienas inžinierių, vedančių 
kasimo darbus, po ekspliozijos 
buvo su keletu darbininkų pri
sigriebę apie tūkstantį pėdų 
tunelio gilumom' bet dėl durnų 
ir griuvėsių turėjo grįžti at
gal. \

Visi aštuoni žuvusieji dar
bininkai dirbo naktinę pamai
ną. Su savirfr jie turėjo dvi 
dėžes’ dinamito.

Nors ekspliozija įvyko 5 va
landą ryto, tečiau policijai apie 
tai tepranešta apie 9’Zj vai.

Baisi traukinio katas
trofa Australijoj

SYDNEY, Australija, rūgs 
14.—Kalnuose netoli nuo Blan- 
dfordo, Brisbane kauntėj, įvy
ko baisi traukinio katastrofa, 
kurioj dvidešimt šeši asmenys 
buvo užmušti ir apie šešiasde
šimt "sužeisti.

Šeši asmens mirė nuo 
munšaino

NEWARK, N. J., rūgs. 14. 
—Kauntės gydytojo žiniomis, 
šią savaitę čia nuo munšaino 
ir nuodingo alkoholio mirė še
ši asmens. Vienas dar yra li
goninėj, užsinuodijęs svaiga
lais.

x[Pacific and Atlantic Photo]

Teisėjas OrVille Chatt iš Tekamai), Neb., kuris butlcgeriams 
skiria ypatingą bausmę: siunčia juos į kalėjimą ir maitina tik 
duoną ir vandeniu.

Ku~Klux klano suvažiavi
mas Washinglone

Skelbia griežtą kovą kataliky
bei, radikaliam ui ir svetim
šaliams «. T-r’“'

VVASHINGTONAS, rūgs. 15.
-Laikomoj VVashingtone Ku- 

Klu-x-Klano metinėj konvenci
joj delegatai iš Michigan vals
tijos pasiūlė rezoliuciją, kuria 
pareiškiama užuojautos dabar
tinei Meksikos valdžiai “dėl jos 
pastangų išvaduoti Meksikos 
žmones iš mulkinačių Juos 
svetimų įtakų“, o Jungtinių 
Valstijų valdžia graudenama 
jokiu budu nesimaišyti į vals
tybės su bažnyčia kovą Mek
sikoj.

Rezoliucija tapo atiduota re
zoliucijų komisijai.

Dr. Kiram W. Evans, vir
šiausias Ku-Klux-Klano galva, 
savo kalboj pareiškė, kad kla
nas turįs tris svarbiausius sie
kinius, o tieji esą: patrempi- 
mas ateivybės; įsteigimas pro- 
testonų viršenybės valdžioj, ir 
amerikonizmo gynimas. Ku- 
Klux-Klanas x visados vesiąs 
griežtą agresingą kovą su ka
talikybe ir radikalizmu.

KANSAS POTVYNIO VAISIAI

EMPORIA, Kas., rūgs. 14.— 
Paskiausiomis žiniomis per 
smarkios lietaus audros pagim
dytą potvynį Kansaso pietų 
rytų daly penki žmonės piu- 
gėrč. Medžiaginės žalos pada
ryta apie 4,000,000 dolerių.

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

Nenusistojęs oras; nedide
lė temperatąros atmaina; vidu
tinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimom 67°, maksimom 79° 
F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 7:00 valandą.

Britu kreiseriui įsakyta 
plaukti į Kinus

DEVENPORT, Anglija, rūgs. 
l£k—Britų kreiseris Carysfort 
gavo Įsakymą tuojau išplaukti 
j Kinus.
“Raudonoji“ . Kantono armiją 

oombarduoja Vučangą /
11AN KOVAS, Kinai,"; nigs. 

15.—Pirmadienio naktį ‘raudo
noji“ Kantono kariuomenė 
bandė v61 pulti Vučangą, bet 
buvo atmušta. Bombardavimo 
metu buvo užmušta keletas 
žmonių kautynėse nedalyvau
jančių. Pasireiškia didele sto
ka maisto.

Organizuojama pagalbos eks
pedicija į VuČangą svetimša
liams gelbėti. Britų karo lai
vai ('riekėt ir Bee išplaukė į 
Vahhsieną, tuo tarpti kai lai
vyno kareivių skyrius trauki
niu vyksta į čangsą.

Metė bombą į Japonijos 
konsulatą

ŠANHAJUS, Kinai, rūgs. 15. 
—Japonijos konsulatai) šiandie 
buvo mesta bomba, kuri te
čiau sprogdama didelės žalos 
nepadarė ir žmonių niekas ne
nukentėjo. Metusis bombą 
esąs korėjietis, kurs tapo su
imtas.

Nikaraguos revoliuci- 
ninkai suėmė laivą 

su amunicija
NEW ORLEANS,- La., rūgs. 

15.—Nikaraguos liberalų par
tijos atstovas J. Rodriguez ga
vo čia kablegramą, kuria jam 
praneša, kad sukilusių libera
lų vadas, gen. SandovaI, su
ėmęs Cuyamel Fruit kompani
jos garlaivį, gabenusį ginklus 
ir amuniciją.

Del nesutikimų šeimynoj

METRoVbLIS, III.,' nigs 14. 
—'Del nesutikimų šeimynoj ya- 
kar čia nusižudė ^darbininkas 
Roy Lambert, 22 metų.

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, augs. 14.—At
sistatydino finansų ir švietimo 
ministeris Rafael Urena.

Feministy kongresas pa
smerkia Monroe doktriną

Skelbia obalsį “LatynųAmerika 
latynų amerikiečity^s”

SANTJAGO, Čilės Respubli
ka, nigs. 15.—Feministy tarp
tautinis kongresas, kurs dabar 
laiko čia savo t sesiją, priėmė 
rezoliuciją prieš Jungtinių Val
stijų skelbiamąją “Monroe 
doktriną’’. Rezoliucijoj sakoma, 
kad eidamos taja doktrina 
Jungtinės Valstijos atėmusios 
laisvę tokioms valstybėms, kaip 
Kuba, Porto Riko ir Filipi
nams.

Kongresas nutarė laikytis 
nusistatymo, pareikšto buvu
sio Čilės prezidento Alessand- 
ri: “Latynų Amerika latynų 
amerikiečiams“.

5 darbininkai užmušti di- 
’ namito sprogimo

Nelaimė atsitiko At’.as Powder 
kompanijos įstaigoj.

—~     ■
JOPLIN, Mo., rūgs. 15. AL 

las Powder kompanijos įstai
goj, netoli nuo Joplino, įvyko 
1500 svarų dinamito sprogi
mas, kurio keturi darbininkai 
buvo užmušti, vienas turbut 
mirtinai ir keli kiti netaip pa
vojingai sužaloti.

9

Italijos ii Rumaniios drau
gingumo paktas

ROMA, Italija, rūgs. 15. — 
Romon atvyko Rumunijos 
premjeras, gen. Avėrėseo, pa
sirašyti padarytą .Rumanijos 
sU Italija draugingumo paktą. 
Netrukus po to bus padaryta 
tarp, tų dviejų valstybių pre
kybos sutartis.

 VILKAVIŠKIS. — Mariam- 
polės gimnazijos mokytoja J. 

Primo de Riveros “ple- I Augustalitytė-Vaičiunienė iš- 
biscitas” Ispanijoj vykdama Palangos kurortan, 

. _------- — paliko abu kūdikiu savo tėviš-
HENDAYE, Francijos-Ispa-|kėje, Mažučių kaime, Vilkaviš-

nijos sienoj, rūgs. 15.—Gauti kio valse., A. Jasaičio namuo- 
čia Ispanijos laikraščiai rodo, se, pas seną motutę. Rugpiu- 
kad krašte butą didelio sąju- čio 13 d. jos 4-rių metų di
džio dėl diktatoriaus Primo de relė Eliutė netyčiomis įkrito į 
Riveros suruošto “plebiscito“, karštų išrūgų ant grindų sto- 
Butent, pirmadienio laikraščiai vintį didelį puodą (mat buvo 
“plebiscitui” pašventė dvyliką raugiami sūriai) ir smarkiai 
eilučių, o bulių imtynėms —po nusišutinusi tos pačios dienos 
keturias skiltis.*- 'vakare mirė.

J

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVUN

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

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

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

Telegrafuokit pinigus z per Naujienas 
f Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, I1L• *

Lietuvos žinios.
Pašalpa Kauno miesto 

valdybai
KAUNAS.- Vidaus reikalų 

ministerio įsakymu, Kauno 
miesto valdybai leista 100,000 
lt. naujiems viešiems darbams 
organizuoti ir medžiagos pirk
ti. Iš skirtosios sumos bus 
imamos lėšos betoniniams 
vamzdžiams daryti, kurie bus 
suvartoti miesto kanalizacijai. 
Tuo tarpu pirmon eilėn bus da
roma kanalizacija Laisves Alė
joj tarp Mickevičiaus ir Dau
kanto gatvių, vėliau— Vytau
to kalne.

Vamzdžiams daryt reikės 50, 
o kanalizacijos darbams —250 
bedarbių.

Švietimo ministerį pa
vaduoja p. Požėla

KAUNAS. — kvietimo mi- 
nisteriui prof. Čepinskiui nuo 
rugpiučio 27 iki rugsėjo 27 d. 
išvykus atostogų, jį pavaduoja 
vidaus reikalų ministeris p. 
Požėla, kuris priiminės intere
santus pirmadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 11 iki 12 vai.

Okupuota Lietuva *
VILNIUS — ELGETŲ MIES- 

TAS.
VILNIUS, 21. VIII. (Elta). 

— Spaudos žiniomis, niekuo
met nebuvo tiek privisę Vilniu
je elgetų, kiek šiuo metu. Vi- 
^osę aikštėse, prie bažnyčių, 
gatvėse, soduose, namų nar
tuose, visu/^ .pilna . elgetų. Vie
nas krautuvninkas padaręs 
statistiką, kiek pas jį apsilan
kę per dieną elgetų, ir pasiro
dė, kad 200.

Nelaimė su kūdikių

; IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, 111.

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumd
Taisyk savo pečių, f urnas arba boileri

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boiler}, kuo
met dalis - išdega; taipgi naisikia tas dalis siųsti kur nors toli.

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis ;

Tik paimkit numeri ir išdirbėjo vardą. Jei nČgalit to surasti, 
tai atneškit seną dalj. Nelauk serą, šalčių.

• > Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį, sutaisykit seną. *

— Mes turim penkis skyrius Chicagoj — vienas randasi netoli
\ -.L- ■.

[korespondencijos
East Chicago, Ind.

Iškilmingos lietuvių vestuvės

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

Pinigai Mokėti Lietuvoje'
KOPERACUOS. BANKO

Ketvirtai!, Kūgi 16, 1926

Northwestern Stove 
RepairCompany

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

66 East Lake Street 853 West 63rd St.
Tarpe Wabash & Mjchigan Avė. 2 blokai j vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee*Avenue 3209 East 92nd St. 
Tarpe California & Fullerton Avė. South1 Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514*16 Koosevelt Rd

Aiti St. Lotus Avė.
CHICAGO, ILL

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Nedėliojo, rugsėjo 5 d, šv. 
I’ranęiškaus bažnyčioje atsibu
vo iškilmingos vestuvės pane
lės S. Beržinskaites su P. Gal
diku. Laike bažnytinių ceremo
nijų bažnyčia buvo išdekoruo- 
ta baltai raudonoms kalavijoms, 
kas darė nepaprastai gražią iš
vaizdų visos bažnyčios laike ve
dybinių ceremonalių iškilmių 
o šaunus Mendelsono “Vestu
vių Maršas” sukčių gajų ūpų 
kaip jaunavėH^iuoac, tąip ir vi
suose vestuvių dalyviuose. Dar 
reikia priminti, kad visi vestu
vių dalyviai buvo surikiuoti 
vaizdingoje tvarkoje — visos 
procesijos vadais buvo du vai
kai: Edvardas Cukuras ir Mar
celė Potvinskaitė; jiedu sykiu 

ir žiedo ir bukieto neše-

visų bažnytinių ♦iškilmių

buvo 
jais.

Po 
visi vestuvių dalyviai nusiėmė
paveikslus, o vėliau inkorpore 
leidosi į Karpaus svetainę, ku
rioje buvo stropiai prirengti 
valgymai ir gėrimai ir šauni 
muzika, kuri iinksmino visus 
vestuvių dalyvius. Svečių daly
vavo virš dviejų šimtų ir visi 
iš šių vestuvių
atmintiną vaizdą, kad ir lietu
viai moka tinkamai surengti 
vestuvių iškilmę ir tinkamai 
pamylėti svečius-dalyvius. Ilgo 
ir laimingo gyvenimo jaunave
džiams ! —Bertašių Petras.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Snieg4, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po..........80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po....................75 centus

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags)

aj Šie krepšiai krautu-
< B v^8e Parsiduoda po KSHMHSMMB 75 centus. Jie yra la- 

f I >ai puikus ir patogus
■ nusidėjimui pirkinių: 
| Jie yra sulenkarni; 
I .ink;; dėl (Luir pirk i
■ nių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi-
. ‘i . ninkei, kuri perka 

'Naujienų 
Persiunti-

Gaunami 
imą ir 40c.

daug ar mažai pirkinių, 
ofise, priduodant šj skelbi 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iŠ Columbla Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesį:

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

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

Nyniu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro I f-Ltausko “Dūdelė" (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c). < uk .t/,. Art

Už persiuntimą rekord ekstra.

Rrooklyn, N. Y.

išsinešė ilgai

Montello, Mass.
Visko po biskj

teis-Bolševikų su opozicija 
mas už valdvmą L. Tautiško 
Namo Draugovės da vis tęsiasi. 1 * d f * ! • f tJ ’ y f T t w r <Kuomet draugoves pirm. K.
Novickas buvo pašauktas liu
dyti, tai gynės nieko 
bei nepamenąs. Jis 
riaus dėl opozicijos.

Teisme klausinėja 
‘apie šiuos dalykus:

nežinąs 
liudijo ge-

daugiausia 
draugovės 

tvarkymąsi pirm 1924 m. ir da
bar, aukavimą komunistams pi
nigų iš draugovės, kasos, diskri
minavimą narių (nebolševikų), 
nedavimą svetainės Lietuvių
Piliečių Draugystei (kuomet
komunistams buvo teikiama sve
tainė dykai ar už mažų 
n imą).

Galima matyt aiškiai 
dimo, kad bolševikai L 
Draugovės teismą irgi 
taip
Piliečių Draugyste ir Šv. Roko 
Diaugystės bylą su p. A. Vait
kumi.

atlygi-

iš tar- 
T. N. 

praloš, 
kaip pralošė su Lietuvių

Rugsėjo
* * M

1 d. šm. Roko Drau- 
vadovyste bolševikų,

turinti 
fab- 
dar-

rcn-

Brocktono šiaučių unija, Boot 
and Shoe Workers, virto tikrą 
fabrikantų unija. Minėta unija, 
kaip tūlų tvirtinama,
padarius slaptą sutartį su 
rikantais eiti išvien prieš 
bininkns.
v Unijos viršininkai nėra

kami, kaip kad buvo prieš strei
ką 1923 m., — juos skiria ge- 
neralis pirmininkas p. Lawley 
lik išrinkti duokles. Jei kuris 
darbininkas pasiskundžia tiems 
kolektoriams, tai tie nueina į 
tą fabriką ir praneša lx)sui, 
kad toks ir toks darbininkas 
daro skundus ant jų. Tuoinet 
bosas elgiasi su tuo darbininku 
taip, kaip jam patinka.

* ♦ ♦

A. Kireilis, 572 N. Main st., 
Montello, Mass., stengiasi iš
platinti “Naujienas” tarp mon- 
teliečių^ taipgi ir “Keleivį”; 
taipjau ir i Lietuvą užrašinėja.

Norintieji nusipirkti pavie
niais numeriais, visuomet galite 
gauti pas A. Zizą, prie Lietuvių 
Tautiško Namo.

ėdasi 
mus. 

organizuoja

Bolševikai kaip visur 
tarp savęs, taip ir pas 
Musų “Trockis 
armiją prieš- “Rasputiną”, savo
best tavroščių. Kreipėsi ir pas 
tautininkus ieškodamas pagel- 
bos. Apie metai atgal jis norė
jo padaryti puolimą ant savo 
tavorščių, bet žinant jo nelem
tus darbus, negavo pritarėjų. 
Mutsų Trockini lemta lysti at
gal į bačką, nes pas bolševikus 
atgyveno savo dienas. Neužil
go seks tomis pačiomis pėdo
mis ir “Rasputinas” už apgau
dinėjimą draugijų.

Visi tie bolševikiški šeimos 
vaikštinėja nosis nuleidę delei 
nepasisekimų. —Montelietis.

nutarė išmokėti bausmę 6 šim-( 
Imi dolerių A., Vaitkui, laimėj u-l 
šiam teismą prieš 
valdybų.

A. Vaitkaus advokatas J. W. 
Murdocli neima draugystės pi
nigų, nes A. Vaitkus ne drau
gystę skundė, bet valdybą; teis
mas surado kaltą irgi ne drau
gystę, bet valdybą ir teisėjas 
Lumus įsakė, kad bausmę turi 
sumokėti kaltininkai, bet 
draugyste.

Advokatas Murdoch ims 
sus bolševikus kailininkus 
apykaklės 
lės pinigu

ci raugys lės'

ne
t 

vi- 
už 

ir privers draugys-
sugrųžinti atgal i

savo kišeniaus.
Sužinojau, kad Perkūnas Die

vaitis rengiasi trenkti bolševi
kus iš draugystės už išaikvotus 
6 tūkstančius ir 6 šimtus dole
rių.

♦ * *
Broektonc čcvėrykų išdirbys- 

tė.« šiuo tarpu 'dirba gerai, net 
atakuoja patyrusių darbininkų, 
taip kad bo5ai vaikštinėja pu 
stubas kviesdami eiti dirbti pas

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šima 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 numeri °av'~ 
kvito ir gavėjo vardą. '

Pinigus gavo:
28022 -Kazimierui Tamašiunui 
28024—Juozui Jonikui 
£5659—Antanui Zanaveckui

7218—A. Gerąntovič z 
7207—Juzei Kielaitei
7213 -Tamošiui Kerbeliui

į 7212—Marei j onai Bliytaitei 
12446—Onai Kvederaitei
7232—Marijonai Jurienienei
7238—Antaninai Daunienei

12463—Jadvygai Ivanauskaitei 
21381—B.

943—Z.
7151—0.
7165—K.
7107—P.

24730—0.
7128—B.
7127—A.,
7112—K.

12441—M.
7192—Jonui Gožai 

12440—M. 
7190—V.
23011—J.
23016—A. 
23025—K. 
55639 - J.

Jankauskienei 
Mizgerienei 
Vaitelienei 
Bud u i 
Indreikiui 
Švažienei 
Lelikaitei-’ 
šnarieneį 
Makauskui 
Auguliui

Baltrušaitienei 
Kalkienei 
Marozaitei 
Grigaliui 
Lazarevičiui 

Geidučiui

Jukniui 
Magaičiutei

■ Januliauskui 
Šepikienci 
Tuinilienei 
Balkutei 
Kalveliui 
Vaitoškai 
Gasparaitienei 
Mandryčiai 
Palionienei z 
Balčiūnui * 
Martinkienei

55645—E.
55649—E.
55652—K.
9591&-P.
95919—M.
95920- B.
95922—J.

105—P.
21423—J.
.7215—D.
12449—0.
7214 -J.
7221—0.

12455—A. Balčiūnui "
12450—M. Gaidžiui
7237—V. Žukauskienei

7225—P. Butienei 
12456—0. Rimkienei 
21430—O. Sapkienęi

7231—P.Rubazevičienei
7248—D. Lapšiui

21432—Onai Martišaitei 
22480—A.
22479—S.
24735—V.

7240—P.
7503— A.
7504— J.

Jucikienei 
Dilertui 
Zelepugui 
Giraitienei 
Stalmokienei 

Mikšiui

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $208.06 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų {statymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuosai nejskaitant kvoton.

, Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMEKIC, LAPLAND, 
BELG EN LAN D, PENN L A N D- (ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, AKABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southamptpn, Antwęrp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.
[ Visi musų 3-čjom kiesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipki U a. prie mus vietinių agen
tų urbti i ' -j*

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Si.' Chicago. UI-

“NAUJIENŲ” KNYGŲ
KATALOGAS »■

VISIEMSPELNINGA PROGA

sau

kal

Iškirpk šitą ir priwiU.sk dėl gavimo idano

Archer Avė. & Spring St

Šiuomi pranešu Bridgeporto piliečiams, kad 
atidariau Puikią Barbernę ant

3332 So. Morgan Street
Taipgi paruošiu orkestrą vestuvėms, pagra-

bams ir kitoms .iškilmėms.
PETRAS GRAŽULIS

Kerpu plaukus moterims ir vaikams
Prieinamos kainos

Atidarymas Augštos 
Klesos Subdivižino

1 NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ
1 pirmiau vadintas oprmg r orest f WILL0W SPRINGS 

SUBATOJ IR NEDELIOJ, RUGSĖJO (SEPT.) 18 IR 19 D., 1926

Šitas puikus Subdivižinas guli ant Archer Avė., tik pusę mylios į vakarus 
Keane Avė. ir tiktai 500 lotų ten yra ant'pardavimo, kurie be abejonės 
išparduoti per tas dvi dienas ant atidarymo.
Tokiu budu atmesk viską, o atvažiuok anksti, kad galėtum pasirinkti 
naudingą ir puikų šmotą miško, kuris jau yra paskutinis tarpe

FOREST PRESERVE PARKU

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

nuo 
bus

Rezidencijoms Lotai 
Sveikam gyvenimui ant aukštų 
nų su lapotu mišku % ir % akro dy- • ■ r
džio. Parsiduoda tik po S550 
ir aukščiau, kurių kainos be paliovos 
užaugs 10 kartų tiek kol pabaigsi t 
mokėt. '

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

Kazwell-Zacker & Co
(KAZLAUSKI)

KAZWELL-ZACKER & CO.
Spring Forest, 111.
Gerbiamieji: —

Be jokios obligacijos, meldžiu 
prisiųst platesnes informacijas 
apie Spring Forest Subdivižiną.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti • 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS'1
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street
• Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karolis Norkaitis
auksinius daiktus, 

taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunsvvick 9393 

CHICAGO, ILL.

m. Parduodu M 
M

Kg reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas? .

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

1788 8«. Halsted St 
Cbicagv, m.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

priwiU.sk


Ketvirtad., Rūgs. 16, 1926 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

September 16 d., 1926

Internacionalas Ir Nusi 
ginklavimo Klausimas

LJS.S. Pildomasis Komitetas

i 
J 
A. 
J

J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
Vilis, 2241 N. Western Avė. 
Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.

M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Gnbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

Eilinis No. 177

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halste<l St., Chicago, III.

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Mankus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė.

•Nariai — Ona Banienė ir F. Skama* 
rukus.

LIETUVIU DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Illinois Valstijos Socialis
tu Platforma

Internacionalo Nutarimai

1926 m. birželio mėn. valsti
jos konvencijoje socialistų par
tija priėmė platformų, kurios 
svarbesnieji dėsniai yra šie:

1. Kiekvienas sveikas kunu ir 
protu žmogus privalo dirbti — 
arba badauti.

2. Kiekvienam turi būt užtik
rinta proga dirbti, kad jisai ga
ktų užpelnyti sau gyvenimų.

3. Dalykai, kurie sudaro indu
strini visuomenės pagrindų, ne
privalo būt paveldėjami privati
nių asmenų, nes tas 
mas duoda galimybės 
kurie jokio naudingo 
atlieka, kontroliuot 
nes turto šaltinius.

žmonėms, 
darbo ne- 
visuome-

Rugpiučio mėnesio pabaigoje 
posėdžiavusi Ciuriche Socialisti- 
i 10 Darbininkų Internacionalo 
j ildomoji taryba priėmė keletą 
t varbių tarimų, iš kurių čia ver
ta pažymėti sekantys:

Vienbalsiai tapo nutarta se- 
I ančiam Internacionalo .kongre
sui (1928 m. Londone) pavesti, 
I ad butų išspręsta socialistų 
, usistatymas sulig Tautų Są
junga ir jos demokratizacijos 
I jausimu. Atskiroms socialistų 
I artijoms bus pasiūlyta nurody
ti, kurioms sąlygoms jos leistų 
. avo nariams eiti tų arba kitą 
pareigą Tautų Sąjungoje.

Taip pat vienbalsiai priimta 
rezoliucija dėl Washingtono su 
tarties (apie 8 vai. darbo diena). 
Rezoliucija sako, kad Italijos 
\ aidžios dekretai, įvedantys 9 
\ ai. darbo dienų, yra smūgis, at
kreiptas prieš viso pasaulio dar- 
l i ninku klasę. Toliaus nurodo- 
: ia, kad nesenai priimti Angli
joje, įstatymai, kurie verčia ang 
Lakusius dirbti 8 vai. vietoje 7 
\ ra pavojingi visų šalių anglia
kasiams. Rezoliucija nurodo.

Rugpiučio 26 d. Socialistinio 
Darbibinkų Internacionalo sek
retoriate laike posėdj komisija, 
kurių buvo paskyrusi Interna
cionalo pildomoji taryba nusi
ginklavimo klausimui tyrinėt!. 
Komisija susideda iš sekančių 
asmenų: de Brouckere — Belgi
ja, Wels — Vokietija, Cramp 
— Anglija, Bracke — Franci#, 
Modigliani — Italija, be to sek- 
etorius Adler ir pirmininkas Al- 
barda (iš Holandijos).

Komisija rado, kad Tautų Są
jungos būdas nusiginklavimo 
klausimų spręsti — gvildenant 
pradžioje bendruosius' princi
pus, kuriais turįs būt pagrįstas 
visuotinas nusiginklavimas — 
grasina tą dalyką be galo užtęs
ti. Komisija mano, kad pir
miausia reikėtų svarstyti kon
krečius atsikirų šalių sumany
mus, o paskui žiūrėti, kaip tuos 
sumanymus galima sutaikyti. 
Smulkų savo raportų komisija 
įteikė Internacionalo pildomajai 
tarybai.

Gerbiamieji Draugai Ir 
Draugės, Amerikos 

Darbininkai!

I. Darbininkams turi būt už
tikrinta pilna jų darbo vaisių 
vertė.

Platforma sako, kad šitie rei
kalavimai galės būt pilnai įvy
kinti tiktai pakeitus dabartinę 
pelnų gaudymo sistemą socializ
mo tvarka. Pirma negu šis tik
slas bus pasiektas, Illinois vąl- _______ _________
stijos socialistai kovos nž ’ kad Belgijos darbo partija turė- 
kad butų apsaugotos piliečių1^ didelį pasisekimą kovoje už 
teisės, garantuotos konstituci
joje; kad butų įvesta visuotinas1 v įmąt jr kad dabar visos darbi-

.’ashingtono sutarties ratifika-

daryti 
priimti

Mrs. MICrj’iEVICZ-VIDIKIENE\KIISERKA
St., kampas 31 gat.

ir bolševiz
mas'. 9. Informaciniai straips
niai (darbininkų užsienio judėji
mo apžvalga). 10. Nekrologai. 
11. Darbininkų kovos apžvalga 
Lietuvoje ir Internacionale.

Kiekvienam darbininkui, ku
ris mėgsta rimtų skaitymų, yra 
patartina tų žurnalų užsiprenu
meruoti. “Naujosios Gadynės’’ 
kaina metams $2.00 (Lietuvoje 
— 10 litų). Adresas: Kaunas, 
Kęstučio gatvė 40.

Paaukotus laikraščius ir kny- Daliu — Fašizmas 
gas malonėkite siųsti sekančiu 
adresu:

Lietuva, paštas Ariogala. Kė
dainių apskr., nariui Antanui
Tiškiui.

Su augšta pagarba, L. S. D.
P. Valdyba:

Pirm. A. Kučinskas,
Sek r. T. Tiškunas.

Tel. Lafayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patai nau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartj).

1120 So. Richmond Street

3101 Sn. Hahted

Tel. 'r 4 "i* «
Ibi ip • • .<?• -

t k 4

“Naujoji Gadynė” No. 1
Tik-kų išėjusio iš spaudos Lie

tuvos socialdemokratų žurnalo 
“Naujosios Gadynes’’ 1 nu'merio 
turinys yra toks:

1. Kas darytina* (redakcijos).
2. K. Bielinis — L., S. I). Parti
jos sukaktuvės. 3. J. Paplaus
kas — Lietuvos darbininkų pro
fesinis judčjirpas 1919—1926 m.
4. J. Kairiuomis 
frontas ir ko
ja. 5. Agr. /A. Žukauskas —’surer), Florence S. Hali — į vie- 
Mažažemių reikalais. 6. Dulkė šųjų mokyklų superintendentus,
— Musų lūšnos. 7. G. N. — De) THden
socialistinės kovos kelių. 8. D. Court klerkus.'

SOCIALISTŲ KANDIDATAI 
ILLINOIS VALSTIJOJE.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis ištaiso

Bendras 
nistų 'demagogi-

Illinois valstijos ' socialistų 
partija pastatė kandidatais se
kančius asmenis: John T. Whit- 
lock — į Jungtinių Valstijų se
natorius, George Koop ir Char
les Pogorelec — kongresmanus 
“at large”, AnseI M. Brooks — į 
valstijos iždininkus (statė trear-

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted Street 

2-roH lubos \

ilv«' 
vu si 
vanijoH 
bučiuuse.
Dingai 
nauja, 1 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
giindyuu).

Už dykų pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote- 
i ims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

hgon-
Sąži- 

ptttar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Bozarth Supreme

Lietuviai Advokatai

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų 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 St.» netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal
Telefonai: J 31101 Nakt‘

| Drexel 0950
’ Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

Lengvina skausmų 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios j pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuriškas

BAUME BENGUS
( ANALOtSlUVK )

K. GUGIS
ADVOKATAS 

'Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St, Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

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

LIETUVIAI DAKTARAIJūsų ir musų pastangomis 
Lietuvoje įsikūrė musų valdžia. 
Kunigija pralaimėjo. Mulkinę 
žmones, norėtų dar keletą metų 
jodinėti ant musų darbo žmonių 
nugaros, — turint omenėje, kad 
musų Lietuvos liaudis dar tam
si, tai jiems lengvai gali pavykti. 
Bet dabar būdami laisvesni, mes 
sietuvos darbininkai, nesnau- 
Ižiame: organizuojamės, kad 
bendromis jėgomis galutinai su- 
ruškinti savo amžinus priešus.

Mes, Ariogalos apylinkės dar
bininkai ir darbininkės susispie- 
ėm po Raudona vėliava L. S. D. 

P. ir dedame visas ‘ pastangas, 
kad taptume labiau susipratę ir 
galėtume tinkamai kovoti už sa
vo gerbūvi. Jus gerai žinote, 
kaip mus smaugė kunigija ir jų 
^yrai pastatyti valdžioje. Ne 
paslaptis jums viešpataujantis 
musų Lietuvos darbininkų tar
pe amžinas skurdas, nedarbas. 
Nors pas visus noras šviestis 
kuodaugiaus, bet laikraščių ir 
knygų skaityklai turime labai 
mažai ir daugiau jų įgyti lėšų 
stoka. Taigi mes susispietusie- 
ji Ariogalos L. S. D. P. organi
zacijos darbininkai ir darbinin
kės, kreipiamės pas jus, Ame
rikos darbininkiją, ir nuošir
džiai prašome suteikti mums 
pašalpą laikraščių ir knygų pa
vidale — už ką busime labai šir
dingai dėkingi.

P-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:3d iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Tclephone Randolph 3261 

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

Namą Telefonas Kepublic 9600

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

3164 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ąshland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
I. Į Į Į Į . I ... .. ...........................................

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

rz , , l nuo 9 ikt II vai. ryte;
r alandosj nuo 5 iU 8 va|, vakaresuma- j jnkų pajėgos privalo būt su- 

(inicia- pi0ncentruotos iškovojimui rati- 
Akacijos Vokietijoje, Francijo 
j e ir Anglijoje.

Vadovaudamasi Internaciona- 
, lo kongreso nutarimu Marsely- 

duodantjj^ pildomoji taryba ryžosi ženg-

nymams
tyva) ir
rendumas),
atšaukti nu s i < lė j u s i us 
viršininkus;
valstijos
galią valstijai ir miestams eiti j prie tarptautinio Moterų Ko- 

riiteto suorganizavimo. Šituo 
tikslu rugsėjo mėnesyje susi
tinka Briuselyje tarptautine 
darbininkių moterų konferencija 
kuriai bus įteikta apsvarstyti 
komiteto organizacijos projek
tas.

Pagaliau, pildomoji taryba iš
klausė plačius pranešimus apie 
apie padėtį Italijoje ir Vengrijo-

teisė 
valstijos 

kad butų pakeista 
konstitucija, t______

JOHN MINSKAS
LAWYER

biznį; kad butų panaikinta var-l 
toj imas indžonkšenų, privatinės I 
policijos ir detektyvų ginčuose I 
tarpe darbo ir kapitalo; kad bu
tų įvesta valstijos apdrauda dar
bininkams nuo ligos, nelaimin
gų atsitikimų ir nedarbo; kad 
butų nemokamai teikiama mok-l 
slas kiekvienam vaikui nuo kin- 
dergarteno iki 
kad įstatymai 
kooperacijas; kad butų pakeista 
mokesnių sistema, uždedant di-i 
desnę mokesnių naštą turtin 
giemsiems ir paliuosuojant nuo 
mokesnių namus ir rakandus 
iki $5,000 vertės; kad butų su
daryta valstijos I 
tiesimui valstijoje,

Lietuvis Advokatas 
2221 W.:22St.

arti Leavitt Bt.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Koom 530 
Tel. Central 6390

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

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

nelaimiu- j

universiteto
intų ir lemtų Je jr nu{arg įj^ti į savo sekan-

č:o posėdžio dienotvarkę darbi- 
ji.inkų organizacijų rėmimo klau
simą.

Bolševikų kankinamam Rusi
jos socialdemokratų vadui KuČi-

- . jr.ui Internacionalo taryba pa- 
komisija kelių įun^- SVeikinimo telegramų, 

ir kad butų Į adresuodama ją bolševikų Če- 
bendrai gerinama darbininkų it (kurios naguose drg. Kuči- 
fai-morin r»sirloti« I . >>farmerių padėtis. nas randasi).

A. A. OLIS

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.

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

iki

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

INTERNACIONALO KONGRE
SAS LONDONE 1928 

METAIS.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas)
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St. Koom 2001

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

3241 S. Halsted St. TeL Yards 0062

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Ropm 209 
Kampas North Avė. ir Rdbey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Nanjų telefonas Spaulding ■ 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermią

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

Optenteslrist 
.^^Mfe^Tel. Boulevard 6487 

4649 S, Ashland At.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

BR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loornis, 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, ..

Socialistinio Darbininkų 
ternationalo pildomoji taryba, 
susirinkusi rugpiučio mėn. gale 
Ciuriche (Šveicarijoje — kur 
randasi Internacionalo sekreto
riatas), nutarė išpildyti Angli
jos darbo partijos siūlymų, kad 
Internacionalo kongresas butų 
atidėtas vieniems metams. Ji
sai įvyks vietoje 1927 metų — 
1928 metais Londone.

Darbo partijos prašymas bu
vo pamatuotas tuo, kad sekan
tiems metams Anglijoje, socia
listai nebūtų sugebėję tinkamai 
prisirengti kongresui, kadangi 
Anglijos darbininkų judėjimą 
labai suvargino didysis šių me
tų streikas ir dar nepasibaigus) 
kova anglių pramonėje.

In-

3iųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 

dovana. Siuskit pinigus per

drau*

City110 So. Dearbom St, Chicago, III. 45 BroaUway, New

^Plauk po Amerikos Vėliava“
Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ
tik 9203.00 ir brangiau 
per Branen ar Cherbourg

Planuokite dabar keliauti tėvynėn smagioje 
gijoj jutų tautiečių. Specialė ekskursija j Lietuva 
tapo suruoita, po vadovyste J. E. Peont, United States 
Lines atstovo, laivu

S. S. LEVIATHAN
kuris išplauks iš New Y orto, Spalio 2, 

per Cherbourg.
Kiti išplaukimai per Bremena* Spalio mėnesį, yra: 
S. S. President Roosevelt.....MMM.MOctober 6 
S. S. Rcpublic..................... ..„.^^...Octobcr 13
S. S. President •Harding....MM.~...October 20
S. S. George VVashington____ __ October 27

{rengimai ant United States Lines Laivu yra 
garays po visa pasauli—dideli kambariai, erdvus dė- 
maj, geras mautas ir jo užtektinai.

Del pilnų smulkmenų klausk jūsų vietos laivakor
čių agentų, arba rašykite šiandie pas:

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotj, 

arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharinf? kuponus, sunkumomis taisyklėmis:

Vienas Hkaitytojas ar skaitytoja turi teise įjauti tik. vfeną kupon< 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laid 

'Kuponai turi sekti datomliįvienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus ąumainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................  Atkirp čia ................,....................... t........  
Data: Rugsėjis 16 d., 1926

cOrPOF1at'O/V
PRESENT FOR R^W\T 

United pRom<s^to^yj 
•EnojmmCmc®\BOT P4 KP A) D TO

RING CORPORATION

DR. W.
YUSZKITWICZ,

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. T«I. ItoulTeard
7820. Kės, 6641 So. Albany Avė.

Td. 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 Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

/""■...............  - 1"
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.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

D. C. D. O.
Musų gydymo būdas tiktai na

tūralia (be fjyduolių ir be operaei- 
jų). Pasekmingai gydome reu- 
mutizmą, paralyžių, chronišką ka- 
tarų, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, Žarnų, kepenų, 
inkstų, gerkles, 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 būdų dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipęri su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fLX..^.7777.. ... .....
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orderiu kartu su užsakymu.

šios gadynės socialistai, kad geresnę visuomenės tvarką 
iškovos susiorganizavusi ir apsišvietusi darbininkų kla
sė. Bet 1917 metais jisai staigu to įsitikinimo neteko ir 
ėmė skelbti, kad socializmą iškovosianti apsiginklavusi 
proletariato mažuma. Leninas tuomet paskelbė mirtiną 
kovą viso pasaulio socialistų judėjimui. Ar šiandie dar 
kas gali abejoti, kad tas judėjimas reprezentuoja nepa
lyginamai didesnę proletariato dalį, negu komunizmas?

rTZrXXTXXXXXXraZXTITXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXI
K **
Mvairius Dalykus

Kumštynės, kurios su-
trauks 125,000 žmonių

Rugsėjo 23 d. kumštynės. — 
Kiek manoma turėti žmonių 
ir įplaukų.—Kumštynių biz
nis.—Pugilistų uždarbis se
niau ir dabar.—Ką sako Fiel- 
ding apie 20 šimtmečio žmo
gų.

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

NORVEGIJOS BAŽNYČIOSE UŽDRAUSTA 
POLITINE AGITACIJA

“PLEBISCITAS” ISPANIJOJE

GORKIS APIE LENINĄ

Norvegijos žmonės rengiasi visuotinu balsavimu iš
spręsti, ar prohibicijos įstatymas turi būt paliktas, ar at
šauktas.

Sąryšyje su šituo įvykiu Norvegijos valdžia išleido 
įdomų patvarkymą, būtent: kad kunigai bažnyčiose ne
privalo vesti agitacijos nei už prohibiciją, nei prieš.

Lietuviški klerikalai dabar galės sakyti, kad Norve- 
gija einanti “bedieviškos Meksikos” pėdomis, persekio
dama bažnyčią. Bet uždraudimas kunigams užsiimti agi
tacija bažnyčiose yra ne persekiojimas, o tiktai apsisau
gojimo ir apsigynimo priemonė.

Tikintieji žmonės eina į bažnyčią ne politinių kalbų 
klausyti, bet melstis. Kiekvieną šventą dieną jų susiren
ka tenai didžiausios minios. Ir štai tą progą dvasiškija 
panaudoja tam, kad paagitavus žmones už tam tikrą par
tiją arba už tam tikrą politiką! O žmonėms bažnyčioje 
juk nevalia nė vienu žodžiu atsiliepti prieš kunigą, nors 
šis ir didžiausias nesąmones kalbėtų.

Aišku, kad šitaip išnaudoti bažnyčias politikos tiks
lams yra ^neteisinga.

Diktatoriams atėjo sunkoki laikai. Qraikijos Panga- 
losas jau yra nuverstas, o Ispanijos de Rivera, nors ir 
sugebėjo numalšinti artilerijos karininkų maištą, bet, 
matyt, jaučia savo autoriteto smukimą, kad turėjo net 
daryti visuotino balsavimo keliu “atsiklausimą” žmonė
se, ar diktatūra jiems patinka, ar ne.

Telegramos praneša, kad tame “atsiklausime” per 
tris dienas paduota daugiaus kaip keturi milionai balsų 
už de Riverą. O balsų prieš nepaduota nė vieno — mat, 
balsuot prieš diktatorių ir nebuvo galima! Kas nenorėjo 
balsuot už de Riverą, tas turėjo visai nebalsuot. Juokin
gas “plebiscitas”!

O vis dėlto yra įdomu, kad net ir diktatorius savo 
autoriteto sustiprinimui buvo priverstas kreiptis prie vi
suotino balsavimo.

Vakarykščiame “Naujienų” numeryje tilpusiam 
Maksimo Gorkio interview su vieno anglų laikraščio at
stovu garsusis rusų rašytojas sako, kad nabašninkas Le
ninas pakreipęs savo pusėn Rusijos liaudį savo “drąsa” 
ir “optimizmu”. Jisai turėjęs drąsos juoktis, kuomet vi
si kiti žmonės Rusijoje buvę nusiminę, ir jisai skelbęs 
“viltį prakeiksmo šalyj”.

Šitas Gorkio pareiškimas charakterizuoja ne tiek Le
niną, kiek jį patį. Jisai rodo, kad Gorkis yra didelis indi
vidualistas, kuriam asmeninės žmogaus ypatybės reiškia 
daugiau, negu jo visuomeninės pažvalgos.

Kaipo asmuo, Leninas, be abejonės, buvo drąsus žmo
gus; bet, žinoma, yra juokinga tvirtinti, kad jisai buvęs 
“vienintelis” drąsuolis visoje Rusijoje. Bet kuris rusų re
voliucionierius teroristas (Perovskaja, Kaliajev, Geršu- 
ni ir k.), statęs pavojun savo gyvybę kovoje su caro val
džia, buvo ne mažiaus drąsus, kaip Leninas.

Tečiaus yra visai klaidinga manyti, kad asmeniškai 
drąsus žmogus būtinai turįs būt ir optimistas savo visuo
meninėse pažvalgose. Kaip tik drąsus ir stiprus asmuo 
labai dažnai susidaro blogą, bevilčių nuomonę apie visuo
menę — kuomet jisai mato, kaip kiti žmonės yra bailus 
ir silpni. Pavyzdžiui, auksčiaus minėtieji Rusijos revo
liucionieriai teroristai dėl to ir ėjo žudyti carus ir minis- 
terius, kad jie netikėjo, jogei patys žmonės sugebės savo 
pajėgomis nusikratyt tų despotų!

Ir Lenino filosofija anaiptol nebuvo tokia optimis
tiška, kokia ją įsivaizduoja Gorkis.

Optimizmo (geresnės ateities vilties) joje buvo tiek, 
kiek joje Tbuvcr socializmo. Socializmas juk yra kova už 
geresnę ateitį. Bet kuriuo budu Leninas tikėjosi pasiek
ti tos geresnės ateities?

Per dvidešimts metų nabašninkas bolševikų vadas 
buvo socialdemokratas, t. y. buvo įsitikinęs, kaip ir visi

Taigi (Gorkis klysta. Tai, kas padarė bolševizmą to
kiu,akoks jisai yra nuo 1917 metų, buvo anaiptol ne Le
nino “optimistinė filosofija”, bet priešingai — gilus ne
tikėjimas j darbo minių pajėgas ir desperacija.

Leninas ryžosi ginklu ir smurtu įvykinti tai, ko, jo 
nuomone, negalį pasiekti patys darbo žmonės savomis pa
stangomis! Todėl jisai išvaikė Steigiamąjį Seimą (kuris 
jau prie bolševikų valdžios buvo išrinktas !)* Todėl jisai 
paskelbė demokratiją “atgyvenusiu savo amžių daiktu”. 
Todėl jisai įsteigė diktatūrą ir kruviną terorą!

Žmogų, kuris šaltu krauju skynė tūkstančiais Rusi
jos liaudies kovotojų gyvybes, vadinti “drąsiu optimis
tu” — juk'tai yra pasityčiojimas ir dagi visai negudrus Lnui Jack Dempsey teks $450,- 
Charakteringa Lenino ypatybė 'buvo ne optimizmas, bet "' 
begalinis cinizmas — paniekinimas viso to, ką civilizuo
tas pasaulis laiko esant dora, teisinga ir žmoniška!

York Times”, pešdavosi visą 
popietį už $25. Tais laikais 
boksai būdavo rengiami darži
nėse. 1897 m. Bob Fitzsim- 
mons nugalėjo kiųnštynių čem
pioną Jim Carbett. Ta pergalė 
davė jam $15,800 uždarbio. Tai 
buvo nepaprastai dideli pinigai. | 
Bet jau 1910 m. Jim Jeffries! 
ir Jack Johnson už “30 minu
čių darbą” gavo $110,000.

Tai buvo pradžia aukso ga- į 
į rengėjams.

, MM. V

Rugsėjo 23 d. Philadelphijoj dynės kumštynių 
įvyks nepaprastas dalykas: šu- Bickard sako, jog nuo 1906 . 
važiuos šimtas tūkstančių su- iki dabartinio laiko jo su- • v i * -viršum žmonių pažiūrėti, kaip 
kumšdiuojasi du pugilistai 
(kumštininkai). Kumštininkai 
už savo 30 minučių “darbą'’ 
gaus $600,000. Bokso čempio-

įrengtose kumštynėse buvo par
duota 
O juk 
rengia 
Sports 
jog bėgiu paskutinių

tikietų už $20,000,000. 
ne vienas Rickard te- 
kumštynes. National 
Alliaųce raportuoja, 

keturių

daugiausia, kariuomenės vadai, 
pasižymėję kariai ir jaunosios 
Lietuvos kariuomenes gyveni
mas. (

Bendrai apie šią knygą ga-'" 
Įima pasakyti, kad ji labai 
graži ir naujiena lietuvių lite
ratūroje; išleista su skontu. 
Šios knygos redaktorius pasi
rašo atsargos majoras J. M. 
Laurinaitis. Bet man teko gir- 

Įdėti, kad šią knygą redagavo 
i ne vienas J. M. Laurinaitis. Iš 
! pradžių redagavo majoras P.
Ruseckas, tik vėliau liko per
duota Laurinaičiui, kuris ir 
užbaigė. Visus pirmuosius 
darbus ir projektus atliko ’Ru- 
seckas. Tik nežinia dėl ko šis 
knygoj nepaminėtas .

Knygnešys. 1864—1904. L 
Redaktorius P. Ruseckas. Kau
nas 1926 m. 328 pusi, žino
mas lietuvių rašytojas P. Ru
seckas padarė didelį ir naudin
gą darbą, pradėjęs leistį

000, o jo oponentui, Eugeąe 
Tunney, $150,000. Priegtam 
Pennsylvania valstija uždirbs 
$75,000, valdžios iždas $150,- 
000, pasaulinė paroda apie 
$150,000 ir Tex Rickard, tų 
kumštynių rengėjas, maž-daug 
$500,000.

Viso įplaukų manoma turė
ti apie $1,500,000. Ir tai tiĮc 
ačiū tam, kad nebuvo leista 
kumštynes 'rengti New Yorke,

metų New Y,orko valstijoj ti-1 Knygnešį • Jau pirmas tomas 
kietų kumštynėms buvo išpar- m> ru&piuči° pasaulf iš-

Prie tiesos Gorkis sugrįžta, kuomet jisai sako:
<

“... Aš žinau, kad Mussolini .... savo optimizmu
(!“N.” Refl.) ir budu labai man primena Leniną”.
“Basiokų” ideologui, Gorkiui, labai patinka “stiprus

asmens", todėl jisai gėrisi ir Mussoliniu. Lygindamas jį
su LeniTiu, jisai pasako, kuriai visuomenes veikėjų rųsiai kui. jplaukos butlJ pasiekusios 
priklauso raudonojo Kremliaus šventasis.

duota už $18,000,000. Iš tų pi
nigų valstijai teko $900,000, o 
rengėjams $8,000,000.

Pažiūrėkime dabar čempiono 
Dempsey uždarbį. 1921 m. į- 
vyko Dempsey-Carpentir kumš
tynės. Viso įplaukų buvo $1,- 
626,580. Dempsey gavo $300,- 
000. Po to Dempsey kumšty-

vydo ir yra ruošiamas antras.
“Knygnešys” savy dedą į- 

vairius raštus ir atsiminimus 
iš spaudos draudimo laikų. 
Raštai įdomus, pradėjęs skai
tyti nenori nuo knygos pasi
traukti. Skaitai, lyg kokius 
romanus arba dar įdomiau. 
Juk čia tikra teisybe parašyta,

Apžvalga
ATŠAUKIA KLERIKALŲ 

PRASIMANYMUS

Jus atsimenate, kokias baise
nybes pranašavo Lietuvai kle
rikalų spauda, kuomet vai. liau
dininkų ir socialdemokratų blo
kas paėmė i savo rankas val
džią? Bet paklausykite, ką da
bar rašo vienas so.-bostoniškio 
klerikalų organo koresponden
tas iš Lietuvos.

Jisai sako:

visai gera. Valdžia, girdi, 
nemananti atsižadėti Vil- 
arba šiaip kuriuo nors 
paneigti tau tini usrSLietu- 

reikalus. Korespondentas

“Dabar jau daug maž ‘ga
lima rašyti ir apie naujosios 
valdžios politiką. Jinai" nėra 
tokia, kaip buvo apie ją iŠ 
karto manyta.” (Musų pa- 
braukta. “N.” Red.)
Toliaus, korespondentas pla

čiai rašo apie naujosios valdžios 
užsienio politiką ir randa ją 
esant 
visai 
niaus 
budu 
vos
taip pat kalba apie Lietuvos fi
nansinę ir ekonominę padėtį ir 
pripažįsta, kad “musų litas pa
stovus”, kad visose srityse, kur 
tik galima, valdžia dedanti pa
stangų sumažinti išlaidas ir, pa
galiau, kad valdžia be reikalo 
neatstatinėjanti valstybės tar
nautojų, nors jie .toli-gražu ne 
visi valdančiųjų partijų žmo
nės. Pats korespondentas sako, 
kad valdininkai esą šalinami 
arba dėl to, kad jie netikę, ar
ba dėl kokių nors nusikaltimų:

“Yra valdininkų tarpe ir 
tokių, kuriuos ir verkdamas 
turi paliuosuoti už jų blogus 
darbus. Juk valdininkų yra 
ne vienas, ne du, bet čieli 
tūkstančiai — o iš daugelio 
atsiranda visokių. Ičia didžiu
moje ne ministeriai kalti, bet 
patįs valdininkai.”
Taigi, vo» apie trejetą

šių išbuvus naujiems mlniste- 
riams savo vietose, jau kleri
kalai yra priversti atšaukti sa
vo melus, kuriais jie pradžioje 
stengėsi Mikelti visuomenės ne
pasitikėjimą “bedievių ir so
cialistų valdžia.’’ Klerikalai ma
to, kad šmeižtais jie savo tiks
lo nepasieks. Todėl dabar jie 
gal ims vartoti kitokią taktiką: 
apsimes 
stengsis 
prįe tų 
remia.

lėno-

valdžios pricteliais ir 
tuo budu prisiplakti 

žmonių, kurie valdžią

Garsinkitės Naujianosa

Lietuvos
MOKYTOJŲ PROFESINĖS 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVI- 

MAS

Rugpiučio 21—22 dienomis 
Kaune “Aušros” gimnazijos 
rūmuose, buvo Lietuvos moky
tojų prof. sąjungos skyrių at
stovų suvažiavimas. Suvažiavi
mą sveikino švietimo ministe
rija, įvairios, organizacijos, po
litinės partijos, studentai, dar
bininkų prof. sąjungos ir t.t.

Centro valdybos pirmininkas rengimą, pakaks priminti tą 
p. B. Žygelis, darydamas pra- faktą, jog prie busimų Phila-1 y• i • • . i i * i • • « vi* 1*1 •

nėse figūravo dar du kartu— kaip^musų knygnešiai spaudos 
su Gibbons ir Firpp. *__ ___
tu jis uždirbo daugiau nei po 
$200,000. ' ' ' 

Dempsey yra sunkiojo svo 
rio pugilistų čempionas. Leng
vesnio svorio] čempionų uždar
biai irgi nėra menki. Ix)onard-1 
Tendler kumštynės 1923 m. da- ’ 
ve $45Ž,648 įplaukų, čempio 
nui Leonard teko $134,000.

Iš viso to aišku, kokai* rriil-' 
žinišku bizniu virto kumšty
nės. Pugilistas i 
kas) Amerikoj yra populariš- 

kumštynės (bok- kiausias žmogus. Jis yra mi- 
Kad pažiūrėti!

moka po Į ^{) rusį ūktąją, kunigą ir t.t.
, leisdamas šią kny

gą, nesivadavo jokiais politi
niais sumetimais, bet tvarkė ją 
objektingai, norėdamas kuo- 
teisingiausiai nupiešti tą sun
kų lietuviams laikotarpį. Ir 
jam tas pasisekė, ką reikia 
pripažinti nuopelnu. Be to, ge
ras medžiagos sutvarkymas 
šią knygą dar labiau įdomina; 
pasireiškia ir P. Rusecko žur
nalisto patyrimai ir gabumai 
raštams duoti tinkamas ir 
skaitytoją viliojančias antraš
tes.

Šioj knygoj telpa daug raštų 
(atsiminimų), kadaise buvusių 
knygnešių, bet dabar gyvenan
čių Amerikoj, šis, ypač ameri
kiečiams, įdomu.

Be to, tenka 
vienas ytin 
Paprastai Lietuvos 
leidėjai pratę savo 
amerikiečiams brangiau 
vinėti, negu Lietuvoj. 
Rusecką to 
Lietuvoj, ir 
“Knygnešį” 
pardavinėja 
leYį). 
norėtų mokesčiu 
ti, tai kainuotų 1 
Rusecko adresas: 
seckui. Kaunas, 
g-vė 17 nr.

Knyga skaitytina ir palai
kytina. Su nekantrumu tenka 
laukti II tomo.

—R. Gelmys.

dviejų milionų dolerių. x
Tex Rickard mano, jog į 

Dempsey-Tunney (kumštynes 
suvažiuos apie 125,000. Dar 
niekuomet kumštynės tokios 
milžiniškos minios < nėra* su
traukusios. Tiesa, šį kartą ne
manoma turėti tiek įplaukų, 
kiek davė Dempsey-Cairpentier 
kumštynės, kuomet ‘įplaukė 
$1,626,580. Bet juk pusantrp 
miliono doleriu irgi yra pusė
tina krūva pinigų.

Šiandien
sas) virto milžinišku biznių, nios herojus, 
kuriame dalyvauja desėtkai kumštynių, žmonės 
tūkstančių žmonių. Tukatan- $50 ir daugiau už tikietą. Jie!RUSeckas 
čiai žmonių treniruojasi, sva- suvažiuoja’ iš tolimesnių vi e-Į 
jodami tapti garsiais pugilis- tų. Ir už ką jie moka tokius 
tais. Kiti ’ tūkstančiai rengią didelius pinigus? Kad pažiu- 
kumštynes. Kad turėjus šiokį rėti, kaip du tvirti vyrai 
tokį supratimą apie kumštynių žo viens kitam snukį.

Rugsėjo 23 d. Dempsey
$450,000. Prileiskime, jis

Abu kar draudimo metu vargo, kentėjo, 
kiek pavojų pergyveno, kokių 
gudrių priemonių griebdavosi, 
kad apgautų žandarus. Matai, 
koks atkaklus ir gudrus, tas 
prastas, kantrus ir nemokytas 
lietuvis kaimietis.

Minėta knyga yra brangi is- 
*a"-torijai, nes ji,ateičiai paliks 
n gyvus paveikslus iš lietuvių 

j kovos dėl spaudos atgavimo. 
Ši knyga brangintina kiekvie- 

. . įnam lietuviui, nežiūrint jo 
(kumštiniu- p0]įtinių pažiūrų, čia rasi apie 

i knygnešį socialistą, tautininką 
ir kirkščioniško nusistatymo; 

Į Čia greta darbininko knygne-

dau-

gaus 
bok- 

nešimą apie sąjungos darbuo- deuphijos kumštynių dirbs apie’suosis 30 minučių (tai maksi- 
Tokiame atvejyj jis 

už kiekvieną mi- 
vien tik už tai, 
mikliai savo opo- 
daužyti.

tę, pažymėjo, kad 1924—26 3,000 žmonių. Jie bus paskirs- mumas). 
metais sąjungos veikimas bu- lyti sekamai: a‘1r
vo trukdomas, bet vis dėlto są
jungos skyriai ir įstaigos dar
bo ne tik nesumažino, bet jį 
dalinai praplėtė. Suvažiavimas, I 
išrinkęs naują centro valdybą, 
į kurią įėjo B. žygelis, V. 
Kvieska, L. Abromavičius, Vi- 
konis, V. Ruzgas, J. Žiugžda 
ir J. Gūžys, ir nustatęs veiki
mo planus.

II KULTŪROS KONGRESAS

iRuigpiubio 22 d. Valstybes 
teatro rūmuose atidaryta, II 
kultūros kongresas!, kuriame 
dalyvavo apie 400 įvairių org. 
narių ii’ daug svečių. Kongre
są atidarė kultūros 
pirminipkas pp>f. VI. 
Išrinkus prezidiumą, į 
ėjo dr. J. šliupas, Pr. 
tas, prof. Leonas, Pr. 
dė, K. Sleževičius, prof. 
rėnas ir Z. Toliušis, 
švietimo 
pinskis, 
švietimo kultūros reikalui ręi- 
kia duoti visa, kas tik «ahma.)L.Js ska|-s

gaus $15,000 
lOfljnutę. Ir tai 

kad jis moka 
tnentui snukį
Į Koki nauda iš to bus šim- 
l tatukstantinei žmonių miniai, 

2qq ; kuri suvažiuos . iš visur tų 
2qo(kumštynių pažiūrėti? Pas žmo- 

i ! nes ataipalaidos žvėriškas in- 
’ stinktas ir jie didžiausiu pasi- 

jtenkųiimu žiūrės, kaip mušasi 
per keletąj du vyrai. Be to, keletas mi- 

i žmonių . di- 
nekantrumu lauks 

prane^įmų apie kumštynių re
zultatus.

Taip dalykams stovint prisi
eina sutikti su Fieldingu, ku
ris savo knygoj (“A Caveman 
—Within Us”) tvirtina, jog 
dvidešimto šimtmečio “homo 
sapiens” tebeturi dar daug 
laukinio žmogaus žvėriškų ypa
tybių.—K. A.

Tikietų pardavėjų .......
Prie tikietų atėmimo .
Įėjimo nurodytoj ų

(lauke) ......................
Įėjimo nurodytojų

(viduj) ........................
Prižiūrėtojų ..................
Išvedžiotojų ..................
Specialių poliemonų .... 500

Tie darbininkai 1 _ LJL. .
dienų treniruojami, kad palai- lionų Amerikos 

jkyti tinkamą tvarką. Prie tos džSausiu 
darbininkų 
dair 1,000 
nų ir 300

Į kickvdenam
’ kumštynių

, " gražu dar nepakanka turėti tik
T±s ',or*pu8i,istų-
, . Imkime Now Yorko valstiją.

Pasak L. H. Robbins, toj vals
tijoj yra 1,700 įregistruotų 
kumštininkų, 360 manadžerių, 
63 kumštynių teisėjai, 45 “re-

ministeris prof. če-
pažymėdamas, kad

armijos prisidės 
regularių policmo- 
ugniagesių. Iš to 
bus aišku, jog 
surengimui toli-

priminti dar 
svarbus dalykas.

spaudinių 
leidinius 

parda- 
Pas P. 
Jis ir 

savo

Mašio-
Daily-

Pu’L
k4.a,bį° ferees”, 19 daktarų, kurie pu- 

gilistus egzaminuoja ir t.t. 
Nors kitose valstijose kumšty-

Kongresą sveikino Respubli
kos Prezidentas, ministeris pir- 
minikas, seimo pirmininkas,. 
žemės ūkio ir krašto apsaugos 
ministeriai, susis, min. 'valdy
tojas, organizacijos, partijos 
ir atskiri asmenys.

DELEGACIJA J TAUTŲ 
SĄJUNGOS POSĖDŽIUS

pastatytas, kaip 
New Yorke, vienoj ir ten jis 
yra gan išsiplėtojęs.

Kumštynių bizpis paliečia !r 
kitus biznius. Vos spėjo laik
raščiai pranešti įųnjštynių vie
tą, kaip Philądelphijos viešbu
čiai gavo daugybę užsakymų 
rezervuotį kelioms ' dienoms 
kambarius. Bėgiu vienos tik 
dienos tūlame Broąd gatvės 
viešbutyje tapo rezervuota 107

Nauji Raštai
Kareivis—Lietuvos Gynėjas

skiriama, bet jos

Delegacija į Tautų Sąjungos kambariai. Nuomanų, jog gelž- 
posūdžius galutinai nustatyta, keliams, gatvekariams, valgyk- 
Pirmininku skiriamas L p. Sįd- loms, krautuvėms etc. bus*irgj 
zikauskas, ; ’ įgaliotas - , rnipišt. neblogo biznio. Yra žinoma, 
Lietuvos Vokietijai' ir nariai: jog atvažiuos žmonių net iš Ka- 
p. B. K. Balutis, užsienio rei-'lifomijos kumštynių pažiūrėti, 
kalų minist. politikos departa-Į Bet ne visuomet kumštynės 
mento direktorius ir p. O. Mi- buvo toks pelningas užsiemi- 
lašius, Lietuvos atstovybės Pa-’mas. 1850 m. geriausi Ame- 
ryžiujo patarėjas. rikos pugilistai, sako “Ne\v mosi istoriją.

Lietuvos kareivio knyga. Vy
riausiojo štabo Karo Mokslo 
Valdybos leidinys. ftąunas, 
J.926 m. Kaina Lietuvoj 6 lt. 
tfoieny nežinia kiek.

Nors ši knyga specialiai ka
reiviams
puikus išleidimas, dailus vir
šelis, paveikslai, istoriški raš
tai, be to, poezijos, beletristi
kos ir kt/ raštai, traukįa kiek
vieno akį ir papi ošimui savo 
knygų lentinėlės ji yra puikus 
indėlis.

Kas įdomaujasi, kaip susikū
rė Lietuvos kariuomenė, šioj 
knygoj ras suglaustai parašyta 
apie tai. Be to, kifekvieno pul
ko ir kitokios istorijėlės papil
do lietuvių l^ariuom'enės kuri- 

Pąveikslai, tai

nematyti.
Amerikoj

su persiuntimu
po 10 litų (1 do-

Jeigu kas amerikiečių 
persisiųsdin- 
dol. 20 c. P.
Petrui Ru- 
Duonelaičio

Severa’s Cough 
veistininkas su- 
didesnes mieros 
prašalina kosulį 

to padaryti

“Kitų Tokių Nėra”
% __

Jų* galit pasitikėti gyduolėmis ku
rios išlaikė bandymus ir gyvuoja jau 
50 metų.' Tai yja 
palšam, kurias bile 
teiks jums už 25c. 
slOvikelis, 50c. Jos
kuomet kitos gyduolės 
negali. Mr. A. Kūne, Hemlock, Ohio, 
sako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
ir musų šeimynos gydytojo gyduo
lės, negalėjo sustabdyti mano duk
ters kosul(, aš tuomet nupirkau Se
vera’s Cough Ralsa-m ir kosulys grei
tai pranyko. Tai yra puikios gyduo
lės, Kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
vaistininkus. W. F. Severą Co., Ge
dai* Rapids, Iowa.

Garsinkite Naujianoss
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M. Grigonis.

Panevėžio apskrities galulau- tebegyvenančiai pušyne Vysku- 
kėje (38 klm. iš Panevėžio) ir 
nuo Šeduvos 20 klm. Pa’kruojaus 
linkui yra Rozalimo miestelis, 
nuo kurio į rytus už klm. te
ka Daugyvenos 
vinga upė.
f žemaičių Vy

m. Elenchus’e

vėžinga ir žu-

aed. 1770a 
juxta eccl.

parapijoje

kupystes 1926 
apie Rozalimą 
i: “Rozalinas. 

Eccl. par. BVM. 5 d. ling. aed. 
1771a sumpt. Drabiš. Sapellae: 
I i n coemet. ling. • 
Sumpt. Drabiš. 2. 
paroch”.

1926 m. Rozalimo
rodoma 2715 gyventojų.

Vysk. Valančiaus “Žemaitiu 
Wiskupiste” I dalies 312 ir 313 
psl. štai ką apie Razalimą ran
dame :

“Rozalina parakwijes baž. 
įstcigie Dobryszu Adonis su Ro- 
zalij 1771 metusi. Giwen kune- 
gu 1811 m. — 3. Klebonas Bow- 
kiewicze Kaz. Bazniczej pride
rant ios i ra žemes walaku 13, 
margiu 7. Bažnicze tur pinin
gu rub. sidab. 261. Kunegs 
kaun. pelną rub. sidab. 175 ka- 
pejku 14. Žmonių bažniczes 24. 
Parakwijes giwentoju 166. žmo
nių ejnantiu ir neinąntiu pri 
kunega 2038. Klebonije tur gie- 
rus laukus, parakwiję \viduti
nę“.

Visos tos žinios iš 1841 metų.
Geografijos žodynuose apie 

Rozalimą paprastai tiek tesako
ma, kad tai esąs miestelis (kitur 
ir kaimu vadinamas) 
gyvenos kranto.

Rozalimo apylinkių 
jai apie to miestelio
visokių padavimų atsimena, ku
rių vieną, charakteringesnį, čia 
ir atpasakosiu.

Prieš pusantro šimto metų 
dabartinėje Rozalimo miestelio 
vietoje stūksojęs ąžuolynas, o 
aplink jį, ypač šiaurės linkui, di
džiulis pušynas.

Kad čia ąžuolyno
galima spręsti iš to, jo 
ties Rozalimu, upėje, 
milžiniškų suakmenėjusių ąžuo-

ant Dau-

gyvento- 
įkurimą

butą, ešą, 
g dabar 
randama

Visuose tuose miškuose buvę 
daug žvėrių, ypač vilkų, net ir 
meškų.

Nuo dabartinio Rozalimo */2 
klm. pietų linkui, Padubysio 
dvare, gyvenę ponai Drabišiai: 
Adomas ir jo žmona Rozalija. 
Dabartinės špitolės vietoje bu
vusios kapinės; šalia jų karčia- 
ma. Ponia Rozalija Drabišienė, 
sako, labai mėgdavusi arkliais 
jodinėti. Kartą jodama pro ka
pines, prisiminusi savo gyveni
mą ir pamaniusi, jog ir jai tek
sią mirti ir tose kapinėse atsi
gulti. Kad ją žmonės ilgiau at
mintų, ji nutarusi nors kokią 
nedidelį koplytėlę pastatyti. Jos 
nutarimas veikiai buvęs įvyk
dytas.

Paskiau ji sumaniusi toje vie
toje didelę bažnyčią pastatyti.

Kai galvon ta mintis įsmigusi, 
tą pat naktį Drabušienei Rozali
jai per sapną pasirodęs ant gra
žaus žirgo angelas, ir jis jojęs 
tol, kol žirgas suklupęs, žirgui 
suklupus, angelas dingęs. Nu
budus papasakojusi savo sapną 
vyrui. Vyras, -jai nieko nesa
kęs, išjojęs. Ilgai jodinėjęs po 
► ųšyną ir ąžuolyną, iš vieno ga
lo į kitą, kol žirgas suklupęs, 
žmonės juokęsi pilvus susiėmę 
iš to keisto jodinėjimo, 
suklupęs prie Pūkinės, 
vadindavę kapinių vietą, 
pasakodami tą vietą Plūde 
dina.

Parjojęs namo Drabišis 
kęs iškirsti aplink Pūkinį 
lyną ir pušyną, maždaug IVį de
šimtinės plotą. Buvusią koply
tėlę - Pūkinę — išgabenę į Sa
ločius (variantuose mini Kriu
kus), o jos vietoje pastatęs baž
nyčią 1788 m. Pasakotojai baž
nyčios įkūrimų tiems metams 
priskiria, tur būt, dėl to,-kad 
bažnyčios pamatuose paženklin
ti 1778 m.

Bažnyčią stątęs Misliorius, 
kurio sūnus pasakojęs dar dabar

Žirgas 
Taip 
Kiti 

pava

įsa 
ąŽUO

paitienei, kad ponas Drabišius 
šalia statomos bažnyčios buvęs 
nušovęs mešką. Tuo pabrėžia
ma, kad seniau čia didelių miškų 
butą, jei meškos juose gyvenu
sios.

Aplink bažnyčią žmonės pra
dėję kurtis, pirkdami iš Drabi- 
šių žemės sklypus. Atsiradęs 
miestelis, kurį Drabišius, žmoną, 
pagerbdamas^ Rozalinu prami
nęs.

Kartą vėl per sapną pasirodęs 
Drabišienei angelas, kuris ran
kose laikęs iš medžio padarytą 
Jėzų. Drabišiai nutarę padirb
dinti Jėzaus stovyklą. Jų dva
re gyvenęs geras skaptuotojas, 
kuris ir padirbęs iš medžio Jėzų 
Nazarietį (stovintį).

Atsiradusiai bažnyčiai užė
mus kapinių vietą, naujoms ka
pinėms pavedę žemės ‘sklypą į 
šiaurę nuo bažnyčios. Tose ka
pinėse pastatę naują koplyčią 
(pirmiau ją pastatę negu baž
nyčią), kurioje ir padėję Jėzaus 
Nazaretiečio stovylą. Ant ry
tojaus Nazaretietis buvęs rastas 
bažnyčioje, į kurią nakčia jį an
gelai per nešę. Jėzaus Nazare
tiečio stovylą patalpinę šoninia
me altoriuje, kuri žmonės ir iki 
šiol “Nazaransko“ vadina.

Jėzaus Nazaretiečio stovylą 
čia žmonės laiko per stebuklin
gą ir ją labai garbina. Maldi
ninkai paprastai eina keliais ap
link tą altorių- Čia einama ke- 

. 11 ’ , ku- 
čia

liais ir aplink didįjį altorių, 
rio šv* Panelės paveikslą 
garbina kaip stebuklingą.

Dar eina keliais kapinėse 
link mažąją muro koplytėlę, 
irgi randasi Kryžių 
Nazaretiečio stovykla.

Maldininkai net iš toliau 
vyksta į tas. stebuklingas vietas.

Rozalimo kapinės, be to, ii 
patriotinių manifestacijų esti 
lankomos, nes tose kapinėse yra 
pastatytas žuvusiems 
paminklas, vaizduojąs 
mergaitę. Varinėje 
apačioj šaulių ženklo, 
toks parašas:

ap- 
kur 

nešančio

at

žau liams 
liūdinčia 
lentoje, 
iškaltas

K. Kielė. S. Grigas, P. Gurliau- 
skas, A. Jasnauskas, A. Judiškis, 
V. Virčinskas, M. Lazauskas.

žuvę kovose su bermontini- 
kais ties Mieškučiais lapkričio 
21 d. 1919 m.”

Dar žemiau, akmens lentoje:
“Garbė didvyriams žuvusiems 

už Tėvynę. 1919“.
Po paminklo pjedestale pri

kaltas kryželis.
Rozalimo kapinėse yra Vysk. 

Paliulionio giminių kapo pa- 
minklas.

Žemuntiškių kaimo palaukė
je, papušynėje, 2%» klm. nuo Ro
zalimo, yra nemažas akmuo. Ji
sai atrodo tarytum j žemę sulin
dęs. Ir tas akmuo yra laiko
mas per stebuklingą. Daugelis 
žmonių eina aplink jį keliais ir 
meldžiasi, tikėdami, kad jis ga
lįs nuo visokių ligų išgydyti.

Seniau, pasakoja žmonės, apie 
tą akmeni buvęs didelis miškas 
iš balos. Patsai akmuo buvęs 
samanomis ir miško augalais 
apaugęs. Viena viršininkė, ku
ri tame miške ganydavusi ban
dą ir pažinusi tą akmenį, staiga 
apakusi. Nustebę piemens par- 
vedę viršininkę namo. Virši
ninkė, nustojusi šviesybės, labai 
nubudusi:

Po 
pri- 

miš- 
nuo

verkdavusi ir verk
davusi per dienų dienas, 
kiek laiko, jai bemiegant, 
sisapnavę, kad ji nueitų į 
ką prie to akmenš nurautų
jo visas samanas ir apeitų ke
liais kelius sykius aplink tą ak
menį. Tuomet ją nuvedę prie 
to akmens, ji nurovusi visas sa
manas ir apėjusi keliais aplink 
tą akmenį tiek kartų, kiek jai 
buvę sapne paskirta. Viską 
atlikusi tuojau ir praregėjusi. 
Ir štai ką ji išvydusi: dvi ma
žas pėdeles, kurios buvusios iš
spaustos akmenyje.

Dar vienas neregįs senelis 
sapnavęs, kad tas akmuo esąs
šventas ir jam Dievo dovanų su- naujamiestiečiai,

NATOTENTO, OKICMgUj MM

lPacific and Atlantic Photo]

Scena prie Clyburn avė. stoties, kur susidūrė du traukiniai. Vienas jų ėjo iš Crystal Lake.

betgi tai jau labai tolimi kaimy
nai; o vietos žmonių taria Raza 
Įima tiktai tie, kuriuos taip 
įpratino tarti mokyklos.

Dabar seka išvada, kad rei
kia tą miesteli vadinti Rozali
mu.

akmenį

Akmens

teiksiąs. Tą senelį kitas žmo- 
gus į akmenį vedęs. Vienoj 
vietoj jie priėję gražių žemuo
gių priaugusį taką. Senelis pa
lydovui pasakęs: “Dabar tu 
gali eiti į namus, nes aš ir pats 
jau matau ir atrasiu akmenį“. 
Žemuogių taku senelis ir priė
jęs tą akmenį.

Žmonės pradėję į tą 
eiti ir melstis.

J j norėję pargabenti 
limo kapines. Didelio
nepajėgę išjudinti, taigi jį ap- 
skaldę. Skeveldras norėję įmū
ryti į kapinių koplyčios pama
tus, bet arkliai arti tos.koply
čios sustoję ir toliau nebegalėję 
pavežti. Toje vietoje ir pastatę 
iš tų skeveldrų koplytęlę, kurio
je yra padėtas Nazaretietis.

Lauke pasilikusią akmens da
lį žmonės toliau garbinę ir iki 
šiol tebegarbina. Dabar ant to 
akmens padėtas mažutis kryže
lis. Kadangi aplink tą akmenį 
keliais einama, tai šventadie
niais ties juo žemė nuo kelių be
veik pajuoduoja, žmonės ant 
akmens ir aukų palieka. Kur 
tos aukos dingsta, vienas Dievas 
težino ir, tur būt, žemuntiškių 
kaimo piemens.

Per atlaidus ant to akmens 
padeda aukoms mesti dėžę, nes 
daug maldininkų čion suplaukia. 
Pasitaiko tokių, ypač seniau, 
kurie iš Rozalimo visą kelią į tą 
akmenį keliais eina.

Tos keturios Rozalimo stebu
klingos vietos ir išgarsino Ro
zalimą toli aplinkui.

Pats miestelis dabar pusėtino 
didumo. Turi 108 kiemus su 726 
gyventojais. Čia yra klebonas, 
altarija, valsčiaus valdybos bū
stinė, paštas, prieglauda, gydy
tojas, ąptieka, vidurinė ir 4 
komplektų praded. \ mokyklos, 
beveik visos draugijos, kurios 
egzistuoja ir kituose mieste
liuose, išskyrus blaivybės drau
giją.

Nors rusai ir lenkai tą mies
telį Rozalinu vadindavo, bet 
dauguma kaimiečių jam suteikė 
Rozalimo vardą.

Rozalimo oficialinių įstaigų 
antspauduose tas miestelis vadi
namas Razalimu.

To miestelio pavadinimo rei
kalu pradėjau rinkti medžiagą 
ir patyriau štai ką:

Pačio Rozalimo miestelio ir 3 
klm. apylinkės gyventojų 50% 
tą vietą vadina Ruzalimu (Ru- 
zalims) ir 50% — Rozalimu 
(Rozalims); pakruojiečių 25% 
vadina Ruzalimu ir 73% Roza
limu; klovainicčių 40$ Ruzali- 
mu ir 60%.
giečių 10% — Ruzalimu, 70% 
— Rozalimu ir 20% — Razali-

Roza-

Miestelis sveikoj vietoj, šalia 
didelio pušyno. Vasaros metu 
čion atvažiuoja gana daug vasa
rotojų/ Pasitaiko net nuo Tau
ragės, Kauno ir kitų tolimesnių 
vietų. Ir.džiovininkai čion vyk
sta gydytis. ^Reiškia, pati visuo
menė Rozalimu laiko per kuror
tų, nors oficiališkai jis ir nevadi
namas kurortu.

Visa bėda ta, kad dabar pu
šyno švarumu čia niekas nesiry

pina, net karvės ganomos jame.
Prieš karą pušynas buvo ski

namas vien poilsiui. Jamę ir 
graži alėja yra iškirsta. Ir suo
lelių seniau butą. Buvo net no
rėta Rozalimas klimatine stoti
mi padaryti.

Vasarotojus kiek baido ir 
miestelėnų antisanitarinis elge
sys, nes čia gatve, ypač krautu
vininkams, dažnai eina sąšlavy
no pareigas. Puses rr^estelio 
gatvių ir keliai purvini.

Jei tik butų noro ir lėšų, Ro
zalimas išties gali virsti poilsio 
vieta. Pati prigimtis juk tą vie
tą yra apdovanojusi pušynu, 
smėliu ir upe, tik kultūros bes
tinga.

Pušynas yra Valstybės nuo
savybė, ir nedaug butų iždui 
nuostolio, jei neleistų kurorti
niame pušyne karvių ganyti.

Prieš karą Rozalime buvo 
valsčiaus ligoninė. Dabar jos 
bute prad. mokykla.

Rozalimo valsčiaus gyvento
jai pasiturį ir gero budb žmo
nės. Jaunuomene mėgsta dai
nuoti. Ne tik"* šventėmis, ir 
šiaip vakarais visur aidi dainos.

Betgi ir namų alutį mėgsta.
Čia žemė I ir II rųšies.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Greičiausias Pinigų 
Persiuntimas Lenkijon

Naujienos padarė sutarti su vienu dideliu banku, 
kuris nepaprastu spartumu išmoka pinigus siunčiamus 
Lenkijon ir lenkų okupuotoj Lietuvos daly.

Pinigai išsiųsti telegrainu iš Cliicagos nueina j pas
kutini paštų į 2—3 dienas. '

Pinigai sjunčiami pašto perlaidomis išmokami ga
vėjui j 19'iki 24 dienų.

Telegramas kainuoja $1.00 be skirtumo sumos ir 
adreso ilgumo.

Pinigai siunčiami ir išmokami tiktai Ainerjkos do
leriais. "

Siųskit pinigus savo giminėms per Naujienas — su- 
čėdysit laiką ir pinigus /

Rozaliipu; smil-

rau; šeduviečių 100% 
limu.

Rozalimu pradeda vadinti
joniškeliečiai,

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILLINOIS

Reikalaudami

RAKANDU

_l.c -..J

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės 
faPeoĮjesJumtmi (fapcnnf

1922-32 So. Halsted Street 
Priei 19th Place 

4177-83 Archer Ąvenue 
Kampas Richmond Gt.

W BOHEMIAN 
f APYNIŲ- 1

SKONIS

’uriTai
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
Dąrdavinėtoių

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
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia
nelę ir, užmirši, dvasios nupuo
limų jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rų ir geriausių savo draugę, ši 
knygele, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

padainuok dai-

1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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Kas Dedasi

’ KUPIŠKIS
M

Kadangi šis miestelis yra 
nemažas (gyventojų daugumą 
sudaro žydai),.tai nuo 1920 m. 
turėjo savo savivaldybę ir tik 
1924 m. buvo priskirtas prie 
valsčiaus savivaldybės. Būvant 
miestelio savivaldybei, nau
dingo miesteliui darbo maža 
tenudirbta ir miestelio išorinė 
išvaizda buvo bloga: gatves ne
grįstos, tiltai sulužę, visur ne
švarumas. Susidėjus tik abiem 
savivaldybėm į vieną valsčiaus 
savivaldybę, imtasi darbo: pa
didinto elektros lempučių 'skai
čius. miesto šuliniui įtaisyta 
pompo, išgrįstos kelios gatvės 
ir turgavietė, taip pat tęsia
mas kitų gatvių grendimas. 
Grendimas sunkiai ėjo. Vežti 
akmens ir žvyras miestelio gy
ventojams buvo uždėta nuo 
turto ir pelno, kaipo naturalė 
pareiga, bet žydeliai su tuo 
nesutinkantieji. pasisamdė ad- 

Panevėžio 
skunda, kad 

neprivalą 
aps. 
poli- 
pri- 
me-

M

M 
h
h

M

M

M
M
M
M
M
H
M

M

vokatą ir pa<h 
apskr. valdybai 
miestelio gyventojai 
kelių taisyti. Bet atvykęs
valdybos pirmininkas ir 
ei jos vadas privertė juos 
statyti gatvių grendimui

Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protini žmogaus alkj. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: . “Namas be knygų, tai’namas be stogo“.

Ir tai yra šventa tiesa, kad tas namas atrodo daug jaukesnis, daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apsčiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, 
gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai skaitanti žmonės yra kultrnešiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų keteię i įuošti gerų knygynėlių ir 
turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas į knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų 
parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į Lietuvą, , » . •

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS“’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo įvadą j naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvj pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS“ piisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS“ tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina. Šitas didžiausias I 
“NAUJIENŲ” pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis I ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mėm kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra. Šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir člagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą. žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Šutais© A. Lalis. 
(Dalis H). Čia visi anglišku žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, (hutais audimo apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KAL
BOS. Sutaisė J. Laukis. Iš šios kny
gos lengva pačiam per save be pagelbos 
mokytojo išmokti anglišką kalbą. Pus
lapių 310, drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

LITHUANIAN SELF 1NSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačia! 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, o nori išmok
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė prof.
Chantepie de la Sauseye’o. Labai dide
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kal
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A.
Bacevičius... Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimu 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po v 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš- i 
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ.
šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti' kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA.
Yic turės,
veikslai, gryni, gamtiški.
lio formato.
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00 

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulls. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro- . 
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybė varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patariam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Rygiškio Jono. Pilna lietuvių kalbos 
gramatika. Pusi. 280.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

VARGO MOKYKLA. Sutaisė Jab
lonskis. Skiriama lietuvių kalbos 
mokslo reikalui, geriau pasakius tiems, 
kurie nori išmokti taisykliškai kalbėti 
lietuvių kalbą. Dvi dalis, pusi. 542. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75 

FIZIKA. Parašė K. Šakenis. 3 dalys 
vienoje knygoje. Pusi. 472, apdaryta. 
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

šitas didžiausias “NAUJIENŲ“ knygų nupiginimas, „ „_z_ . . . _ .
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkitedsigyti kuodaugiausia Sitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite, 
.gyvenat Chicagoje, galite pribūti j “NAUJIENAS“ asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti Užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga ir 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St

knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj jsigijus geriausių knygų iš šio
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LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
Parašė kun. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c. 

PATARIMAS VYRAMS APIE LY- 
TIES DALYKUS. x Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima, išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. ' Knyga su daug paveikslų ir nau- 

' dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $±75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI 
SUTVĖRIMAI. Parašė šernas. Su daug 
paveikslų. šioje knygoje aprašoma 
apie įvairius sutvėrimus seniausių ga
dynių, gyvenusių dar prieš atsiradimo 
žmogaus. Mokslininkai atkasinėdami 
žemės sluoksnius randa čielus kimus ir 
pagal jų sprendžia apie žemės senumo 
ir gyvybės atsiradimo ant jos. Pusi. 
370, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga -r- kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . Šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta. x
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

NAUJAS PILNAS ORAKULAS arba 
burtų, monų ir visokių raganysčių kny
ga. Taipgi pilnas delnažinystės moks
las su paveikslais. Yra tai didžiausia 
ir praktiškiausia monų ir visokių pas
lapčių knyga pasaulyje. Didelio for
mato 6x9, pusi. 414, apdaryta.
Kaina $4.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50 

LIETUVIŠKAS SAPNININKAS — 
vieninteliai geriausias Sapnininkas, su
taisytas pagal persiškai egiptišką sap
nininką su daugybe paveikslų, šitas 
sapnininkas geriausia išguldo visokius 
sapnus negu bile vienas kitas sapninin
kas. Taipgi yra ir planatų spėjimo 
ateitis. (Agentai, kurie pirks sykiu 
daug šitų sapnininkų gaus už gana nu
mažintą kainą). Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

ETHNOLOGIJA aroa istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų. Šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rases. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors įr mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIK
ŠČIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse. Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime už $1.25, 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno

GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, * 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. . Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS — THE JUNGLE. Para
šė Upton Sinclair. Gana žingeidi apy
saka iš lietuvių gyvenimo. Puslapių 
355, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
STAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6i/2x9y2.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA ir kokiu budu SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tverės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa- 

t veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
.— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže- 

/ rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt.

, Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 

gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.

4 Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25
, MAGIŠKOS KAZYROŠ su pilnu lie

tuvišku išguldymu. Geriausios kazyros 
tiems, kurie nori savo ateitį atburti ka- 
zirų metimo pagelba.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
H. Sienkievičius. įdomi apysaka iš ( 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius .apie Nero laikus. Puslapių 
23Q, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS.
Žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereolorijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Osiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c.» iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie' 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE.-Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 daiktai $2.00

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. Žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse.

, Puslapių 303. , •
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Pusi. 139.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V.
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 384, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
arba trumpas vadovėlis pačiam mokytis 
arba mokykloms. Sutaisė Damijonai
tis. Pusi. 166.
Kaina 80c., iki Spalio 31 d. tiktai 60c.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Sh paveiksiąs. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
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vėl nuo valsčiaus savivaldybės 
atsiskirti. Gal būt, dėl to, kad 
miestelio valdybai esant, buvo 
pripratę prie didelio nešvaru
mo ir kad dažnus sanitarinės 
komisijos apsilankymai taip 
pat neteikia džiaugsmo.

—Miestelėnas.

Teko .girdėti, 
rie miestelėniai 

nuo

LITKUNŲ KAIMAS

Galop “priešininkų” at-
Tai

Litkuniečiai yra be galo juo
kingo tipo žmonės. Jie nusi
statę kasmet surengti vieną 
gegužinę. Na, ir šįmet atėjo 
sezonas: rugpiučio 8 d. su di
džiausia reklama įvyko ilgai 
laukiamas “pasilinksminimas^ 
(Iras buvo gražus, todėl žmo
nių prisirinko gana daug. 
“Įtraukusių” ant pirštų nesu
skaityti, kurie rėkė linksmas 
daineles ir ieškojo progos ap
kulti.
rado ir smarkiai apkūlė, 
nieko nuostabaus, juk tai yra 
dabartinių gegužinių \ “etika”, 
kaip jai ne nusilenksi. Pinigų 
surinkta apie 40 litų, pelno lir 
ko 15—20 litų.

ši “gegužinė” buvo suruošta 
tam. kad neužsileisti kitiems 
kurie taip dažnai ruošia tokios 
rųšies “pasilinksminimus” Tą 
mums paliudija išorinis “gegu
žinės” papuošimas, čia meną 
nugalėjo ambicija, pavydas ar 
biznis. Jeigu rengėjai Rimai 
ir Geležėlės, ruošėt ne dėl am
bicijos pavydo ar pąsipelniji- 
rno, manau, kad jus likusį pel
ną paukosite kokiai nors drau
gijai kaip Vilniui vaduoti są
jungai ar kokiai kitai. Tačiau 
jus to nepadarėte, bet pinigė
lius dedat mielai kišenėn, nes 
organizacijos jokios kaime nė
ra, reiškia, nėra kur dėti pini
gai! Žinokite, kad mums dau
giau tokių gegužinių nereikia!

—Z. Marini.

DIZENTERIJA (KRUVINOJI) 
ŠEDUVOJE

Nuo š. m. ilepos mėn. 15 d. 
iki rugpiučio 15 d. susirgo 
kruvinąja dizenterija 38 žmo
nės. Epidemijos sustabdymui 
naudojamasi dezinfekcija ir 
sanitarinė priežiūra, taip pat 
uždraustas išvežimas ir įveži
mas iš miestelio daržovių įy 
vaisių, daug kur išlipdyti pla
katai ir perspėjimai, kad pilie
čiai apsisaugotų nuo apsikrėti- 
mo.—J. Dambrauskas.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3238 W. 38th Street, Chicago, III.
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Famous
350 moterų bei merginų pa- 

Knyga dide- x 
Pusi. 350, tekstas anglų

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenj, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 584, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. Šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdaryta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė/Ilgūnas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

ARITMETIKOS UžDAVINYNAS. Su
taisė Mašiotas. Dvi dalis, pusi. 177.
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai 75c.

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODY
NAS. Sutaisė Vėgėlė-Strazdas. Tinka
mas nešiotis kišeniuje. Pusi. 252. 
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
LIŲ BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. šioje knygoje telpa
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dusias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 

’Pusl. 470, apdaryta.
Kaina ^2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAI
RIOS. Surinko Dr. Basanavičius. Daug 
gražių pasakų gana juokingų ir labai 
žingeidžių. Pusi. 300, apdaryta.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

LITHUANIA — THE AWAKENING 
OF NATION. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. 
Sudarė K. Būga. 1-mas sąsiuvinis iki 
anč. Pusi. 80, didelio formato.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

VAINIKAI, Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėles, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi Visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas.* Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25 

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

\ DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henry ko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

ATTILOS SIAUBIMAS LIETUVOS 
KRAŠTAIS. Parašė Sirvydas. Pusi. 
208, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

RUSIJOS MOTERŲ ‘‘MIRTIES BA- 
TALIJONO “VEDĖJA. Jos gyvenimas 
ir vargai. Pusi. 296.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVIŲ PRATfiVIAt MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Liętuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

PAVASARIO BALSAI.
Gražių dainų knyga. Pusi. 
Kaina 75c., iki Spalio 31 d.

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didelė Knyga. Pusi. 1031, 
apdaryfii.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy
mas. Sutaisė šernas. Su daug paveik
slų. Aiškiai ir suprantamai aprašoma 
musų žemė, jos pavidalas, didumas, 
aukštis, vulkanai, kur randašl anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybes. Kiek kur yra ežerų, marių, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. L^bai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. T ašė prof. (Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00
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Atidaro padidintą Peoples 
Stock Yards banka

•The Peoples Stock Yards 
State Bank, vienas iŠ didžiau
siu bankų už vidurmiesčio, 
ateinantį šeštadienį formali
niai atidarys padidintą banko 
trobesį. Trijų augštų banko 
namas yra kertėj, Ashland, 17 
ir G ross galvių.

Peoples Stock Yards bankas 
gyvuoja jau 22 metus, jo tur
tas siekia 17,(XX),000 dol. ir 
tankiai jį reikėjo didinti. Da
bar bankas tapo padvigubin
tas. Tą padidinimo darbą ne
buvo lengva padaryti, nes bū
da voj ant prie banko priedą 
negalima buvo uždaryti ir pa
ties banko. Bet nežiūrint to, 
padidintas bankas išrodo labili 
gražiai. Kadangi jis stovi tri
jų gatvių kertėj, tai bankas 
yra labai šviesus, visi svarbes
nieji departamentai dabar su
talpinti pirmame augšte; į pir
mą augštą perkelta į keturius 
didelius banko “vaults”. Pabu- 
davotas naujas didelis “safety 
deposit vault”. Pats bankas 
irgi labai gražiai įrengtas ir 
erdvus, galintis aprūpinti 100,- 
00 kostumerių.

Tai yra didelio banko tro- 
bėsis, nes Peoples Stock Yards 
State bankas yra netik vienas 
iš didžiausių Chicagos bankų, 
bet ir vienas iš didžiausių 300 
bankų Jungt. Valstijose, o 
Amerikoj gi viso bankų yra 
30,000. Town of Irakiečiai ga
li didžiuotis turėdami tokį di
delį banką.

Oi tie seniai
Per 21 metus “pana” Lillian 

Powell gyveno pas savo gimi
naičius VVhitehead, 10346 Ave
niu* L>. Ji atvyko j jų vestuves, 
o po to taip ir, pasiliko pas 
juos. Ji niekam nepasakojo 
apie savo pažįstamus, negi nie
kas ne nužiūrėjo, kad ji veda 
kokį tai romansą. Bet štai 
urnai užvakar “pana” Powell, 
kurios amžius siekia 66 vasa
ras, apsivedė su 78 vasarų jau
nikiu George J. Barr iš Day- 
ton, O. Nė savo giminaičiams 
ji niekad nepasakojo apie Barr, 
negi niekas ir nenujautė, kad 
ji mąsto apie apsivedmą.

Tariasi praplatinti 
vieškelius

Tam tikra pavieto tarybos 
paskirtoji vieškelių komisija 
vienbalsiai rekomendavo tuo
jaus išleisti $15,000^.000 bonų 
ir surinktais pinigais prapla
tinti kaikuriuos svarbiuosius 
(A>ok pavieto vieškelius. Ko
misijos nutarimu, turėtų būti 
tuojaus praplatinta iki 40 pZšdų, 
kad galėtų prasilenkti trys au
tomobiliai, 126 mylios vieške
lių; naujų plačių vieškelių tu
ri būti pabudavota 48 mylios, 
naujų 20 pėdų, paprastų, vieš
kelių—290 mylių; praplėstų 
miesto gatvių, susijungiančių 
su tais vieškeliais—57 mylios. 
Tuos kelius norima praplatin
ti, kad pašalinus dabar esantį 
didelį susigrūdimą _ ant visų 
vieškelių. Daugiausia plėsti 
kelius manoma šiaurinėj mies
to daly, nes ten ir yra didžiau
sias susigrūdimas.

Kad visą tai įvykinus, reikės 
išleisti virš $23,(XX),000. Kad 
sudaryti tokią sumą, pavietas 
turės duoti $15,000,000, vals
tija virš $3,(XX),000 ir miestas 

i virš $6,000,000.
■ Komisija rekomenduoja tuo
jaus pradėti darbą, nelaukiant 

; referendumo apie $15,()00,(M)0 
'bonų išleidimą. Valstija ir 
1 miestas tuojaus gali skirti pi
nigų ir tais pinigais galima 
pradėti darbą, atlikti visus pri

dengiamuosius darbus, išdirbti 
Ipienus ir t.t., o tuo tarpu bus 
padaryti ir balsavimai apie iš
leidimą bonų.

Penki žmonės užmušti 
automobilių

Du dar neįdentifikuoti jauni 
vyrukai liko užmušti ir tre- 
automobiliui 103 gatvėj įva
žiavus | C. i E. I. geležinke
lio traukinį. Sužeistasis yra 
Samuel Kanoyich, 11424 Step- 
henson Avė.

Peter Ippel, 52 m., liko už- 
muštas susidūrus automobi
liams prie jo namų Ilarvey. 
lony Saunders, 37 m., liko už
muštas trokui užgavus jo au
tomobilių. Mrsj Carl Berger, 
45 m., liko užmušta automobi- 
liaus prie Michigan ir Jack
son gatvių; automobilistas pa
bėgo.

Šiemet automobiliai užmušė 
jau apie 580 žmonių.

Miesto taryba susirinko
Vakar pirmą kartą po vasa

ros atostogų savo posėdį laikė 
miesto taryba. Vienas iš pir
mųjų kalusimų svarstymui bu
vo pakėlimas algos niekuriems' 
miesto darbininkams.

Ueiuvių Hateliuosa.
LMSA Seimas

Sesija Pirma

Buvo įskaitytas praeito sei-| Tie “našlaičių pietus” ketina 
mo protokolas ir vienbalsiai būti nepaprasti,- kokių dar ne
priimtas. Buvo priimtos kelios buvo. Tai bus nepaprastoj dic- 
rezoliucijos. Viena rezoliucija noj nepaprastas vakaras su ne
su sveikinimu Lietuvos valdžiai; paprastu programų ir visais ki-

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, liūgas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH

Nuo Skaudėjimo,
nikterėjimp, užsigavimp, 
susimušimp, tinimp

SEVERA’S

GOTHARDOL.
Paikėtinas naminis linimentas per 
suviršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina 80 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA

Uždraudė kumštynes
Vakar Chicagoj turėjo įvyk

ti kumštynės tarp Taylor ir 
Rosenberg už lengvojo svorio 

1 čempionatą, bet Illinois atle
tinė komisija tas kumštynes 
sustabdė. Netik sustabdė tas 
kumštynes, bet Kosenbergui 
ant visados uždraudė kumš- 
čiuotis Illinois valstijoj, o jo 
manažeriui uždraudė rengti 
kokias-nors kumštynes. Taylor 
gi tapo pripažintas čempionu.

Komisija sako, kad kumšty- 
■ nes uždrausta todėl, kad Bo- 
senberg nesudėjus reikalingos 
kaucijos, taipjau, kad buvo pa- 

!vartotas spaudimas į komisiją 
'skiriant “referee”. Jos tapu- 
'sios sustabdytos dėl labo spor
to. Bet eina gandų, kad tik
roji priežastis kumštynių sti- 

.ctabdymo esąs gembleriavimas, 
kuris sunaikino ne vieną spor- 

Įtą ir delei kurio per ligą laiką 
Illinois valst. kumštynės buvo 
visai uždraustos. Esą už Ro- 
senbergą dedama labai didelius 
pinigus (Chicagoje buvo ren- 

’giam^si sudėti apie $100,000), 
o paskui neteisėtais triksais ir 
net mušeikomis rupinamąsi 
oponentą nuveikti. Delei to, 
kad tokios kumštynės negali 
būtį švarios ir sportiškos, šias 
kumštynes ir sustabdyta.

Rugsėjo 11 d. LMSA turėjo 
savo metinį seimą. Seimas bu
vo laikomas Haymond Cliapel 
svetainėje, Chicagoje.

Seimą atidarė <8 v. v. centro 
pirmininkas inž. J. Lazdauskis. 
Seimo prezidiumu liko išrink
ta vienbalsiai centro valdyba; 
koresp. M. Šileikis.

Buvo svarstoma įvairus mok
sleivių organizacijos reikalai. 
P-as K. J. Semaška davė įneši
mą tverti jaunų moksleivių 
(Iligh School) kuopas, kurios 
butų po priežiūra LMSA cent
ro. Tas įnešimas buvo priimtas 
ir nutarta organizuoti jaunuo
lius j moksleivių kuopas ir 
auklėti juose lietuvių dvasią.

Buvo patiekti centro valdy
boj raportai, kurie buvo vien- 
balsiai priimti. '‘Moksleivių Ke
lių” redaktoriaus J. Lapaičio 
raportas buvo įdomus. Iš jo 
raporto pasirodė, kad per me
tus laiko buvo išleista 39 lai
dos moksleivių organo “M. K.” 
Buvo duota įvairių sumanymų, 
kad pagerinus ir paįvlirinus or
gano turinį.

Buvo nutarta^ atspausdinti 
SLMA konstituciją. Taipjau nu
tarta atspausdinti laiškus su Į 
antgalviu ir ant vietos buvo j 
suaukota $10 spaudos lėšoms 
padengti.

Sesija užsidarė 10 vai. vak.
Sesija Antra

Sesiją atidarė pirm. *J. Laz
dauskis 11 vai. ryto.

antra Kultūros Draugijai Lie
tuvoje; trečia — Lietuvos dar
buotojams: p. Jankui Klaipėdo
je, Dr. Jonui šliupui ir Dr. Ba
sanavičiui. Taipjau padėkos 
laiškas “Naujienoms” už sutei
kimą vietos “Moksl. Keliams”.

Nutarta palikti ‘‘M. K.” “Nau.- 
j ienose”. Nutarta užrhokėti bi
tas organo redaktoriui J. La
paičiui .$35 ir už “M.. K.” laik
raščio kopijas.

Centro valdyba vienbalsiai 
išrinkta ta pati, taigi: pirm. J. 
Lazdauskis, rašt. K. J. Semaš
ka, ižd. (naujas) J. Kaulinas. 
Apšv. Kom. M. Šileikis, B. Si- 
mokaitis ir8F. šeštokas. Redak
torius J. Lapaitis.

Buvo diskusuojamas fondo 
klausimas, bet pasirodė, kad yra 
gana sunku sukelti pinigų, ku
rie yra reikalingi apmokėti o r-j 
gano bilas, o iš pašalies niekas 
nepaskiria jokių aukų tan fon-l 
dan. Centro iždas veik tuščias.

Seimas nors nebuvo skaitlin
gas, l>et tvarka buvo gera ir. 
rimtai buvo svarstoma moks
leivių reikalai.

Sesija pasibaigė 1 vai. po 
pietų. Pirmininkas pakvietė 
narius išreikšti savo nuomones 
seimui. Kalbėjo apie šešetas, 
narių, pa reikšdami, jog mokslei-[ 
vių “triukšmingi” seimai jau 
praėjo, ir kad šis seimas buvo 
vienas rimčiausių, w nes rimti 
nariai moka įvertinti kitų žmo
nių nuomones.

Po seimo p. J. Kaulinas už
kvietė visus moksleivius pas

tais nepaprastais dalykais.
Komitetas kviečia visus nie

kur nepasižadėti tą dieną, bet 
bu Ii šiuose įdomiuose “našlai
čių pietuose“. Kokių nepapras
tų dalykų bus šiuose “pietuo-. 
se’ bus paskelbta včlian. Tuo 
tarpu gi musų darli&Ciosios nior j 

terys, jų tarpe K. Katkevičie
nė, M. Zolpiene, P. BalickienS, 
jau stropiai prie to rengiasi. O 
kiekvienas žino, kad ką mote- 

i rys sumano, tai tą kuošauniau- 
sia ir įvykdo. Tas pats bus ir 
čia. —Mikas.

Dr, J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 
/ BANKU

1800 So. Ashland Avė.
, Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 1J. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4 >30 po ploti*REZIDENCIJA:

2226 Marohall Blvd.

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisinR’ai akinius. Visuo- 
hc lAtsitiRimuoHC egzaminaviniaK <I«a- 
romas su elektra, parodančia ma- 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaileus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

save ant pietų. Po pietų buvo 
pasikalbėjimų ir vakare visi iš
siskirstėm. —Koresp. Šileikis. I

Rengs našlaičių pietus
Užvakar pas p. p. S. Zolpius 

įvyko Chicagos Komiteto Lie
tuvos Našlaičiams Šelpti susi
rinkimas.’ Jame plačiai buvo 
svarstyta apie 1'‘Lietuvos Naš-j 
laičių’ Pietus”, kuriuos nutarta 
rengti sekmadieny, spalio 31 d.,' 
Lietuvių Auditorijoj. Sale jau’ 
paimta ir jau pradėtas priren
giamasis dalbas.

A + A
r*—

Chiropractorius 
nusinuodijo

Joseph Taft, 39 m., 3301 W. 
Jackson Blvd., chiropractor’ius 
daktaras, pasimirė ligoninėj 
nuo išgertų nuodų. Jį rado nak
tį ant laiptų savo ofiso 3350 
W. Jackson Blvd. Ligoninėj jis 
pasisakė nežinąs ką jis išgė
ręs.

RODOMA DABAR 
Du syk į dieną. Visos sėdynės 

rezervuotos
WARNER BROS.

i Parodys i
VITAPHONE

Paveiksluose
JOHN BARRYMORE

, in “Don Juan”
Lai romantiškiausia apysaka iš 

visos literatūros 
McVICKERS
THEATRE

Direkcijoj Balaban & Katz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

KONSTANCIJA 
BAGDITNFENĖ

Mirė Rugsėjo 14 dieną, 1926 
m., 1:30 valandą po pietų, su
laukusi 49 metų amžiaus. Kilo 
iš Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio. Išgyveno Amerikoj 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Pranciškų, dukterį Bronis- 
lavą, marčią Stanislavą ir gi- 

' minės.
Kūnas pašarvotas 4514 South 

Paulina St. Laidotuvės įvyks 
Panedėlyj, Rugsėjo 20 dieną, 
iš namų 8:30 valandą ryte bus 
atlydėta j Šv.. Kryžiaus bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos, pa
maldos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra-^ 
borius I,*J. Zolp, Tel. Blvd. 5203 || 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■' I.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL M64

JONO VAIČIŪNO

2 metų nuo mirimo su
kaktuvėms paminėti, atsi
bus pamaldos Apveizdos 
Dievo Parapijos bažnyčioj, 
Pėtnyčioj, Rugsėjo 17 d., 
1926, 7:30 vai. ryto.

Meldžiame visus gimines 
ir pažįstamus atsilankyti 
ant pamaldų ir ištarti am
žiną atilsį už velionio dū
šią.,

a

Nuliūdę

Moteris ir Vaikai 
Justina Vaičiūnienė

1037 W. 20th PI.

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

DK. ROSS per trisdešimt) ! metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su- 
prdtimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

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

ANTANAS VEDECKIS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu Rugsėjo 14 dieną, 
6:00 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs. 32 metų am
žiaus j gimęs Lietuvoj, Bu
laičių kaime, Eržvilko valš- 
čiaus, Tauragės apskričio, 
paliko dideliame nuliudime 
Amerikoj brolį Dominiką, 
brolienę Zafiją. Lietuvoj 
motiną Marijoną, brolius 
Ciprą, Juozapą ir Dzidorių, 
seseris Marijoną, Moniką 
ir Petronę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 716 W. 18th 

xStreet.
Laidotuvės įvyks Pėtny

čioj, Rugsėjo 17 dieną, 
8:30 valandą ryto iš namų 
į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Ve- 
deckio giminės, draugai ir 
pažįsitami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Brolienė

Laidotuvėse patarnauja 
graborius Butkus and Co., 
Tel. Canal 3161.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-

ĮMĮ iresnis Už Ki- 
tų 1 ’atarnavi- 
mus.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRĄBŲ VEDĖJAI .

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Tel. Boulevard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

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

y skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago,, III. ...

pilone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St^ Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, < 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

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

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

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

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

Town of 
Lake

Priima paskelbimas Nau
jienom s ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau- 
įienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
161G W. 47th Street

“Save“ reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuuti; ap
saugoti; nedaleisti; pa^iiaudo- 
ti; čiedyti — bet šitame, atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdarnas 
iš Naujienų *visdieną — ir pa
daugink juo? atnešdamas nau
jų skaitytojų.



!
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NAUJIENOS, Chicago, Iii.

CHICAGOS Tariasi praplatinti 
vieškelius

Penki žmonės užmušti 
automobilių

Buvo skaitytas praeito sei-Į Tie “našlaičių pietus” ketina 
mo protokolas ir vienbalsiai būti nepaprasti,- kokių dar ne
priimtas. Buvo priimtos kelios buvo. Tai bus nepaprastoj die- 
rezoliucijos. Viena rezoliucija noj nepaprastas vakaras su ne
su sveikinimu Lietuvos valdžiai;1 
antra Kultūros Draugijai Lie
tuvoje; trečia — Lietuvos dar
buotojams: p. Jankui Klaipėdo
je, Dr. Jonui šliupui ir Dr. Ba
sanavičiui. Taipjau padėkos 
laiškas “Naujienoms“ už sutei
kimų vietos “Moksl. Keliams“.

Nutarta palikti “M. K.“ “Nau
jienose“. Nutarta užriiokėti ■ bi
lus organo redaktoriui J. La
paičiui $35 ir už “M. K.” laik
raščio kopijas.

Centro valdyba vienbalsiai 
išrinkta ta pati, taigi: pirm. J.' 
Lazdauskis, rašt. K. J. Semaš
ka, ižd. (naujas) J. Kaulinas. 
Apšv. Kom. M. Šileikis, B. Si- 
.mokaitis ir4?. šeštokas. Redak
torius J. Lapaitis.

Buvo diskusuojamas fondo 
klausimas, bet pasirodė, kad yra 
gana sunku sukelti pinigų, ku
rie yra reikalingi apmokėti or-j

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuris

LIETUVIS AKIŲ
Palengvina akių 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

ŽINIOS

.JONO VAIČIŪNO

LieiuviiĮ Rateliuose
LMSA Seimas

Sesija Pirma

turėjo Nuliūdę

Dr. B. M. Ross
Uždraudė kumštynes 1037 W. 20th PI.

Rengs našlaičio pietus
kumš-

Oi tie seniai
rengti

Town of

įienomis

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benošiusnuliudimedideliame

161G W. 47th Street

šias

Du

W.

lai

redybos, 
Išgyveno

Panevėžio 
Amerikoj

susi- 
buvo

nežiūrint to, 
išrodo labili

300 
o 

yra.

senas žaizdas, liejas rėdai, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

buvo ren- 
$100,000), 
triksais ir 

rupinamąsi 
Delei to,

Jonas Juokubauskas ir sunai 
Julijonas, Petras ir Algirdas

Moteris ir Vaikai
Justina Vaičiūnienė

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki-

pasitikėjimą 
jo ofisą kas-

Meldžiame visus gimines 
ir pažįstamus atsilankyti 
ant pamaldų ir ištarti am
žiną atilsį už velionio dū
šią. ,

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

naičius Whitehead, 10346 Ave-

J (JOZEFĄ
JUOKUBAUSKIENĖ

Vakar Chicagoj turėjo įvyk- 
kumštynės tabp Taylor ir 

už lengvojo svorio 
bet Illinois atle-

Sesija užsidarė 10 vai. vak.

1 vai. po Į 
pakvietė 

nuomones 
apie šešetas

palaidota Lietuvių 
kapinėse Rugsėjo- 

13 d., 1926 m. Daug

South 
įvyks 
□ieną,

nesudė.j ys reikalingos 
taipjau, kad buvo pa-

nuo 2:30 iki 4 >80 po pietų 
REZIDENCIJA:

2226 MarbhaJl Blvd,
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL *464

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J: ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III

išleisti virš $23,(XX),000. Kad 
sudaryti tokią sumą, pavietas 
turės duoti $15,000,000, vals
tija virš $3,01X1,000 ir miestas

referee”. Jos tapa

ti
Rosenberg 
čempionatą, 
tinė komisija tas kumštynes
sustabdė. Netik sustabdė tas 
kumštynes, bet Rosenbergui 
ant visados uždraudė 
čiuotis Illinois valstijoj, o jo 
manažeriui uždraudė

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE
{ BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Į . Valandos:
, Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Nedė- 
i HoJ

Tel. Boulevard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

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

> skyrių. •
3307 Auburn Avė.

CJiicago,. III. . . ,Sesija Antra
Sesiją atidarė pirm. *J. Laz

dauskis 11 vai. ryto.

Nuo Skaudėjimo,

■BMH ■■■■I

nikter ėjimų, užsigavimų, 
susimušimų, tinimų

Likosi
Tautiškose

September
kartų tariu ačiū visiems gimi
nėms, pažįstamiems, draugams 
už suteikimą patarnavimo pas
kutinį kartą mąpo mielai mote- 
rei, 8u kuria aš persiskyriau 
ant visados. Dar tariu ačiū vi
siems.

Atidaro padidintą Peoples 
Stock Yards banką

Tani tikra pavieto tarybos 
paskirtoji vieškelių komisija 
vienbalsiai rekomendavo tuo
jaus išleisti $15,000,000 bonų 
ir surinktais pinigais prapla
tinti kaikuriuos svarbiuosius 
Cook" pavieto vieškelius. Ko
misijos nutarimu, turėtų būti 
tuojaus praplatinta iki 40 p&dų, 
kad galėtų prasilenkti trys au
tomobiliai, 126 mylios vieške
lių; naujų plačių vieškelių tu
ri būti pabudavota 48 mylios, 
naujų 20 pėdų, paprastų, vieš
kelių-290 mylių; praplėstų 
miesto gatvių, susijungiančių 
su tais vieškeliais—-57 mylios. 
Tuos kelius norima praplatin
ti, kad pašalinus dabar esantį 

„ ant visų
Daugiausia plėsti

Du dar neįdentifikuoti jauni 
vyrukai liko užmušti ir tre- 
automobiliui 103 gatvėj įva
žiavus į C. & E. 1. geležinke
lio traukinį. Sužeistasis yra 
Samuel Kanovich, 11424 Step- 
henson Avė.

Peter Ipi>el, 52 m., liko už
muštas susidūrus automobi
liams prie jo namų Harvey. 
Tony Saunders, 37 m., liko už
muštas trokui užgavus jo au
tomobilių. Mrs, Carl Berger, 
45 m., liko užmušta automobi- 
liaus prie Michigan ir Jack
son gatvių; automobilistas pa
bėgo.

šiemet automobiliai užmušė 
jau apie 580 žmonių.

paprastu programų ir visais ki
tais nepaprastais dalykais,

Komitetas kviečia visus nie
kur nepasižadėti tų dieną, bet 
būti šiuose įdomiuose “našlai
čių pietuose”. Kokių nepapras
tų dalykų bus šiuose “pictuo-( 
se” bus paskelbia vėliau. Tuo 
tarpu gi musų darbščiosios mo*-, 
terys, jų tarpe K. Katkevičie
nė, M. Zolpienė, P. Balickienė, 
jau stropiai prie to rengiasi. O 
kiekvienas žino, kad ką mote
rys sumano, tai tą kuošauniau- 
sia ir įvykdo. Tas pats bus ir 
čia. —Mikas.

The Peoples Stock Yards 
State Bank, vienas iŠ didžiau
sių bankų už vidurmiesčio, 
ateinantį šešta|diei>į formali
niai atidarys padidintą banko 
trobesį. Trijų augštų banko 
namas yra kertėj, Ashland, 47 
ir Gross galvių.

Peoples Stock Yards bankas
gyvuoja jau 22 metus, jo tur- didelį susigrūdimą 
tas siekia 17,0(X),000 dol. ir vieškelių.
tankiai jį reikėjo didinti. Da- kelius manoma šiaurinėj mies- 
bar bankas tapo padvigubin- to daly, nes ten ir yra didžiau- 
tas. Tą padidinimo darbą ne- sias susigrūdimas.
buvo lengva padaryti, nes bu-1 Kad visą tai įvykinus, reikės 
davojant. prie banko priedą 
negalima buvo uždaryti ir pa
ties banko. Bet 
padidintas bankas
gražiai. Kadangi jis stovi tri-ivirš $6,000,000.
jų gatvių kertėj, tai bankas’ Komisija rekomenduoja tuo- 
yra labai šviesus, visi svarbes- ■ jaus pradėti darbą, nelaukiant 
nieji departamentai dabar su- • referendumo apie $15,000,(M)0 
talpinti pirmame augšte; į pir- ;bonų išleidimą. Valstija ir 
mą augštą perkelta į keturius J miestas tuojaus gali skirti pi- 
didelius banko “vaults”. Pabu-Įnigų ir tais pinigais galima 
davotas naujas didelis 
deposit vault”. Pats 
irgi labai gražiai įrengtas 
erdvus, galintis aprūpinti 100,- 
00 kostumerių.

Tai yra didelio banko tro- 
bėsis, nes Peoples Stock Yards 
State bankas 
iš didžiausių 
bet ir vienas 
bankų Jungt. 
Amerikoj gi 
30,000. Tovvn of Lakiečiai 
Ii didžiuotis turėdami tokį 
delį banką.

. Pabu-lnigų ir tais pinigais galima 
“safety pradėti darbą, atlikti visus pri
bunkąs rengiamuosius darbus, išdirbti 

ir pienus ir 1.1., o tuo tarpu bus 
padaryti ir balsavimai apie iš
leidimą bonų.

yra netik vienas 
Chicagos bankų, 
iš didžiausių 

Valstijose, 
viso banku €

Per 21 metus “pana“ Lillian kokias-nors kumštynes. Taylor 
Powell gyveno pas savo ‘gimi- gi tapo pripažintas čempionu.

Komisija sako, kad kumšty- 
nue L. Ji atvyko į jų vestuves, • nes uždrausta todėl, kad Ro- 
o po to taip ir, pasiliko pas senberg 
juos. Ji niekam nepasakojo kaucijos,
apie savo pažįstamus, nėgi nię-'.vartotas spaudimas į komisiją 
kas nenužiurėjo, kad ji veda'skiriant 
kokį tai romansą. Bet štai ’sios sustabdytos dėl labo spor- 
umai užvakar “pana“ Powell, to. Bet eina gandų, kad tik-
kurios amžius siekia 66 vasa- roji priežastis kumštynių sto
ras, apsivedė su 78 vasarų jau- ctabdymo esąs gembleriavimas, 
nikiu George J. Barr iš Day- kuris sunaikino ne vieną spor- 
ton, O. Nė savo giminaičiams |tą ir delei kurio per ligą laiką 
ji niekad nepasakojo apie Barr, Illinois valst. kumštynės buvo 
nėgi niekas ir nenujautė, kad visai uždraustos. Esą už Ro
ji mąsto apie apsivedmą. senbergą dedama labai didelius 

pinigus (Chicagoje 
giamąsi sudėti apie 
o paskui neteisėtais 
net mušeikomis 
oponentą nuveik Ii. 
kad tokios kumštynės negali 
būti švarios ir sportiškos, 
kumštynes ir sustabdyta.

SEVERA’S

GOTHARDOL
Paikėtinas naminis linimentas per 
suviršum 45 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina 80 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS. I0WA

Chiropractorius 
nusinuodijo

Joseph Taft, 39 m., 3301 
Jackson Blvd., chiropractor’ius 
daktaras, pasimirė ligoninėj 
nuo išgertų nuodų. J j rado nak
tį ant laiptų savo ofiso 3350 
W. Jackson Blvd. Ligoninėj jis 
pasisakė nežinąs ką jis išgė
ręs.

Miesto taryba susirinko
—1--------

Vakar pirmą kartą po vasa
ros atostogų savo posėdį laikė 
miesto taryba. Vienas iš pir
mųjų kalusimų svarstymui bu
vo pakėlimas algos niekuriems' 
miesto darbininkams.

1 IV 1 <1 Ct V* VA

gano bilas, o iš pašalies niekas 
i\epaskiria jokių aukų tan fon-Į 
dan. Centro iždas veik tuščias.

Seimas nors nebuvo skaitlin
gas, bet tvarka buvo gera ir 
rinitai buvo svarstoma moks
leivių reikalai.

2 metų nuo mirimo su
kaktuvėms paminėti, atsi
bus pamaldos Apveizdos 
Dievo Parapijos bažnyčioj, 
Pėtnyčioj, Rugsėjo 17 d., 
1926, 7:30 vai. ryto.

Rugsėjo 11 d. LMSA 
savo metinį seimą. Seimas bu
vo laikomas Raymond Chapel 
svetainėje, Chicagoje.

Seimą atidarė 8 v. v. centro 
pirmininkas inž. J. Lazdauskis. 
Seimo prezidiumu liko išrink
ta vienbalsiai centro valdyba; 
koresp.

Buvo 
sleivių

M. Šileikis.
svarstoma įvairus mok- 
organizaci jos reikalai. 
J. Semaška davė įneši

mą tverti jaunų moksleivių 
(Iligh Scbool) kuopas, kurios 
butų po priežiūra LMSA cent
ro. Tas įnešimas buvo priimtas 
ir nutarta organizuoti jaunuo
lius į moksleivių kuopas ir 
auklėti juose lietuvių dvasią.

Buvo patiekti centro valdy
boj raportai, kurie buvo vien
balsiai priimti. '‘Moksleivių Ke
lių” redaktoriaus- J. Lapaičio 
raportas buvo įdomus. Iš jo 
raporto pasirodė, kad per me
tus laiko buvo išleista 39 lai
dos moksleivių organo “M. K.” 
Buvo duota įvairių sumanymų, 
kad pagerinūs ir paįvairinus or
gano turinį.

Buvo nutarta^ atspausdinti 
SLMA konstituciją. Taipjau nu
tarta atspausdinti laiškus -su j 
antgalviu ir ant vietos buvo į 
suaukota $10 spaudos lėšoms

pietų. Pirmininkas 
narius išreikšti savo 
seimui. Kalbėjo 
narių, pareikšdami, jog mokslei-Į 
vių “triukšmingi” seimai jau 
praėjo, ir kad šis seimas buvo 
vienas rimčiausių, * nes rimti 
nariai moka įvertinti kitų žmo-| 
niųr nuomones.

Po seimo p. J. Kaulinas už
kvietė visus moksleivius pas 
save ant pietų. Po pietų buvo 
pasikalbėjimų ir vakare visi iš
siskirstėm. —'Koresp. Šileikis. I

įvyko Chicagos Komiteto 
tuvos Našlaičiams šelpti 
rinkimas. ‘ Jamė plačiai 
svarstyta apie 1 '‘Lietuvos Naš-; 
laičių' Pietus”, kuriuos nutarta' 
rengti sekmadieny, spalio 31 d.,' 
Lietuvių Auditorijoj. Sale jau: 
paimta ir jau pradėtas' priren
giamasis dariias.

KONSTANCIJA 
BAGDONIENĖ

Mirė Rugsėjo 14 dieną, 1926 
m., 1:30 valandą po pietų, su
laukusi 49 metų amžiaus. Kilo 
iš Kauno 
apskričio. 
30 metų.

Paliko
sūnų Pranciškų, dukterį Bronis-

........... ’ ' i ir gi-Javą, marčią Stanislavą
* minės.

Kūnas pašarvotas 4514 
Paulina St. Laidotuvės . 
Panedėlyj, Rugsėjo 20 dieną, 
iš namų 8:30 valandą ryte bus 
atlydėta j Šv.. Kryžiaus bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos, pa
maldos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. r

Nubudę liekame,
Sūnūs, Duktė ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius IzJ. Zolp, T’el. Blvd. 5203

RODOMA DABAR 
syk j dieną. Visos sėdynės 

rezervuotos 
WARNER BROS.

Parodys
VITAPHONE

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan” 
romantiškiausia apysaka iš 

visos literatūros
McVICKERS 
THEATRE 

Direkcijoj Balaban & Katz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

ANTANAS VEDECKIS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu Rugsėjo 14 dieną, 
6:00 valandą vakare, 1926 
m., sulaukęs. 32 metų am
žiaus; gimęs Lietuvoj, Bu
laičių kaime, Eržvilko valš- 
čiaus, Tauragės apskričio, 
paliko dideliame nuliudime 
Amerikoj brolį Dominiką, 
brolienę Zafiją. Lietuvoj 
motiną Marijoną, brolius 
Ciprą, Juozapą ir Dzidorių, 
seseris Marijoną, Moniką 
ir Petronę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 716 W. 18th 

'Street.
Laidotuvės įvyks Pėtny- 

čioj, Rugsėjo 17 dieną, 
8:30 valandą ryto iš namų 
į Apveizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Ve- 
deckio giminės, draugai ir 
pažįsitami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis ir Brolienė

Laidotuvėse patarnauja 
graborius Butkus and Co., 
Tel. Canal 3161

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 

T privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo- 
įau. Jei tos ligos ne- 

>us tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį P metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su- 
prdtimą šių ligų ir suteigia geriausį 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross tuęi 
pacientų kurie pripildo 
dien.

35 South Dearborn St.
Kampas Monroe St«, Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po* pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.J. F. Eudeikis Komp.

PAQRĄBŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas: 

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, • 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lake
\

n m ■■imi va m av vi
Matai Kas Dedasi?

“Save reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuuti; ap
saugoti; nedaleisti; pas’naudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti. '

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
4Ut® Mji UU .MM M w m
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Lietuvių Rateliuose APSIVEDIMAI

North Side
blo-

lyrų
Jie būna pasisikrstę niaž-

Prie Boboy st., vienas 
kas i pietus nuo Mihvaukee 
avė., randasi mažas parkutis — 
\Vicker Park. Vasaros laiku 
vakarais ir šiaip nuo darbo liuo-. 
su laiku i parkutį sueina daug 
žmonių neva pasigerėti 
oru.
daug pagal tautas; vieną eilę 
sėdynių užima lenkai ir dau
giausia argumentuoja apie sa
vo “oičizną“, kitoj sėdynių ei
lėj sėdi rusai, kitur — lietu
viai, o patį centrą užima žy
dai, kurie daugiausia šneka

Kaip jau minėjau, lietuviai ir
gi turi savo >kyrių, ir čia ga
lima prisiklausyti visokiausių 
kalbų apie Lietuvą, Maskvą, 
Trockį ir jo kompaniją, apie 
cnatlyvas progresistes, gyvnaš- 
lius ir North Sidės jaunimą. 
Bet daugiausia juokų būna iš 
Maskvos pastumdėlių. Kili ty
čia tam ir eina i parkutį; sako: 
“eikime į parkutį padūkinti 
komunistus'.”

bolševi- 
kiti pa
važiuoti 
o kitas

au-
Rųgiui ir pilie- 
tai 
šiol

aš tik ste- 
jie tebėra

komunistė-

tebėra neišrištas. Gal kas pagel-, 
betų tą mums svarbų klausi
ma išrišti?

* ♦ ♦
Lietuvių Kriaučių 269 lok a-1 padinė.

las laikė mėnesini susirinkimą ka|inga gnspndinė. Kihis faktus ąp- 
penktadieny, rugsėjo 10

PAIEŠKAI’ merginos arba našlėj 
- dėl apsįvedinm. Turi būt gera gas- 
—11“", AŠ esu 36 melų .senumo, 
turiu namų ir man yra labai rei-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI I

d., rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
Amnluomnifn avninitiAU •’iian laišįus ir kam aš patiksiu, taiAmalgamtitų l nijos Rtelatnėj, |)llsju vyras. Antrašas: P. K., P. O. 
1564 N. Bobey st. Apkalbėjus Box 215, Kenosha, Wis. 
lokalu bėgančius reikalus nu
tarta, kad susirinkimuose bu
tų pašvęsta nors 
dosdel prelekcijų.
sveikas nutarimas, nos prie da- KyniuL 1530 So. Kihlare Avė. 
baltinės valdybos 
būna tvarkus ir greit atlieka
mi. 'I’ad vieton plepėjus apie 
komunistišką rojų, kaip kad 
pirmiau būdavo, verčiau pusę 
valandos pasiklausyti geros pre-

Lempy užlaidų dirbėjų

ISRENOAVOJIMUI
pusė valau- -------------- —----------------------------
Tai labai RENDON 5 šviesus gražus kam

bariai, pečiumi šildomi, vėliausi jtai-

susirinkimai
REIJJDON 7 kambarių fintas su vi

sais įrengimais, Brighton Park.
4104 So. Campbell Avė.

BENDON 5—<> kambarių Datai, 
gerame name ir geroje apielinkėje, 
yra elektra, rendos $20 Ir $25. 

2721 Normai avė.

PASIRENDAVOJA 6 kambarių fia
las, elektra, toiletai. Rendos $18.

1821 String St.
RENDAI 5 ruknų cottage, gaąas, 

cagos Lietuvių Draugija Savi- elektra, maudynės. 3222 So. Lowe 
tarpinės Pašelpos laikė susirin
kimą. Si draugija yra didžiau
sia (Jiicagos lietuvių draugija.1 
Valdybos pranešimu, šiemet į - 
draugiją prisirašė jau 1 10 nau
jų narių. Patartina ir visiems 
Chicagos lietuviams prisidėti 
prie tos didelės draugijos, nes 
tik tokiom didelėm draugijom 
ir lemta gyvuoti.

Nedėlioj, rugsėjo 12 d., North 
\Vest Masonic Temple svetai
nėj, 1547 N. Leavitt sŲ, Chi-I

Rytmetinės 
bas irgi ne prastai 
Vasaros sezonu, kada 
dės Draugijų Sąryšis 
nuosavos svetainės,, 
knygyno laikraščiai
kliūtų. Tad nortbsidiečiai suei
na Į kliubą netik pasimankštin
ti, bet ir pasiskaito visokių 
laikraščiu.

žvaigždės Kliu- 
gyvuoja. 

North Si- 
nehirėjo 
tai visi 
ateina į

Avė.

k

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tol. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
.. Bridgeport Painting ..

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikoiu malevą, popieią, 
, stiklus ir t. t.

3149 Sa Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Prez.

STOGlfeNGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOF1NG CO., 8411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

200 MERGINŲ reikia dėl nannj 
darbo prie lempų uždangalų, turi 
būt notyrusios, gerrt proga uždirbti 
pinigu.

Block Porcelier Co.
1253 S. MICHIGAN AVĖ.

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo. Valgis, guolis ir 
alga. 3800 Emerald Avė.

HEf KALINGA jauna moteris ar
ba niei'gina dirbti restorane nuo 10 
vai. ryto iki 5:30 vai. vakare. 3955 
Archer avė. Tel. Lafayette 4741.

IEŠKAU moteries arba -mažos 
šeimynos dėl pridanojimo 2 mažų 
vaikų. Atsišaukit po 6 vai. vakare. 
6420 So. California avė. Telefonas 
Republic 8581,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

REIKIA
Dviejų 
Shearmenų 
į geležies 
atkarpų 
yardą,

PRICE IRON & 
STEEL Co.

67th St. and 48th Avė.

REIKALINGAS senas žmogus tei
singas ne girtuoklis už porterį gro- 
serio krautuvėj. 1458 \V. 15th St.

'PURIU parduoti savo grojiklį 
pianą, jo originalė. kaina $650. Yra 
biskį išėjęs iš mados, bet groja ge
rai. Parduosiu tą grojiklį pianą, 
benčių ir roles už $69 cash arba 
išmokėjimais. Klauskit Mrs. Blen- 
kos grojiklio piano. 3968 >Milwaukee 
nve.

ATSIŠAUKIT bile kada jei norit 
pirkti gerą Angelus grojiklį pianą, 
pirmiau kainavo $750, kurį aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 į mėnesį. Prie jo 
dar pridėsiu 74 rolelius, benčių ir 
didelį kabinetą. Vincent Beuinan, 
2332 W. Madison st.

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

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

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

TURIU parduoti savo $700 vertės 
grojiklj pianą, ąu be«čiumi, 60 rolių 
ir kabinet už $140 cash, arba/gtiduo- 
siu išmokėjimais geriems žmonėms. 
Klauskit MR. JOHN BURK1NSKI, 
6136 So. Halsted St., Ist fl.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, šaukit telefonu Republic 3044.

Pardavimui
NAMAI-ŽEME

ainymui
7845 So. Morgan St., 9 fla- 

tų apartmentinis namas, fla- 
tai po 4 ir 5 kambarius; sun 
parlor, visi įtaisymai paga 
šios gadynes, rendos neša 
$500.00 į mėnesį, kaina laba 
žema. Priimsiu j mainus 2 
flatų namą, Bungalow arba 
lotus. Cash perkant reikia 
įnest $9,500.00.

Dar turiu 2 namus aplink 
vienuolyno, vienas 4 flati 
privatiškas, o kitas biznia- 
vas. Kas ką turite į mainus. 
Nedaro skirtumo kokio, 
apygardoj. Matykit tuoj.

' Del mirties turi būt parduota grei-Į, 
tai ir pigiai 120 akrų geriausia ūkė, 

{didelis sodnas, giria, upė teka, geri 
budinkai, 30 akrų kornų, 45 tonai do
bilų, bulvių, avižų, taipgi kitokių 
javų, 14 karvių, 3 arkliai, paukščių, 
mašinos kokių tik reikia, arti didelio 
miesto, prie cementinio kelio. Ta ūkė 
dabar gryna, pelno kas mėnesį po 
$200, arba mainysiu j namą, gero, 4 
gyvenimų, .South Side, tarpe 85th ir 
70th St. Veik greit. Pranešk ar pirk
si arba nori mainyti, priduok namo 
kainą, kiek rendos?

Kita 80 akrų gera ūkė, priežastis 
pardavimo —• mirtis. Su •gyvuliais, 
javais, arti miesto, geri budinkai, ge
ra žemė, duoda gryno pelno j mėne
si $150. Irgi mainysiu i namą, South 
Side.

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

P. D. ANDREKUS 
Pentwatcr. Mich. i

J. Namon Co.
2418 W. Marųuette Rd 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, 8339 iki 8345 So. Kerfoot Avė. 
Octogan frontu, iš šono įėjimas, ug
niavietė, knygynai, su grindimis viš
kai, gatvė cementuota ir apmokėta, 
yra gasinis pečius, ice box ir užlai
dos. Bus gatavas October 1, kaina 
$8,250, lengvais išmokėjimais.

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

PAP.DAVIMUI namas, remtų $2750
1 metus, kaina $18.>00, 6 Datai, pe
čium šildomas, kieto medžio, elekt
ra, 2 karų garažas, 20% investmen- 
tas. Mes turim daug apartmentų 
oardaviinui arba mainymui. Taipgi
2 flatų ir rezidenciją. BADEAl’K 
REALTORS, 3015 W. Madison St.

KAINA $7,000. cash $2850, H’4 
augšto medinis namas, 5 kambarių 
ir va n a ant pirmo augšto, karštu 
vandeniu šildoma, lotas 33x135, 
latvė cementuota ir apmokėta, ge- 
•a transpOrtacija. 4549 N. Keating 
Avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

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

5334 So. California avė.

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius medinis namas, yra elektra, 
naudynės ir augštas Skiepas, ran
dasi Brighton Parke, parduosiu su 
nažu {mokėjimu, kaina $6,500.

Savininkas J. l^leiko, 
6750 S. Campbell Avė.

Keletas metų atgal, kada bu
vo pakilusi bolševikiška influ- 
enza, ji neaplenkė ir VVicker 
Parko ir keletas asmenų susir
go ta komunistiška liga. Nuo 
to laiko tie musų tavorščiai 
apie nieką daugiau ir nekalba, 
kaip vien apie Rusijos 
kišką rojų. Bet kada 
tardavo jiems patiems 
į ta komunistišką rojų,
net ir laivokartę siūlydavo iš
pirkti, bile tik važiuotų į tą ro
jų, tai užtai gaudavo nuo ko
munistų “išdavikų”, “svolačių” 
ir visą komunistiškų perlų li
taniją. O jau kiek išperta kai
li# draugui Grigaičiui su 
jienomis, ponui 
eini Semaškai, 
biuosi, kaip iki 
tokie drūti.
Keletas vadinamų 

lių visai neidavo ir dirbti, nors 
tais laikais gana geri uždar
biai būdavo. Jie sėdėdavo per 
dienas pdrkuty su propogan- 
da ir laukdavo, kad dieiyi už 
dienos įvyks revoliucija, atva
žiuos Trockis ir atiduos) visus 
turtus, kurie randasi Milwau- 
kee avė. štoruose. Kada juos 
užklausdavai, kodėl jie neina 
dirbti, nes; dabar geri laikai, 
galima užsidirbti, tai gaudavai 
atsakymą: “Tegul, sau durniai 
dirba, mes, susipratę darbinin
kai, jau užtektinai prisidirliom; 
ar nematote — ant Mihvaukee 
avė. dideli štorai ir prikrauti 
visokių daiktų, tai viskas mu
sų, o už dienos ar kitos mes ta 
viską pasiimsime — tada mu
sų gyvenimui užteks*.” Kiti iš 
tokių pasakų turėdavo skanaus 
juoko ir tyčia prašydavo, kad 
ir jiems duotų nors prastus če- 
verykus.

Bet' laikas bėga, revoliucija 
neįvyksta, Trockis neatvažiuo-

Kaip girdėt, tarp North Si- 
dės cnatlyvų progresisčių labai 
neramu. Mat nekurtos veik
lesnės harės apleido tų cnatly- 
vųjų būreli, tad likusįos iš pik
tumo ant pasitraukusių viso
kias nebūtas- kalbas prairtano. 
Mat pas Maskvos davatkas taip: 
buk - niekšiausias sutvėrimas^ 
bile tikėsi Maskvai — busi iš-j 
aukštintas; o buk ir geriausis! Parsiduoda vilnpjųęa gijos įvai- 
žmogus, liet netikėk Maskvai 
busi prakeiktas. —žvalgas.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS

Ko mes nematėm?
Mes visko matėm. Matėm 

visokių vaidinimų, visokių “ro-, 
. ų”, bet dar nematėm “Žemės 
rojaus”. Visi kalba, įdomauja
si tuo “rojum” ir nežino ką pa
matys. Artistas Pilka susku
bo užbėgt visiems už akių, ku
rie perša visokius “rojus”. Jis 
tikrai duos mums "žemės rojų” 
C. S. P. S. svetainėj ant 18-tos, 
19 d. rugsėjo. Tam "rojui” bus Į 
ir šokiai. Kas ankščiau atvyks, 
tas turės pilną "rojų”. Pradžia 
lygiai 7 vai. vakaro. Visi lauk
sime to "Žemės rojaus”...

: riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 Vac, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 

; skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS
504 W. 33rd St^ prie Normai Ave>.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kenuų. 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 1035.

REIKIA barbėrio arba prie pusės 
prisidėti; turi suprasti savo darbą. 
7 VV. 22nd st.

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 arl>a be namo.

2734 W. 48rd Street

Pranešimai

MES nikeliojame automobilių da
lis, pečių dalis. Atsiųskit savo pe
čių dalis dabar. Mes atliekam dar
bą gerai’ Surūdiję daiktai padaromi 
kaip nauji. 37 St. Plating.

3701 S. Halsted SI. 
Phone Yards 0115 

John OrienV

REIKIA jauno vaikino lietuvio 
kaipo pagelblninko managerio j 
departmentinę krautuvę, alga ir iš
laidos, proga ateičiai. Atsišaukit po 
9 vai. ryto, 1 fl. _

MR. BELLMAN,
3131 S. Union avė.

PASINAUDOKIT PROGA 
KADA PASITAIKO

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla
tų namas, prieš naują parką, Cice- 
roj, 6-6 kambarių, aržuolo trimas ir 
dekoracijos, karštu vandeniu šildo
mas, 2 boileriai, 2 karų garažas, šau
kit Cicero 2133, arba matykit savi
ninką

1811—51st Avė., Cicero

Parsiduoda mūrinis namas 2 augš- 
ų, po 6 kambarius, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingal, 2 
'carų garažas, rendos j mėnesį $156. 
Vertas $16,500, namas 6352 South 
Claremont Avė. Atiduosiu už $13,500 
ant išmokesčio. Savininkas 6750 S. 
Campbell Avė.

i

mainysiu ant

AUTOMOBILIAI
TIKRAr NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati rna- 
šinėrija, 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.

PARDAVIMUI bučernė ir gra
sėme Bridgeporto apielinkėj. Kam
pinė krautuvė, biznis daroma ne
mažinus $2500 į mėnesį, su atsa
kančia priežiūra galima padilginti 
įplaukas. Nemokantį biznio savinin
kas pamokins; užtikrintas pelnas, 
čia nėra spekuliacijos garsinimas, 
vien tik teisingas pasiūlymas žmo
gui, kuris nori'ttirėti laimingą atei
tį. Del šlo.s'"steBt,tth,os progos ma
tyki!

ANTON J. STONIS
3150 So. Emerald avė.

Tel. Yards 2640

5 KAMBARIAI, $4590 ant jūsų 
loto. Visi vėliausios mados įtaisy
mai. Atsišaukit dėl planų. 
LaSallc St. Room 810. k

17 N.

PARDUOSIU arba 
'otų arba ant namo šyvo groser- 
nę. Vieta yra 
metų, maišytų 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Kreipkitės

PUIKUS fonografas su rekordais 
už $20, jei pirksi tuoj. Trayslcr 
Piano Co., 1538 W. Chicago Avė.

PARSIDUODA Chevrolet trokas 
’/2 tono, tinkamas groseriui, btiče- 
riui arba pentoriui. Kaip naujas. 
Galima matyti jio 6 vai. vakare.

Kreipkitės:
5818 S. \Vashtenaw Avė.

UŽ $25 nupirksi gerą upright pia- 
Davis. 
Piano

ną, reikia pinigų, klausk Mr. 
Atdaru vakarais. Trayster 
Co., 1538 W. Chicago avė.

parduoti Šį gerą 
$385, jis kainavo

grand
$795.

TURIU 
pianą už 
Pamatyk Šį bargeną, 1 fl. Traystcr, 
1538 W. Chicago nve.

MŪRINIS namas 10 kambarių, 
yra elektra, furnas šildomas, pirmos 
klesos stovy, 4 kambarių cottage, už
pakaly jardas, bargenas už $8,250, 
dalį pinigais. 2 kambariai beizmente.

5833 Emerald Avė.
1 blokas j rytus nuo Halsted St. *

PARDUOSIU ar išmainysiu Road 
House ir 10 akrų žemės ant bile ko
kios Chicagos prapertės, 95th St. 
88th savininkas gyvena.

GEORGE’Š PLACE 
Willow Springs, Box 144 
Tel. 15, Willow Springs 

Mrs. F. Blinstrup

GRAŽUS 2 FLATŲ NAMAS

ir

išdirbta |>er daug 
tautų apielinkėje. 

*’ - ’i ant 
ypatiškai

4508 S. Marshficld avė.
Tel. Yards 7160

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
vra gasas, vana, elektra, viškai, 2 
karų garažas. Turiu parduoti, nes 
ipleidžiu miestą. Kaina $3900.

Kreipkitės:
v.0,0,2542 S. Troy St.
Netoli 26th St. & Kedzie Avė.

MORTGECIAI-PASAOLOS

PARSIDUODA Villey touring ka
ras, 5 pasažierią, 1924, 5 nauji tn- 
jeriai, viskas išrodo kaip nauja. 
Turiu parduoti greit, nes išvažiuo
ju iŠ miesto.

4401 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette 68r0

TURIU parduoti savo gražų gro
jiklį pianą už $125, su benčiumi ir 
rolėmis,'' šis yra tikras bargenas. 
Nevvlnan, 1 fl. 1538 W. Chicago 
avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosernė ir bučer- 

nė. 3001 S. Union Avė.

PARSIDUODA grosernė ir ice 
ęream parloris, 5 pagyvenimui kam
bariai su furničiais. Greitu laiku 
apelidžiu miestą, arba mainysiu 
ant prapertės su nedideliais morgi- 
čiais.

710 W. 14 PI.

VISKAS modemiška, aržuolo tri
nias, furnas Šildomas, įmūrytas 
plumbingas, didelis lotas, didelis 
skiepas, neioli Węstern Electric Co. 
$1,000 cash, kitus kaip rendą, kali
na $1’2,500.

FRANK C. SLAJS 
3213 So. 54 Avė.

CICERO

PARDAVIMUI 2 flatų medinis na
mas, 32 pėdų lotas, prie \Vells St. 
netoli Garfield bulvaro, kaina tik
tai $5500, išmokėjimais.

SANDNER, ,
206 W. Garfield Blvd.

Boulevard 1392

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

išsi- 
cen- 
dar- 
pra-

dalina, o tuo tarpu pirmiau SU- 
taupinti centai smarkiai slys
ta iš kišeniaus, revoliucijos 
kaip nėra, taip nėra. Vieni ma
tydami, kad jų centai baigiasi, 
tuoj išsigydė nuo komunistiš
kos ligos ir nuėjo dirliti. Kiti, 
kurie smarkiau tos ligos buvo 
suimti, sėdėjo iki visiškai 
baigė pirmiau sutaupinti 
tai; valgyti nėr iš ko, o ir 
bę sunku gauti, — reikia
šyli pas “išdavikus” pasisko
linti ant pragyvenimo. Tad ir 
tiems komunizmas pradėjo slys
ti laukan. Bet da pasiliko to
kių tavorščių, kurie da tebe
serga komunistiška liga. Iš jų 
vienas da ir Trockio barberis.

Dabar sueidami į parkutj 
žmonės disknsuoja, kaip gali
ma butų išgydyti ir tie tavorš- 
Čiai. Vieni pataria siųsti į Kau
kazą, kur Trockis ir kiti ko
misarai “gydosi”; kiti sako, 
kad *bus didelės išlaidos ir pa
taria pasiųsti padirbėti pas ko
munistiškus k on trak torius, nes, 
girdi, pas juos komunistai grei
čiau pagyja, negu ant Kauka
zo. Tai taip tas klausimas ir

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

ar kviečia.

“Birutės” choro dainų pamokos 
įvyks Rugsėjo-Septeniber 16 d., C 
vai. vak., Mari White parko svet.

— Birutė

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

>s REIKIA aperatorkų arba operato- 
o rių prie moteriškų kautų.

2817 So. Trumbull Avė.
- ■ ——■ ■ ■ ■■■■■■

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam- 

pa ir 90 volelių, kaina $100.
WALKER

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

Jaunosios Birutės repeticija įvyks
ta šiandie, rugsėjo 16 d., Mark 
\Vhite SiĮiiarę svetainėj, 7 valandą 
vakare. Prašome visus laiku pribūti.

Valdyba.

REIKALINGA keletas gabių vy
rų ir moterų;nardavinėti lotus nau
joj lietuvių Jttdonijoi. Geras uždar
bis; atsišauk!|t/J tuojaus.

KAZWELL ZACKER & CO. 
Archer iive. and Spring St.

SPRIN® FOREST, ILL>

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, užeiga; prie pat dirbtuvių; par
duosiu pigiai. Pardavimu priežastis 
— važiuoju Lietuvon. 4508 South 
Laflin st.

DELIKATESEN ir maisto krau
tuvė, geriausioje vietoje be jokios 
konkurencijos,, North VVest Side, 
labui reta proga uždirbti daug pi
nigų. pardavimo: priežastis labai 
svarbi, augštos rųšies fikčeriai ir 
stakas, kainuoja virš $2500, par
duosiu viską už $1200. Pigi renda, 
garu šildoma, geriausis bargenas 
kokis kada nors buvo pasiūlytas.

3005 Lawrence Avė. 
netoli Sacrainento

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galovv, aržuolo trimas, dideli su 
grindimis viškai, sun parloras, už
daromi užpakaliniai porčiai, karš
tu vandeniu šildomas, ugnavietė, 
garažas, cementuota etė. Nebran
giai. Savininkas, 6608 S. Maplewood 
avė.

NEPAPRASTAS burgenus, 15 kam
barį” mūrinis namas, Michigan avė., 
netoli 31 st., 4 vanos, moderniškas, 
karštu vandeniu šildomas, našlė tu
ri parduoti labai pigiai, kaina 
$16,000, cash $3,000, lengvais išmo
kėjimais, šaukit po 2 po pietų.

Victory 8919

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
(>72 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells street.

* North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa laikys mėnesinį susirinki
mų penktadienio vakare, rugsėjo 
17 d., p. Narkaičio krautuvėje, 1850 
W. North' Avė. Prasidės 7.30 vai.1 
Visi nariai malonėkit ateiti į susi
rinkimą. —Kuopos rašt.

REIKIA DARBINU
ij—u~u~i_r~i_r~u~_~i_j~ij~_~U~ J~~c~ _~J~u~-r~u~uJ-~C~' — — —■ y,~Įį^-Į-

MOTERŲ

GROJIKUS pianas, tik biskį var
totas, kainavo $800, dabar parduo
siu už $125. Renčias, kabinetas ir 
rolės. Geriems žmonėms atiduosiu 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės: '
6512 S. Halsted St. 1 fl.

PARSIDUODA delicattessen ir 
grosernė, pigiai. Reniįa $20. 4465 S.
Wells st. į

PARSIDUODA restaurantas ir 
luneh ruimis. štimo ‘stalas, ice bax, 
pajams šėpa, stalai, kėdės, bazinis 
pečius ir virtuvės indai. Puiki vie
ta, pigiai jeigu parduosiu šią sa
vaitę.

6728 S. Westcrn Avė.

5654 S. ROMAN AVĖ.
Gražus 6 kambarių namas, karš 

tu vandeniu šildomas, mūrinis bun- 
galow, aržuolo trinias ir grindys. 
Su grindimis viškai, iš .šono įėji
mas, kaina $10,750, jus pirksit jį 
kuomet pamatysit. John L. Sheri- 
dan Co., 5312 South Kedzie Avė. 
Prospcct 3630. —

Padidink Savo Uždarbį
Vieš pagelbėsim jums 
Mokinkis pagal musų 
mokinimo anglų kalbos, 
{igh School dalykų, 
?eal Estate biznio ir t. 
tykios 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)

tai atsiekti, 
lengvą būdą 
matematikos, 

Komercijos, 
t. Musų mo-

ASMENĮIJIESKOJIMAI
SVARBU — kas pntėmysit vyrą 

aktorių ant steičiaus teatre, cirke 
M*ba hotelyje su laikrodžiu — 
Most Marvelous Clock of the World, 
meldžiu tuoj man pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas ir dovanas 
prisiusiu. Armondas Rašiinas, 164
Denver avė.. Bridgeport, Conn. , REIKIA operatorkų prie Sing- 

er power mašinų į automobilių 
uždangalų dirbtuvę, nuolat 
bas. Atsišaukit
ERO MANUFACTURING

2240 Ogden Avė.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų ir prižiūrėjimo 1 kūdikio. 

2519 W. 43rd Street
REIKIA patyrusių merginų prie 

power mašinų dėl išmokimo siūti mo
terų dreses. Taipgi patyrusių ranko
mis siuvėjų. Tiktai patyrusios atsi
šaukit.

LIPSON BROS.
325 W. Adams Street

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys vyrams, mer

ginoms ar vedusiai porai. Subai
giu ar be. 703 W. 21 Place. Ą

dar-

CO.

E ir groser- 
ra užpakalynė sykiu su namu, 

krautuvės 5 kambariai gyvenimui.
2519 W. 43rd Street

PARSIDUODA gerai įrengtas polj 
ruiniis. Gera vieta, vidurmeisty. 15 
stalų. Visai naujas. Klausk Andrevv 
334 S. State st.

PARDAVIMUI barbernė su pagy
venimo ruimai* -— pigiai.

4508 So. Honore St.

GALUTINAS išpardavimas lotų 
Ricker’s Ogden Gardelis. Sustok ir 
apžiūrėk. laitai 56y 129, nuo $595 
ir augščinu, North west kampas 
Ogden ir Prairie avė. Brockfield. 
Subntoj ir nedalioj. Konrad Ricker, 
2458 S. St. Louis avė., Chicago.

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

BARGENAS, Pardavimui Variety 
Storas. Pirma* gera* pasiūlymas. 
8111 S. Halsted St. Boulevard 1096.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui krautuvė saldainių 

mokyklos reikmenų, lysas 4 me
tams. 4 kambariai gyvenimui, kai
na $500. 720 W. 81 St.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nė rezidencija, sun poęčius, 2 va7 
nos. karštu vandeniu šildomas, yra1 
elektra, moderniškas. Išmokėjimais 
kaip tinkama. 142 So. Albany avė.

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

2513 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai ga- 
solino — oil ir refreshment 
stand, priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

4401 So. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 6310

PARDUOSIU arba išmainysiu 
ant loto,namas vieno aukšto ir. 
puses, (j ir 4 kambariai. Moder
niškas įrengimas. 1445 North 
Oakley Blvd. Savininkas gyve
na ant vietos.

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager


