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Išrinkta nauji T.S. ta 
rybos nariai

Graikų premjeras Kondylis 
nemanąs trauktis

Genevoj įvyko Pasaulio 
Taikos kongresas

Gvardiečių maišto dalyviai 
leidžiami, tik dešimt bus 
duoti teisman

!>a 
liti

16.

Naujasis Graikijos diktatorius 
nemanąs rezignuoti

išrinkta nauji Tautu S?-| Genevoj įvyks Pasaulio 
jungos tarybos nariai Taikos kongresas

Nenuolatines vietas gavo devy- 
nės valstybės; Lenkija, išsi
baigus 3 metų terminui, ga
lės būt vėl išrinkta

Svarstymai koncentruosis dau
giau aplink ekonomines, ne 
kad politines, problemas

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
16.—Tautų Sąjungos seimas 
šiandie išrinko Sąjungos tary- 
bon nenuolatiniais nariais šias 
devynias valstybes: Belgiją, 
čechoslovakiją, Čilės Respubli
ką, Kiniją, Kolumbiją, Lenki
ją, Olandiją, Rumaniją i>r Sal- Pasaulio 
vadorą.

Pirmu balsavimu, keturias- kongresas 
dešimt devynioms valstybėms'nevoj dar 1867 metais. Jis į-
balsuojant. balsų gavo: Kolum- vyko didžio franeuzų rašytojo, 
biją 46; Lenkija 45, Čilė 
San Salvadoras 42; Belgija 
Ru mani j a 41: Olandija 37, 
nija 29; Čechoslovakija 23;
rija 10: Uruguaja 9; Kanada 
2; Danija 2; Estija 2, iir Sia
mas 2.

rios čia 
nį. Be 
mas ir

Šveicarija, rūgs, 
šiandie patapo 
darbuotės cent- 

parodV daugybė 
konferencijų, ku

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 
—Pasikalbėjime su Associated 
Press atstovais Graikijos prem
jeras Kondylis pasakė, kad jis 
ir jo valdžia visai nemaną 
trauktis.

Kondylis įsitikinęs, kad vi
suomenės opinija pritarianti jo 
politikai, ir netrukus busią 
paskelbti parlamento rinkimai, 
kurie busią pravesti pilniau ,iu 
bešališkumu.

Pastarojo gvardiečių sukili
mo vadai, pulkininkai Dertilis 
ir Zervas ir kiti suimtieji, va
kar buvo perkelti iš arsenalo 
į kalėjimą Atėnuose. Teisman 
bus atiduoti tik dešimt maišto' 
dalyvių, visi kiti paleidžiami 
be bausmes.

16.—Geneva 
tarptautinės 
ras. Tatai 
tarptautinių

bus laikomos šį nide- 
kitų Čiajau bus laiko- 
dvidešimt penktasis 
Taikos kongresas.

Pirmas toks Pasaulio Taikos 
buvo laikomas Ge-

Susirūpino užsienių 
propaganda Ame

rikoj

43; Viktoro Hugci, sumanymu. 
41/ 
Ki-

me kongrese / tuomet dalyvavo 
visos garsiosios to laiko libe
raliniame Europos judėjime fi
gūros, ir Gfenevos gyventojai 
entuziastiškai sveikino didį Ita
lijos patriotą, Gpribaldj. Kai

reikalingą dvide-;Garibaldi atvyko Gęnevon, mi
nios žmonių pasitiko jį geležin
kelio stotį, iškinkė 
jo vežimo
gai vežė jį Mont 
į jo viešbutį.

Pastebėtina tai. 
Pasaulio Tai os
svarstymai ko centruosis vy
riausiai aplink nomines pro
blemas, kas lyg '' xpai'odo, kad 

ekonominiai tautų konfliktai 
yn a 
kai, 
niai

WASIIINGT()NAS, rūgs. 16. 
—Buvęs Jungt. Valstijų sena- 
;oriuš Robertas L. Ovven sa
vo pareiškime ragina, kad kon
gresas padarytų užsienių pro
pagandos Jungtinėse Valstijo
se šaltinių tardymą, ypatingai 
;ų agentijų, kurios proponuoja 
lanaikinti Europos valstybių 
<aro skolas Amerikai.

[Pacific and Atlantic Photo J
10,0(10 Amerikos-Ispanijos 1898 m. karo veteranų paroda

Dės Nloines, Rnva. -*• • -

Užgynė gabenti ginklus 
j Nikaraguą

WASHINGTONAS, rūgs. 
Prezidentas Coolidge vakar 
si rašė ekzekutyvį dekretą, 
riuo užginama gabenti ginklus
į Nakaraguą. šituo embargo 
ginklams Jungt. Valstijų val
džia siekias atsteigti taiką Ni- 
karaguoj. /

16. 
pa
ko

POPULIARIAUSIA KNYGA

Tai Agrikultūros departamen
to “Year Book for 1904”

departamento 1904 
išleista metknygė 

Per kurį laiką 
gaudavo tiek

WASHIN(JTON, rūgs. 16.— 
Agrikultūros depairtamento val
dininkai ilgą laiką ' negalėjo 
suprasti, kodėl taip populari 
pasidarė 
metaais-
(yeair book). 
departamentas 
jtai knygai užsakymų, kad vos 
suskubdavo užsakymus paten
kinti. Dabar dalykas paaiškė
jo: valdininkai, stropiau per
žiūrėję knygos turinį, surado 
joje keletą “receptų” su ilius
tracijomis, pamokinančių, kaip 
daryti klaretai, burgundiški ir 
kitoki raudonieji ir baltieji vy
nai.

Karo skolų mokėjimas

ŠIRDINGIAUSI ACIŲ
Tariame* visiems geradėjams, 
dalyvavusiems musų numylėto 
tėvelio, Jono S. Prusalaičio 
šermenyse, 
kėtojams, 
są jausmą 
gailestyje.

Jieva Pnisalaitienė 
ir šeimyna.

VVaterbury, Conn., 
Rugsėjo 18, 1926.
PADĖKA NAUJIENIEčIAMS

Kitam laiške drg. Prusalai- 
tienč, jos duktė Jieva ir sumis 
Jonas dėkoja dar atskirai P. 
Grigaičiui, Mišeikai, Labui, 
Gugiui ir Dr. Montvidui, kurie 
pasiuntė Jonui S. Prusalaičiui 
užuojautos laišką, išgirdę apie 
sunkią jo ligą. Tas laiškas, de
ja, pasiekė Waterbury tuomet, 
kai logonfs jau buvo arti mir
ties, nes nabašninko šeimyna 
sa|<o: “Gaila, kad velionis jau 
ti^k buvo nuveiktas ligos, jo- 
gei draugų laiškas jam jau ne
buvo visai gerai suprantamas.”

Nabašninko šeimyna taip pat 
prašo P. Grigaičio perduoti jos 

: nuoširdžią padėką visiemš 
“Naujienų” darbininkams, ku
rie prisidėjo prie nupirkimo 
vainiko, uždėto ant * Jono S. 
Pusalaičio karsto.

Jono S.
ir visiems gero lin- 
prisiuntusiems savo 
musų liūdesyje ir

Du darbininkai žuvo 
amonijos tanke

LONDONAS, nigs. 16. — 
Iždo ministerija skelbia, kad 
vakar Francija sumokėjo Ang
lijai 2,000,000 svarų sterlingų 
(apie $10,000,000) kaipo pir
mą karo skolos mokesnį. Ita
lija taipjau sumokėjus '$10,- 
000,000.

LONDONAS, 
Baitų ministeriu 
toj Sir Macleay, 
les W. Lampson.

rūgs. 16, 
Pekinui, vie- 
paskirta Mi-

šimt penkių balsų daugumą 
pirmu balsavimu tegavo as
tuonios valstybės, tai pririnkti 
devintai vietai paskelbta ant
ras balsavimas, kuriame balsų 
gavo: čechoslovakija 27; Suo
mija 11; Puitugalija 7, ir Ai
rija 4.

Jšrinktu nenuolatinių nai-iųi 
Lenkija, Čile ir Itumanija iai- 

kys savo vietas taryboj trejus 
metus; Kolumbija, Olandija iu* 
Kinija—dvejus, o likusios: Bel
gija, čechoslovakija ir Salva
doras- vienus.

Specialiu balsavimu nutarta, 
kad Lenkija, pasibaigus jos 
trejų metų terminui, gali būt 
išrinkta vėl trejiems metams.

arklius iš 
i;- patys triiipifin- 

Blanc gatve

kad šiemet

pa vojingesni p* šaulio tai- 
ne, kad tiesioginiai politi
ne su tikimai.

WAUKEGAN, III., rūgs. 16. 
-—Jolrns-Manville kompanijos 
staigoj vakar žuvo du darbi
ninkai, Lee Mitten, 24 metų, 
ir Henry Stevenson, 28. Jiems 
jtivo įsakyta išvalyti magne- 
zijos tanko sienas, ir kai jie 
nusileido į tanką, nutroško pri
sirinkusiais vidui nuodingais 
pažais. ITu kiti citi»t>iiiir>k«i,

.landydami juos gelbėti, patys 
pritroško, bet buvo atgaivinti.

SSSR PERKASI KANADOS
ARKLIUS IŠBANDYTI

Kiniečiai šaudė Amerikos ima nagan kataliku vysku
karo laivą pa Meksikoj

PEKINAS, Kinai, rūgs. 
—Pranešimai ‘ iš Hankovo

16. Išleido 
gynė

ko, kad kantoniečių armotos iš j kyti

Sušaudė du Meksikos 
banditų vadu

Japonas, bandęs par
duot tvirtumų planus, 

pasmerktas kalėti
NAGASAKI, Japonija, rūgs. 

16.— Buvęs kapitonas Sugita. 
kurs buvo suimtas už bandymą 
parduoti Japonijos fortifikaci-

TORONTO, Ont., rūgs. 16. 
—Sovietų Rusija pirko šešis 
šimtus Albertos arklių. Tai yira 
pirmas bandomas užsakymas. 
Jei arkliai pasirodys tikę, so
vietų valdžia žada pirkti dau
giau.

Hankovo, šaudžiusios i .Jungti
nių Valstijų karo laivą Pigeon. 
Pastarasis atsakęs kulkosvai
džiais. Amerikiečių niekas ne
nukentėjęs.

į Čungkingą atplaukė keturi 
svetimų kraštų ’ prekybos lai
vai paimti iš ten, jei bus rei
kalo, svetimtaučius, kadangi ir 
dėl įvykusio susikirtimo tarp jis 
Britų karo laivo ir kiniečių ka
riuomenės sausumoj ties Vanh- 
sienu. 
labai 
čiams

VERA CPJ’Z, Meksika, nigs.’.i V paslaptis Jungtinių Valstijų 
į konsului šanhajuj, tapo pa
smerktas penkeriems metams 
kalėjimo.

15.—Federalinės kariuomenės 
dalis sugavo netoli nuo Teo- 
celo du banditų vadu, Filibertą 
Contreras Juaną Vicam, kurie 
tuojau buvo sušaudyti.

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
PENKIOLIKĄ MOKINIŲ

lapelius, kuriuose jis 
katalikų vaikams Jan- 
valdžios mokyklas.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs.

16.—Telegrama iš Saltillo pra
neša, kad katalikų vyskupas 
Jesus Maria Echevertria tapęs 
deportuotas iš Coahuila vals
tijos ir siunčiamas į Meksikos 
Miestą. Vyskupas Echeverria 
kaltinamas dėl išspausdinimo 

platinimo lapelių, kuriuose 
gina katalikų vaikams lan

kyti valstybines mokyklas.

NETEKO AKIES GOLFO RO
LEI EKSPLIODAVUS

kiniečiuose 
nepalankus 
ūpas.

pasireiškia DIDELIS GAISRAS; 
svetimtau- NUOSTOLIŲ

$750,000

PROF. EUCKEN MIRĖ

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas ]um« nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose,

SIOUX CITY, Iowa, rūgs. 
15.—Golfo bolė, pasirodo, pa
vojingas daiktas. Gęorge 
Jenks, automobilių agentas, no
rėjo patirti, kas golfo bolės vi
duj yra, ir paėmęs peilį ėmė ją 
raižyti. Peilio viršūnei pasie
kus skystį bolės vidury, bolė 
sprogo, ir Jenks neteko vienos 
akies.

CORLINVILLE, Ilk, rūgs. 16. 
Vakar, užėjus audrai, žaibas 
trenkė į mokyklos varpą bokš
te ir žaibo ugnis įėjo į mokyk
los vidų. Mokykloj buvusių 
mokinių penkiolika buvo pri
trenkti.

PAIRUSIO ŠEIMYNOS GYVE
NIMO TRAGEDIJA

TIFO EPIDEMIJA
HANOVERE

HANOVERAS, Vokietija, 
rūgs. 15.—Hanovere siaučia ti- 
fo epidemija. Per pastaras die
nas ta liga mirė trisdešimts 
asmenų, susirgusių gi skaičius 
siekia vienuolika šimtų. Mag
deburge tifu mirė du asmenys 
ir sergančių yra per keturias
dešimt.

MILWAUKEE, Wis„ rūgs. 
16.—Ignacas Ortiz' buvo pasi
metęs su savo žmona Hazel, 19 
metų, teeinu ją sekiojo. Vakar 
jo žmona važiavo automobily 
draugėj su Edvardu Wisniews- 
kiu, 29 metų. Tykojęs Ortiz 
šoko ant lekiančio automobilio 
ptikopos ir suvarė kelias revol
verio kulipkas į Wisniewskį. 
Tasis susmuko negyvas, o ne
bevaldomas automobilis tren
kė į geležinį stulpą. Jauna mo
teriškė buvo išmesta, pro vind- 
šildą laukan, ir kai ji krito, 
vyras paleido į ją dar. dvi ku
lipkas. Ji valgiai begu pa
sveiks. Po to » Ortiz ramiai 
pasidavė policijai.

16. — 
gaisras 
du blo-

Lietuvos žinios 
4 

Tarptautinis miestų pla4 
navimo kongresas

VIENNA, Austrija, nigs. 16. * 
—Čia prasidėjo tarptautinis 
namų statymo ir miestų plana
vimo kongresas. Dalyvauja 
daugiau kaip tūkstantis delega? 
tų iš įvairių kraštų, tarp jų 
šeši o1, i k a ame rik i eč i ų.GELBĖDAMOS NUO LIE- 

TAUS NETEKO ABIEJV KOJŲ
MOUNT Olive., rūgs.

Devynių me^ų mergaitė 
herine Bestdn, gelbūdamos nuo 
užėjusio smarkaus lietaus, pa
lindo po sustojusio prekių trau
kinio vagonu. Traukinys pra
dėjo eiti, ir tekiniai nupiovė 
mergaitei abidvi koji.

16.—
Cat-

Ruošia civilinių vedybų 
ir metrikavimo 

įstatymą
lk AUNAS.- Vid. Reikalų Mi

nisterija ruošia įstatymą dėl 
civilinių vedybų ir metrikavi
mo įvedimo.. Tikimasi, kad į- 
statymo projektas bus įneštas 
Seimui svarstyti ateinančioj 
rudens sesijoj.

NAUJAS ORDENAS

Krašto apsaugos ministerija 
pateikė ministeriu kabinetui 
svarstyti “Vyties kryžiaus’’ ir 
visai naujai steigiamo ordeno 
“Aušros kryžiaus’’ įstatus. 
“Aušros kryžiaus” ordenu bus 
apdovanojami paąižymėjęl tai
kos metu kariai.

JENA, Vokietija, rūgs. 
Šiandie čia 
fas Eucken, 
mokslininkas 
tų amžiaus, 
degimu.

mirė prof. Rudol- 
žymus vokiečių 
filosofas, 80 me- 
Mire plaučių už-

BANGOON, 
15.—Grįžtąs 
Angliją britų 
ham šiandie 
gooną.

Burma, rūgs, 
iš Australijos į 
aviatorius Cob- 
atskrido j Ran-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Veikiausiai bus lietaus; 
pūtį šilčiau; stiporkas, 
ginusiai pietų vėjas.

Vakar tęmperaturos 
niškai buvo 62° F.

pra-

tru- 
dau-

viduti-

Šiandie saulė teka 6:31, 
džiasi 6:57 valandą.

lei-

HOMER, La., rūgs. 
Praeitą naktį kilęs čia 
sunaikino miesto centre 
ku triobesių. Nuostoliai siekia 
apie 750,0(10 dolerių.

Coolidge baigia vakacijas

PAUL SMITUS, N. Y., rūgs. 
16.—Prezidentas Coolidge bai
gia savo vakacijas White Pine 
kampe ir ruošias ateinantį šeš
tadienį grįžti į Washingtoną.

LAIVŲ KOLIZIJA 
VANDENYNE

HAVRAS, Francija, rūgs. 
16/—Plaukęs iš Havro į\ New 
Yorką pasažierinis franeuzų 
garlaivis La Sovoie praeitą 
naktį laike tirštos miglos van
denyne susidūrė su vienu pre
kių laivu. Garlaivis La Savo
je buvo skaudžiai sužalotas, 
bet aukščiau vandens linijos, o 
todėl pavojus jam negresia, ir 
gairlaivis tęsia toliau savo ke
lionę. Pasažierių, daugiausia 
grįžtančių iš Europos amerikie
čių turistų, niekas nenukentė
jo.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini- 
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j 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, UI
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Saugok savo Kūdikio Akis, Ausis, 
Nosį ir Burną

Nors visados yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nošj ir burną švaro
je, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesiai kūdikiui labai kritiški, ir reikia 
daryti viską, kad išvengus bėdų. Se
na patarlė: "žiupsnis išvengimo ver
tas svarągyduolių”, ypač pritinka kū
dikiams. Niekad negali perdaug rū
pesčio daryti, nes turi atminti, kad jų 
maži kūneliai nėra taip stiprus, kaip 
suaugusių. /

Reikia šaukti gydytoją dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, kad tai menkniekis. 
Greitas veisimas šitokiuose atvejuose 
dažnai apsergsti nuo apjakimo, arba 
užkurtimo.

Kūdikio ausys reikia laikyti šva
rias ir sausas. Ausis lengvai užkre
čiama ir ausies skaudėjimas labai 

“skausmingas. Užsikrėtus reikia tuoj 
pas gydytoją kreipties.

Jauni kūdikiai turi madą viską kiš
ti j nosį. Jei kūdikis pūsdamas nosį 
negal jų paskui išimti reikia ttfbj 
kreiptis pas gydytoją.

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis,- ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
kurie jam maistą gaminamą, butų 
švarus. Darbas ir rūpestis maisto 
gaminime bus bergždžiai išaikvotas, 
jei bonkutė ar čiulpikas bus nešvarus. 
Bonkutės reikia išvirinti taipgi čiul
pikus. Pieną reikia temyti ir duoti 
kūdikiui tik gryną, šviežią pieną. Pie
no klausimas svarbus vasaros metu. 
Karštame ore pienas turi būti laiko
mas šaltoje vietoje, kad nesurugtų. 
Tūkstančiai motinų vartoja konden
suotą pieną, dėlto, kad jį lengvai ir 
greitai prirengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo į stiprius ir vikrius berniukus 
bei mergaites, kuomet motina sukom
binuoja gerą priežiūrą su Borden’s 
Eagle Pienu. Idant apsipažindinti 
Lietuvę motiną kaip Bordeno Eagle 
Pieną vartoti, The Borden Company 
yra pagaminusi Lietuvių kalboją pil
nas maitinimo instrukcijas, kur pasa
koma kaip priruošti Bordeno Eagle 
Pieną, kūdikiams visokių metų. Jei 
nori tų instrukcijų kopijos, tai tik turi 
išpildyti kuponą bent vieno iš paskel
bimų ir pasiųsti kompanijai, o ji su 
mielu noru dykai jums jas pasiųs 
kartu su gražia knyga apie kūdikius.

EAfcLEBRAND
CONDBNAED MILU

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NAUJI UNIVERSITETO
PROFESORIAI

šiais metais musų universi
tetas padidino savo mokslo per
sonalą dar keliais asmenimis. 
Teologijos fakultetan lekto
rium pakviestas kun. Meškaus
kai, humanitarinių mokslų fa
kultetan lektoriumi p. A. Da
niliauskas, kuris skaitys rytų 
istoriją, ir dar kiti.

PREKYBA SU UŽSIENIU

Liepos mėnesį Lietuvos eks
portas pasiekė 21,1 mil. lt., o 
importas 19,2 mil. lt. Palygi
nus su birželio mėn„ ekspor
tas padidėjo 3.8 mil. lt., o 
importas lieka beveik be pasi
keitimų.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

( H AS. McKAY
719 N. Hoyne Avė.

Iš priežasties persikėlimo j 
naują vietą turiu pardavimui 
keliolika siutų, gerai padaryti 
nuo $20 iki $30, su dviem kel
nėm. Darau siutus ant orde
rio. Prašau visus savo kastu-
merius ir pažįstamus atsilan
kyti į naują vietą.
-----------*-------------- --------------

F u* M 
kuponu

Jtr dykai lletu- 
______ vilkai pamokti 

kaip pr i t turėti 
ir penėti ir 

jįr .ju»tj kūdikį. Mkirp- 
aO^kfte i r prigiuskito 

dlandte BU jūsų vardu 
ir adresu.

^THB BOIIDBN COMPANT 
Borden Bldc. ’ N«W York

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 suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
ūuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 Šo. Halsted St. 

Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
hraneri dovana.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:
1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.

3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. 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
Parimantiems iš ofiso po...................75 centus

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

Persikėlimo Išpardavimas
Persikeldami J Savo Naują Didelį Namą, Turime Paaukot Daiktus 

Už Numažintą Kainą

GELEŽINKELIŲ PA J AMOS
Liepos men. grynais pinigais 

Lietuvos geležinkelių pajamos 
siekė 2,670,000 lt., iš kurių 
platiesiems geležinkeliams ten
ka apie 2,460,000 lt, siaurie
siems apie 210,000 lt.

SAVIVALDYBIŲ REVIZIJŲ 
REZULTATAI

SaVivaidybių ' departamento 
įsakymu, daroma revizija įvai
riose savivaldybių valdybose. 
Pažaisliu valsčiaus valdybos 
revizijos ir Kėdainių apskri
ties tokios pat valdybos aktai 
perduoti valstybės gynėjui, 
kas rodo, kad kai kurios savi
valdybių įstaigos nusišeiminin- 
kavo ligi kriminalo.

BLOGAS DERLIUS RYTŲ 
LIETUVOJE

Esamomis žiniomis Ežerėnų, 
Utenos, Rokiškio ir Trakų ap
skrityse šiemet buvo didelis 
žiemkenčių javų nederlius. 
Daug ūkininkų tiek mažai su
ėmė žiemkenčių javų, kad ne
turės iš ko ir laukų.;« atsėt!, 
žemės ūkio koperaCi/os sąjun
ga, eidama ukininkajns į pa
galbą, nutarė nederliaus' ištik
tas apskritis aprūpinti sėkla 
ir tam tikslui žemės banke ga
vo kredito 170 tūkstančių li
tų.

Pašalpos Salantų valsčiui

Valsčiaus valdybai suteikia
ma 30,000 litų pašalpa potvy
nio suardytiems tiltams remon
tuoti.

Baudžia poličininkus už 
nemandagumą

Kauno miesto policijos va
das nubaudė du Kauno polici
ninkus už nemandagų pasielgi
mą su piliečiais.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
' * padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti Jums eiti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kure iŠtikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas aun« 
Iras uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Nauji Brunswick Pho- 
nographai. Panatropės 
kaina nuo $30 iki $1,000

Dykai ubo tarifo ir nuo 
augštos temperatūros 

kenkiantiems

325
145
395

PIayer
Player
gražus player

riešuto medžio

Bardin Player už $225 
Gulbransen Player 
biskį vartotas . 
Kimball 
Straube 
Naujas, 
pianas,
vertės $500, už .... $295
Brunswick Radiola 6 
tūbų, superheatrodine. 
Nereikia nei dratų 
už ..............  $295

- 1 ■ ..t»"> ■ * 1>

Columbia
Phonographai 

3 springšų, už .....
Victrola, už.... .....$39
Jewelry už pusę kainos

1 - Loud Speakeriai:
Music Master....-................ $12.50

Atwater Kent.................... 16.00
Radiola .:.... i.....................15.00

Crosley ............................. 12.50
B Baterijos, 45 volt ........ 2.45

Gulbranaen Ttadc Mark

Nauji Gulbransen Player 
Pianai: Straube, Wal- 
tharn, Artonio, Adams, 
Sheff.

Didelis Pasirinkimas

Dykai IfibandVinab metodo kurj gali 
; tartntl kiekvienas be jokio nr«mn<- 

. gurno arba augaišitno laiko.
turima metodą kaip .ukontroifuoti 

dUKi'ia ir m«a norima, kad jųa pabandy- 
tura^t ia mu«ų iilaidomi*. Nedaro skirtu
mu ar Jua aehui pergale ar dabar pradėjo
te alratf, ar Jai jra kaipo chroniška Aath- 
ma arba aug|ta temperatūra. ju» priva
lote reikalauti dykai ilbandyniui muaų <ne- 
todo. Nedaro skirtumo kokiame k I irdama
ju» gyvenate, juaų araiiua 
maa, jei jųa kenčiama nuo 
goto* temporaturoa, muau 
Ma jnnur treitat

Men rpeciaiiai norime 
kurie turi be viltie# iigan, 
tolinu* įkvėpuojančių gjduuiių, 
prircn^imu, patentuotų durnų* 
oepaKeiMjo. Mea norime parodyti kiek
vienam muaų Hkaičiaia, kad muaų meto
dą* yra pa* k irta* praialinti viaua negali
mu* kvtpavimu*, viaua tuoa nemalonius 
pgN&SjMfp

Tw dykai pasiūlymas yra labai svarbu.

au. No- 
kuponu, 
nereikia

arba uta,i«ini- 
dtisullo arba au- 
metodas pagei-

(ienų 
vi.ok ius 
opiu.M 
Ir it .

pinigų. Tik atsiųskit 
Darykite tai ilkndien — jum. 
mokėti nei ui pašto ženkleli

f)yknj bandymo kuponą*
Frontier Aathma Co., Rm. 1894 D.
Niagara and Hu<l.on 8ta., Buffalo, N. Y

Atsiųskite dykai bandymui jūsų mo>

Atwater Kent Radios

"NAUJIENy” KNYGŲ 
KATALOGAS

5 tūbų

Radiola 3 tūbų

$60
70
24

• Voleliai dėl Pianų po 25c, 39c, ir 69c. Rekordai po 23c ir 59c

Jos. F. Budrik
3417-3421 So. Halsted St.3343 So. Halsted St.

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 

1 “Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 

; prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

’ “NAUJIENOS"
v 1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PELNINGA PROGA VISIEMS

Atidarymas Augštos 
Klesos Subdivižino

NAUJOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ
Q ’ *_• 17 a. I PIRMIAU VADINTASbpnng rorest; WILL0W SPRINGS

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

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

FOREST PRESERVE PARKŲ

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

Rezidencijoms Lotai
♦

Sveikam gyvenimui ant aukštų kal- i
nų su lapotu mišku J4 ir J/2 akro dy
džio. Parsiduoda tik po S550 
ir aukščiau, kurių kainos be paliovos 
užaugs 10 kartų tiek kol pabaigsi 
mokėt.

KAM PIRKT KITUR, KUR DAR REIKIA LAUKT W PARANKUMŲ, 
o čionais jau viskas yra: štorai, mokyklos, gatvekariai, gelžkelio stotys ir ce
mentiniai bulvarai. - . z «

Kazwell-Zacker & Co.
(KAZLAUSKI)

Archer Avė. & Spring St

< Iškirpk šitą ir prisiųsk dd gavimo plano

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

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

Spring Forest, III. Antrašas

Garsinkities “NAUJIENOSE”
/ ' 1

4

>

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 doviemastis ir kitokius do
kumentus. Detei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
TeL.Yards 6062 

Chicago. UI.

xxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M 
M 
k Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa 
---------------------------- 1- ■ --------------------- -

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriatisiai

M. Yuška, .
3228 W. 38th Street, Chicago, 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- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
riuntimu 75 centai.

1739 8^ Halsted St 
Chicaųc* W.
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Jei jums yrą nusibodę 
paprasti.. .

CIGARETAI pasirodę ir vėl išnyko daug 
ir daug sykiu. Jų gerumas nebuvo 

tikras. šai kodėl publikos pamėgimas 
išnyko.

Galy gale paprasti visuomet nusibosta.

Helmarai yra tikri cigaretai, bet ne paprasti, 
štai kodėl milionai ruko juos.

Susipažinkit Su

H E LM AR
Karalienė Žymiausiu Cigaretų

KAS DEDASI LIETUVOJE
- Lietuvos kultūros, 

kongresas
KAUNAS. Sekmadienį, rug

pjūčio 22 d. Valstybinio Teatro 
rūmuose prasidėjo Lietuvos 
Kultūros kongresas. Į prezidiu
mų išrinkta dr. J. Šliupas, Py. 
Mašiotas, prof. Leonas, Pr. Dai
lidė, doc. K. Sleževičius, prof. 
Purenąs ir Z. Toliušis; sekreto
riatai): dr. .L Pajaujis, L. Šmul
kštys ir I). Budrys.

Kongresų sveikino telegramo
mis: Hespublikos Prezidentas 
dr. K. Grinius, Min. Pirm. M. 
Sleževičius, Krašto Apsaugos 
Min. pulk. įeit. Papečkys, Zem. 
Ūkio Min. dr. agr. .L Krikščiū
nas, Susisiek. Min. inž. Toma- 
ševičius; ir žodžiu švietimo Mi- 
nisteris prof. V. Čepinskis, ku- 
i is padarė platesnį pranešimų 
švietimo ir kultūros- klausimais. 
Be to, Kultūros kongresą svei
kino įvairios organizacijos ir 
a mens žodžiu ir raštu.

Kongreso atidarymo metu 
buvo įregistruota 312 kongre
so dalyvių sprendžiamuoju bal
su. Daugiausia Į kongresų su
važiavo mokytojai. Skaitlinga 
taip pat sporto sekcija, apvaik
ščiojant! sporto šventę sporti
ninkams priprastoje vietoje — 
sporto aikštėje. Tačiau ir be 
sportininkų valstybės teatras 
kongreso atidarymo metu buvo 
pilnas.

nežmoniškai prišiukšlintas sau- 
lėžoliu lukštu, popiergaliais ir
♦ I

Lenkai, naikindami Lietuvos 
istorinius paminklus, nori su-

.____ .________ /_____________

griauti tuos galingus liudyto
jus, kurie vaizdžiai rodo, kad 
tas kraštas yra Lietuvos ir ten 
buvo lietuvių valst. ir kultūros 
centras.

Ar jus žinote, kad—Užkietėjimas, 
Palieka savo žymes ant veido

niaurus nuodai ntnų užkietėji
mo gali pagaminti virš ke- 
turesdešimtis pavojingų ligų. 
Nuo jo pasidaro spuogai ant 
veido, įdubę veidui, pageltęs 
void&is iMijuoduoja paakiai, 
nemalonus kvapas ir daug ki
tų panašių ligų. Pahpo.uoiit 
savo kūnų nuo gązdinsnėių Il
gų. Apsailgokit nuo pavojin
gų ženklų.

Jei 
k’o 
kad 
bų, kad ir labinueiai chroniš
kuose atsitiki m u<r<e arba jūsų 
gro'-erninkan grųžins jems pi- 
n'gu*. Daktarai užrašo || re
ceptu* Ir rekomenduoju Kel- 
logg’o ALL-BRAN, nes Jie ži
no, kad Kellogg’o yra 100% 
veikiantis ir jie visuomet gali 
juo/ni poaitikėti.

valgykit reguliariai Kellog- 
ALL-DRAN garantuojamu, 
euteika nuolatinę pigel*

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

Okupuotoje Lietuvoje
„ VILNIUS VIRSTA 

ELGETYNU

Kellogg’o ALL-BRAN suteikė sveikatų 
tūkstančiams kuomet niekas kitau nepa
gelbėjo. Jis išvalo žadna.i ir atšviežina 
jas. Jis prašalina visus nuodus ir lauk 
ėjimas pasidaro reguliari, ir natūralia. 
Tikta Kellogg tai padaryti. Pilės, drus- 
Ros ir visokio vandenys tiktai padaro 
jūsų alatvmą pilną žyduoliu. KelloHrir’o 
ALI.-HRAN yr« gamloą gyduolė nuo u±- 
kėt£jimo ir atlieka darbą taip kaip pati 
gamta kad atliktų.

Valgykit mažiausiai du stalavus šaukštus 
AL1.-BRAN kasdien. Chroniškuose atsiti
kimuose prie kiekvieno valgio. Jo rie
šutinis skonis turi didelį malonumų. Su
maišyki! jį su virtais arba nevirtais 
valgiais. Pabandykit jo receptus išdru- 
kuotus ant kiekvieno pakelio. Pas visus 
groHcrnlnkuH raudonume ir žaluose pnkr- 
liuoec. Bet tikrai žiūrėkit kati Lutų 
KeHojfg'. Parduodamas visuoae re.«tuura- 
nuošė ir koteliuose.

DR, G. SERNER
Iškirpkite ir atsiųskite Šį kuponą mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampeUn) pakelį jūsų Kellogg’o 
ALL-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
kų reiškia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos Ir kaip aš ga
liu išvengti užkietėjimo.

Kellogg Company
Battle Creek, Michigan

Vardas ...........................
Adresas ........................

Lithuanian

Lietuviai -Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dęarborn St., Room 1111 
Telefęnas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. 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.^

.. ......... -t:----------
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
f Advokatas
Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Pajk 3395

Lietuvis Doctor 
of Optics

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

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

KELLOGG’S ter
TASTELESS CASTOR OIL

uaoaj geras castor oii pa
darytas dėl ifledikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

LIETUVIAI DAKTARAI

' Musų Krautuvė Bus Uždaryta' 
Subatoj, Rugsėjo 18, 19261 J '

Iš Priežasties Švenčių'
Bet Bus Atdara

Nedėliok Rugsėjo 19,1926
iki 2 vai. po pietų

M. Levy & Co.
22iui & State Streets

L  , ųj

Lenkų spaudos žiniomis, Vil
niuje privisę tiek elgetų, kiek 
niekad nėra buvę. Visose gat
vėse, aikštėse, prie bažnyčių, 
soduose, ir kitur pilna elgetų. 
Vienas krautuvui ūkas suskai
čiavo, kad per dieną jį aplanko 
daugiau šimtb elgetų.

KIEK LENKAI KALĖJIMUO
SE MARINA LIETUVIŲ

Vilniaus, Gardino, Suvalkų, 
Švenčionių ir Baltstogės kalė
jimuose laikoma apie 100 lie
tuvių, daugiausia sodiečių, ku
rie kaltinami, buk dalyvavę 
sąmoksle prieš lenkų’ valdžią 
1922 metais arba tarnavę lie
tuvių kariuomenėje. Laikinas 
lietuvių komitetas darė atatin
kamus žygius, kad butų su
teikta amnestija visiems tiems 
kaliniams, tačiau iš to nieko 
neišėjo.

KALINIŲ SU LENKAIS 
PASIKEITIMAS

Wilson’s Shoe Store
3235 So. Halsted Street

Bus atdara krautuvė

ILSOh 
’ashion

Lenkų laikraščių žiniomis, 
Vilniuje buvo tarptautinio rau
donojo kryžiaus atstovas Dre- 
nentelis ir lankėsi kalėjimuo
se, kur specialiai domėjosi po
litiniais kaliniais—lietuviais. 
Iš Vilniaus jis vyks Rygon, o 
iš ten Kaunan, kur tarsis ka
linių pasikeitimo su Lenkija 
klausimu.

šiandien ir Suhatoje
OKUPANTAI NIEKINA IS
TORINIUS LIETUVOS PA

MINKLUS
visų dieną

isted

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

ies- “Naujienose

Gedimino pily Lydoje įtaisy
ta futbolo aikštė. Lenkų moks
leiviai, laipiodami, pilies siėnas 
griauna. Pilies griuvėsiuose į- 
taisyta ir išvietė. Nešvarumai 
pilyje neleidžia norintiems ap
žiūrėti senovės paminklą. Krė
vės pilies likučiai, kur buvo 
nužudytas Did. Liet. kun. Kęs
tutis, baigiami griauti. Vietos 
lenkai kasa duobes ir ima sau 
plytas ir akmenis. Mindaugo 
pilis Naugarduke paversta ož
kų ganykla, pilies sienos griau
namos. Gerai išlikę Mirė kun. 
Radvilų rūmai, pavesti kaž ko
kiam atėjimui iš Lenkijos, ku
ris juose apsigyvenęs. Bet jis 
savotiškai pertaiso pilį, griau
damas jos sienas ir naikinda
mas pirmykštę išvaizdą. Ge
dimino pilies kalnas Vilniuje

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS' 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER ,

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare? 
SeredoJ ir Pėtnyčioj nuo 9 iki , 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

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, 111.^

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

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

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

. t nuo 9 ikt II vai. ryte; 
Valandos Į nuo 5 jįj g vai. vakare

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

DR, K. DRAUGELIS
DENTISTAS*

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. lafayette 6792

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia K ---------- *

DR. MARGIRIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų .skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 

arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Prof it Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
,(}• Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kąd būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var- 
dap pavardė ir adresas skaitytojo. ' J t

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

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

.................................................  Atkirp čia ...... ...........................................
Data: Rugsėjis 17 d., 1926

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042 /
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

. LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.k -------- - ... .,<■ , ...».............

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.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

^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.

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

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

. . Dienomis: Canal
Telefonai: ) 31Nakt1

j Drexel 09f>0 
Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 mfctai 

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

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

>. I I' N —

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

■ 1 , . 1 1
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optemestrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

ttilj- uis---------------------------- - ---- ----------------■ '■ ■■■ »i i i 'I ■—i*

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas^Moterų Ligų 

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

Telefonas Cataal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353k............ i i 7

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

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

YUSZKITWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas. - N?
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, 

i. ........ i ■ .......... .........................

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys; jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis,prašalina iŠ plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz, 
1407 Milwaukee AveM 2 fl.
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VERGIJOS DVASIA LIETUVOS ŽMONĖSE

KUNIGŲ TEIKIAMO AUKLĖJIMO PASEKMĖ 
t t t : : t

BET VERGAI JAU VIRSTA LAISVAIS PILIEČIAIS

Tik-ką pagrįžęs Lietuvon, kompozitorius Mikas Pet
rauskas rašo vienam Amerikon Rietuvių leikraėčiui:
,, “Kaip aš gerai pasižiūriu j tntWU ttti fftbn

atrodo, kad jie yra tokie> ktiriettifc reikia kieto# ran
kos. Humanizmas gal^nėra Vidai tlttkam<M fttUIfid. Vis 
dar lietuviai tankiai pritfmena senus laikus, vokie
čius, net ir rusus, kad tie buvę smarkesni’ ir tvarka 
buvusi. Taigi reiškia tasj kąd žmonės neišsiauklėję, 
jeigu jie jaučia, kad pariginimui reikalinga lazda*’.

Be tu, p. Petrauskas pastebi, kad lietuviai nemoką 
gerbti savųjų žmonių, bet vergiškai lenkiasi prieš sveti
muosius. Jisai sako:

^‘•Mūsiškis žrtiogus, senas vergas, vergavęs ilgus 
ia-ikul kinkų ponams ir svetimoms valdžioms, jokiu 
budu neįprantą pagerbti save ir savo brolį, o vis pa
garbos pilnas ir net baimės prieš svetimtautį. Kuo
met valdžioje kalbėtų iiėliętuvįškai, tai jis daug dau
giau pagarbos turėtų, kaip kad vilniškiai, kurie sėdi 
ramiai po lenkų letena, nes gerai nesusikalba. Var
gas ir gaila man, kad lietuviai nemoka tinkamai ver
tint savųjų ir perdaug vergiškai lenkiasi sveti
miems”.

Šituose amerikiečių mėgiamo kompozitoriaus paste
bėjimuose yra, be abejonės^ daug tiesos. Vergiškumo dva
sios lietuviuose yra daug. Ir tiesa, kad tą dvasią jiems 
įskiepijo tos sąlygos, kuriose jiems teko ilgUs metus gy
venti.

Bet šitoms sąlygoms priklauso ne tiktai vergavimas 
lenkų ponams ir svetimoms valdžioms. Čia reikia pridė
ti dar ir tam tikrą auklėjimą, kuris buvo jiems teikia
mas.

Svarbiausias žmonių auklėtojas Lietuvoje buvo pėr 
ilgus amžius katalikų bažnyčia. O ko ji juos mokino? Nu
sižeminimo, paklusnumo ir baimės! Kiekvienam vaikui 
nuo mažų dienų btivo dėstoma iš katekizmo, kad jisai tu
rįs ‘‘bijot Dievo”, būt nuolahkiu vyresniemsiems ir nesi
kelti į ‘‘puikybę”. Jeigu jisai nepildysiąs to, ką liepia ka
tekizmas, tai jisai per amžius degsiąs “pekloje!”

O kai vaikas paūgėdavo ir imdavo suprasti sako
mus bažnyčioje pamokslus, tai jisai iš kunigo lupų išgirs
davo, kad žmonės esą “ištvli*kėliai”> “chamai” i£ “galvi
jai” (kuris neatsimena šitokių “pamokslų” Lietuvos baž
nyčiose!). Prie to, dauguma kunigų, šitaip niekinusių pa
rapijomis, laikydavo “peržemu” daiktu kalbėtis tarpe sa
vęs ar su šiaip “poniškesniais” asmenimis paprastų žmo
nių kalba; jie vartodavo “ponišką” lenkų kalbą, o mišias 
giedodavo (kaip ir dabar tebegiėda) lotyniškai. Kas gi 
nuostabaus tame, kad šitaip mokinami ir šitokį kunigų 
pavyzdį turėdami prieš savo akis, žmonės įprato su pa
nieka žiūrėti j save ir | savo artimus! Ir dėl to, kad jie 
šitaip į save žiūrėdavo, tai jie be pasipriešinimo leisdavo 
ir visokiems svetimų tautų despotams ir išnaudotojams 
jodinėti ant savo'sprando.

Tos vergiškumo dvasios dar ir šiandie Lietuvos žmo
nės toli gražu nėra nusikratę, ypatingai senoji karta. 
Jaunąją gentkartę tąja savęs niekiriiftio dvasia dabar 
stengiasi vėl užkrėsti daugiausia komunistai, kurie pur
vais drapsto visa, kas yra Lietuvoje, ir ksfrtu į padanges 
kelia Maskvą.

Bet reikia pasakyti, kad šiandie Lietuva visgi yra ne 
tas, kas ji buvo po Rusijos carų, lenkiškų dvarininkų ir 
nusipenėjusių klebonų jungu. Jos gyventęjai jau ima jau
stis esą demokratinės respublikos piliečiai. Ir kad jie sa
vo, kaipo laisvų piliečių, teises brangina, tai įrodo tas 
faktas, jogei per paskutinius Seimo rinkimus tapo su
mušti smurto ir dvasinės Vergijos apaštalai, klerikalai.

Kuomet žftiončs LiėtuVoje. jau rodo rimto pasiryži
mo žengti laisvės ir demokratybės keliu, tai ne “kietos 
rankos1’ politika; bet tiktai žmoniškumas gali pagreitinti 
jų vystymąsi iš vergo j laisvą pilietį!

PROLETARINĖ REVOLIUCI
JA DAR NEPRIBRENDO”

Lietuvos komunistų partijos 
organas “Tiesa” rašo, kad ko
munistai neketiną versti nau-* 
jąją Lietuvos valdžią. Jie nokė-* 
tina ją versti, , j

“nes dar proletarinė rcVttliu-Į 
ei ją Lietuvoj^ nepribrendo?’ I 
Bet prieš keletą metų Lietu-j 

vos komunistai kalbėdavo visai 
priešingai! Jie tuomet sakydA-’ 
vo, kad proletarinė revoliucija’ 
Lietuvoje jau pribrendusi, ir 
kiekvienoje savo proklamacijo
je jie šaukdavo Lietuvos darbi
ninkus kovoti už “proletariato 
diktatūros” įsteigimą ir už bur
žuazinės tvarkos panaikinimą.

Taigi jmsirodtv, kad ptrttiDM 
Lietuva buvo “pribrendMM” 
proletąrinei revoliucijai, o dtt- 
har — ne. Per paskutinius ‘ke
letą metų, vadinasi, LielUvA 
vystėsi atgal — uūo pribrendi
mo į nepribrendimą!

Ar iš to ne aišku, koks chao
sas viešpatauja tų neva “revo- 
liucionerių” galvose?

—NAUJIENOS, CHffigU, HV
. A. 4 f M g-------

sybė pašalino mane nuo mo
kytojavimo už ‘netinkamu
mą’ ir tuo paliko mane, In* 
vietos ir Juonos kąsnio,* ką 
iki šios dienos kenčiu. Ka
dangi man likus be vietos ir 
priverstas buvau gyventi pus
badžiu ant savo tėvo spran
do, kuris ėjo pareigas val
sčiaus sargo, gaudamįas vos 
50 litų mėnesiui ir iš kurių 
visa šeima turėjome ‘ištakin
gai’ pragyveiiti. Galop, mir- 
Uftjgai susirgus mano tėvui 
Ir hian laikinai einant sargo 
pareigas sukilo visi ‘krikščio
ny^ ir ieškojo^ priemonių ma- 
ilt pašalinti ir nuo sargo pa
reigų už ‘netinkamumą’. Pa
sinaudodamas tokia bloga 
mano padėtimi kun. J. Prū
nys sakė,, kad atsisakyk nuo 
socialdemokratų, tai nebusi 
pašalintas ię tavo mirštantis 
tėvas ant gatvės nebus iš
mestas. Gelbėdamas tėvą da
viau parašą po tekstu, kurį 
sih’edagavo pats kun. J. Pra-

A
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VALDŽIA “BURŽUAZIŠKA”, 
TODĖL JOS NEREMS!

Pasisakę, kad dabartinės* yal- 
džios jie “nevers”, Lietu vos 
komunistai savo “Tieapje” sta
lo kitą klausimą: ar jie gali ją 
remti? Ir atsako: “negalime”.

Kodėl negali? Todėl, kad liau
dininkų ir socialdemokratų val
džia esanti “buržuazinė iš os- 
mės”. Lietuviškoji “Pravda” 
rašo:

“Dabartinė valdžia, tai ne 
miisų valdžia, tai tik padai
linta, liberalinėmis pluksno- 
mis papuošta buržuazinė val
džia.”
Yni faktas tečiaus, kad nau

joji Lietuvos valdžia panaiki
no karo stovį, kurį klerikalai 
laikė per šešetą metų; ji davė 
amnestija pdhtiuiom» kaliniams 
(daugiausia komunistams); ji 
atsteigė klerikalų sutremptą 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
atstatė ir atidavė teismui visą 
eilę valdininkų, nusidėjusių 
žmonėms-; ji iškėlė aikštėn kle
rikalinių ministerių padarytus 
valstybes iždo aikvojimus; su
teikė palengvinimų naujaku
riams ir darbininkams ir 1.1.

Ar tai yra tiktai “liberalinės 
plunksnos”? Ar tie 
Seimo ir 1 
lykai neturi svarbios reikšmės 
Lietuvos darbo žmonėms?

Lietuvos komunistams mes 
štai ką pasakysime: tegu Rusi
jos komunistų Valdžia praveda 
bent tiek reformų savo valdo
mam krašte, kiek jų tik pet 
keletą savaičių suspėjo pravesti 
Lietuvoje vai. liaudininkų ir sb- 
cialdemokratų koalicija — tuo
met komunistai galės pasidi
džiuoti prieš visą pasaulį. O da
bar — kokią teisę komunistai 
turi kritikuot Lietuvos*.valdžią? 
Jokios!

Jeigu Lietuvos fvaldžia yra 
“buržuazinė”, tai Rusijos ko
munistų valdžia yra šimtą kar
tų aršesnė ir už buržuazinę val
džią. Ji neturi jokių “plunks
nų^, nes ji yra nuogas despo- 
tiztnas.

perrašyti. Vienok mirus tė- 
vrti buvome su savo senuke 
molina pašalinti, bet žadėjo 
duoti tinkamesnę tarnybą, 
bet iki šiol mano jokios vie
tos nėra davę, o antra, aš ne
tikėjau ir netikiu, kad ‘krik
ščioniškieji’ banditai susirū
pintų biedno žmogaus padėti
mi.”
Tai ve kokiu budu klerikalai, 

valdydami Lietuvą, pasiekdavo 
to, kad žmonės “susiprasduvo” 
ir atsimesdavo nuo- socialdemo
kratų! Jų pasielgimą su moky
toju Raita tikrai negalima pa
vadinti kitaip, kaip banditišku.

branktai — riestasnukių, ange
liškų prireikė. Bepiga. Šiauliuos 
busiburė žmones ne žvaigždes 
gaudo, o žemelę ir patys knisli 
pamėgę ir kitu^ , prie to sun- 
kaus, bet sotaus darbo priprati
nę. Ji$ tai pamoko žemaitį ir 
tas juodmarges, ir riestasnukius 
išlaikyti. O čia pat ir dvarai — 
gyvas pavyzdys ūkininkams 
ir stambesniems iy patiems nu- 
skurėliams. Iš likusių dvarų — 
anksčiau lėbavimo vietų, virto 
tylaus, intensyvaus darbo vie
tos. Dvarininkas visagalis, dva
rininkas baltarankis dingo, at
ėjo j žemės lopą ūkininkas, su 
kultūra, su žiniom ir su inicia
tyva žmogus. Kitas klausimas, 
kas tokios metamorfozos kalti
ninkas.

Žemaičiai ūkininkai, be pa
doraus susisiekimo su cenlrhi's, 
duburiuose, tarpmiškiuos kelis 
metus tasidarbavę panoro ir 
kitiems save parodyti, pasigirti 
savo neilgų dienų, bet labai žy
miais darbo vaisiais. Ir šiaulie
čiai ūkininkai bei veikėjai, be/- 
tarpiai su ūkininkais tuos visus 
metus bendradarbiavę, sekę 
kiekvieną jų kilimo žingsnį, pa
matė, kad pasirodyti žemaičiams 
nebus gėda.

Patys ūkininkai savo kišenia 
rizikuodami, Šiauliuos surengė 
turinčią ne vietipės, bet plačios 
valstybinės reikšmės dalyką, V 
Lietuvos ž. u. ir pr. parodą.

Laiškas iš Šiaulių
* parodos

Šiaulių paroda — žemaičių 
šventė, tik žemaičių. Kas per 
būtąsias parodas Kaune iš toli
mosios Žemaitijos nosies neiš- 
kišo, tas dabar ar arklį, ar kar- 
vlitę prašmatnesnius beturėda
mas atitempė, p kas neturėjo 
ką tempti — būriais, kompa
nijomis dyžė j Šiaulius visais 
keliais, geležmkeliąis, nors sa
ve parodyti, kitus pamatyti. Pa
rodoj vyravo žemaičių elemen
tas; čia *jų matei visokio plau
ko, visų tarmių — ir ‘douna” 
ir “duna” ir paprasta “duona” 
— savo žemaitišku traškumu 
jų kalbos stelbė net kuklesnio 
benzinmotorio dūzgimą, net ir

.ikariško orkestro besotę trom- 
’ L- ™°|bono ryklę.

v& džios įvykintieji da-k pjrmą parodos- dieną apžiurę-
jęs — duok rublį ir peilį ir tai 
nesuprasi viską surašyt, visą tą 
parodos chaotingą triukšmą ne
sugebėsi pagavęs jį pilnumoj 
atgyvinti popiery. Praktiška pa
rodų nauda? Ekonominė jų 
reikšmė? šunes kur tokius klau
simus. Kas šiandien nežino, nėt 
ir pats ūkininkas Adomas ar 
Petras, kad daugiau reikšmės 
turi pamačius pieningą olandų< 
veislės karvę gyvą, net melžia
mą, negu apie ją perskaityti to
mą, du tomu, tris tomus kny
gų; geriau pamatyti traktorių 
gyvą jr jo darl>ą, negu matyti 
jis spalvuotam paveiksle ir per
skaityti didelį traktatą apie 
technikos reikšmę žemės ūky.

Į parodą pro vartus įėjęs pa
matai Amerikos liet, prekybos 
b-vės paviljoną, “Nemuną”, Du
bysą”., . • Traktoriai, ‘ įvairios 
žemės ūkio mašinos, moterėlės. 
Viskas pažįstama... Jau kelis 
metus tos firmos tarpininkai, 
perkupčiai stipčioja parodose, 
ką ten įdomesnio bepamatysi? 
Centraliniam paviljone — mui
las, vėl mftilas, • spauda, papiro
sai, keli odų skyriai — Šiauliai 
odų pramonės centras, — kli
jų piramida, audeklai... Nusi
viltom iš anksto nusistatęs ma
tyti pramonės eudus Šiaulių pa
rodoj. Šiaulių parodos širdis ki
tur — ji pakraščiuos. Didžiau
sia rinda tvartų arkliams, išti
sas plotas galvijams. Jų čia 
daugiausia, jais atvyksta pasi
girti. Arklių atvesta apie 200, 
apie tiek ir galvijų — olandiš
kų, danų žalųjų, Švicu, vietinės 
veisles. Daugiau šimto įvairių 
kiaulių, avių, net šunes ir tie 
išdidžiai reprezentuoja savo veis
lę... Ir ūkininkas, žemaitis 
“douna”, “duna” ar tiesiai “dUo- 
na”, — paklaidžiojęs paviljo
nuos, pasižvalgęs aplink nepap
rastas jam smulkmenas, kurios 
akį veria, bet protui nieko ne
įkalba, pradeda nuo traktorių, 
kuliamųjų, visokių kitų padar
gų, baigia gyvuliais. Atsidėjęs 
jis įžiūri j juodmargę iš dvaro 
karvę, atsidėjęs klausinėja čia 
pat stovinčio prievaizdos visas 
karvės- ypatybes, daro teigiamas 
ar neigiamas pastabas dėl galvi
jo lepumo, jų pieningumo.

Parodos rengėjai sausu vaiz
du ar žodžiu nesiremia. Jie su
ruošė, pavyzdžiui, milžėjų kon-

į paviljoną.
—O pinigus ar iš karto, ar 

išsimokėti duodat? — glostyda
mas delnu mašiną teiravosi že
maitis.

—Duodame metams išsimo
kėti, — atsako.

-Aa... Numykia žemaitis.
Vėl kelionė iš paviljono, nuo

dugnus t rak torio apžiūrėjimas 
Vėl atgal j paviljoną.

—Ar lai m" kiek ir ntnUsi- 
Icisit? Septyni ir gaha?

Aišku, kad žemaitis trak- 
torio nepirks. Teiraujasi, suži
nos, o paskum namie pasakos: 
“klausinėjau f apie traktorių 
Septyni tūkstančiai, per mėtys 
išmokėti ir nenuleidžia”.. .

Už penkių minučių žemaitis 
teškihasi delnais sd pardavėju: 
jau eina rimtos dėl traktorio 
pirkitoo derybos; dar už minu
tės pasirašęs pasižadėjimus ar 
vokaeYus, lapčiiuptoėja trakto
rių taip vėl atydžiai, lyg įsiti
kindamas, ar Viskas vietoj ir 
žingsniuoja sau. Traktorius nu
pirktas.

Kiek turi žemės? — Klau- 
siesi žemaičio.'

—Trisdešimt tų... kaip čia 
dabar tų, gektaVų, ar kaip ten... 
anksčiau desencinomis vadino
me. — Atsako.

Tai kur prie tiek žemės 
traktorius?

—Tai paklausė! — Stebisi 
žemaitis iš tokio naivaus klau
simo. Negi skraidysiu. Arsiu, 
rudehiąis kulsiu... Ką daro su 
traktorių?...

Pačias pirmąsias įiarodos die 
nas Parduoti keturi traktoriai 
Du iš’jų nupirko smulkus ūki
ninkai. Traktorius smulkiai ap
žiūrinėjo ir delnais tekšnojo ki
ti ūkininkai, iš kurių veidų taip 
pat hesuprąsi, ar čia rimti pir- 
kikai, ,ar smalsus diedai, norį 
su nepaprąsta mašina tiksliau’ 
apsijtažinti. O kur kitų žemes 
ūkio mašinų pirkimas?

Šiauliai daugiausia pasireiškė. 
Iš kitur visai nedaug ko tebu
vo. Kaunas gi gal net pasidi- 
ižiavo: kurgi, didmiestis... Kė
lus firmos tebuvo.

O parodos komitetas labai 
gerai padare, premijuodamas 
musų smulkiąją pramonę. .Juk 
tiesą kalbant, musų pramohč' 
smulki ir yra, taigi premijuO- 
janl smulkiųjų, mūsiškę pramo
nę protui jaVo. Apie prernij įlotą
sias firmas hr įmones jau bU- 
vo rašyta spaudoj, nebeminė
siu.

•Žemės gi ūkio įvairios sritys, 
žemės ūkio mokslo įstaigų dar
bai ir laimėjimai net aukso me
dalius ^avo. Tai aiškus parėdy
mas, kad mūšų žemės likis 'iš 
karinio ir pokarinio sustingimo 
A(sipalaidojo ir ėmė intensy
viai kilti, Tik reikia duoti, o 
tai jau vyriausybės dalykas, 
tinkamą krypti žemės ukiui 
kilti, kraštas? negaiš pasil i uo
luoti iš ekonominio skurdo, o 
kartu ir nuo visų kitų blogybių.

•Ar teisybė, sako 
tpvos karalius čia 
leiraujari susenęs,

vakar Lie-

Iš KRlksčIONISkO SMURTO 
ISTORIJOS

“Socialdemokrate” tilpo biiv. 
mokytojo Juozo Railos laiškas.

Kai Lietuvą valdė “Kristaus 
vietininkai”, klerikalai, tas as
muo buvo paskelbęs (bene fe- 
derantų organe “Darbininkė”) 
šlykštų straipsnį, išniekinantį 
socialdemokratus. Klerikalai tuo
met labai džiaugėsi nes Raila 
pirmiatis buvo sočiaIdertlokra- 
jų pąr.iijos i^aryy. Jie sakę, kad 
protingesnieji žmonės jaU imą 

ir atsimesti rtilo 
šotialdemokratų.

Dabar mihėtasai mokytojas 
saVo laiške pasakoja, kaip įvy
ko tas jo “atsimetimas”. Sako:

“.. .‘Krikščioniškoji’ vyriaU-

Girti šiauliečius veikėjus, kad 
jie savo rizika, savo kišenės at
sakomybėn padarė Neeilinį mu
sų dienose žygį — per maž^a. 
V žemės ūkio ir pramonės pa- 
rodos suruošimas šiauliečių 
ūkininkų ir tų, kuriems rupi 
musų žemes ūkis, nuopelnas. 
Visa šiaurinė Lietuva, Žemaiti
ja, per visą karą, o iė po j'o, 
laisvės kovų periode — su bol
ševikais, su bermontininkais,
— gal daugiau nukentėjo, negU 
visi kiti Lietuvos kraštai. Kraš
tas stojosi į hormalę vagą, že- 
ipAlČięi j iiuardytUs. stogus už- 
■kaMfcęį ^dvinių IšTetšjas trobų 
■sienas užtaisę? įrfudo į tikį, į ’^ir- 
Vohus. Nuo vokiečių Rūpintų 
Išlikusią ožką pakeitė Žalmarge
— didumo — zuikis peršoktų... 
O čia tau žemaitis, ir juodmar
gės, užsieninės užsimanė, ir 
kiaulių, ne tų kur nosys kai

Mes esam susirūpinę galvijų 
ūkį gerinti, apseidami be užsie
ninių veislių įvežimo, kurių pir
kimas užsieny daug pinigų iš 
krašto ištraukia, o juos aklima- 
tizuoti, pripratinti prie Lietu
vos sąlygų labai sunkus ir opus 
darbas. Todėl Kreipiame dėme
sį į vietines veislės galvijų ge- 

i tinimą ir jų auginimą. — Pa
brėžė vienas parodos komiteto 

i narių ag. Petraitis viešai skelb
damas galvi ių ekspertyzos re
zultatus ir tuo pačiu pranešda
mas, kad aukso medalį ir “Lie
tuvos” skirtą premiją gauna 
Vietinės veislės karvutės savi- 

i niūkė Andrienė.
Tai svarbus paskatinamas vi

siems ūkininkams akstinas dau
giau Kreipti dėmesio į savo gal- 

i vijų išlaikymą ir paakinimas, 
kad ne tik už gronyčios raudo
ni obuoliai auga.

Įvairių organizacijų susirūpi
nimas kelti Lietuvoj kiaulių 
ūkį taip pat labai suprantamas.

Tai pelningiausia 
inės ūkio šaka, 
šalelė, l>ekonų į 
fale stovi pirmoj 
išvežimą išplėtė 
slisirupino ir latviai. Visuome
nės organizacijų paskirtų pini
gų pakako, dar, rodosi, het li
ko, visoms atitinkamoms kiau
lėms premijuoti. Daugiausia 

*čhi pinigų jiaskyrė “Lietuvos 
Bankas” “Maistas”.

Per varžytines ūkininkai pa
sipilki) jorkšyrų prieauglio, pu
sę kairtoš apmokant vyriausy
bei. Niibh’^tA ir gėri) Veišlių 
buliuku. Į kaimą, į tikį smpr- 
kiaši kliltora-. Užtat prašyte 
prašosi optimistinį mintys dėl 
musų ateities ir nūdienio mUsų 
gyvenimo ydoš, htbbHnahimai, 
krašto skurdnš temsta, ntredo 
labai laikinas apsireiškimas.

Šiaulių paroda pasaulio ne
nustebino. Ji maža, kukli, bet 
gyvumo, tempo atžvilgiu — 
aukštai neša. Taip ir jauti susi- 

'kaupusią gyvą ir buinią jėgą. 
Rodosi, sunešta viskas kaip į 
kękį arliėdą, sudėta. Tai vie- 

u ii^gaiiuici ouvvmui kuinai- ■ nu žmonių darbas. Kiti ateina^ 
čio minos, ar jis pirkimu tiks- apšniukštineja, apuosto aruodo

dešimt 
laimi? 

pelnys.

ro-

tvarką pa-

bet kartu
mums ze- 

I Janai, mažute 
Angliją įveži- 

vietoj. Bekonų 
ir estai, labai

susmukęs 
senukas pas* kitą tok j jau su
smegusį prietelį.

—Koks ten karalius - buvo 
prezidentus, o ne karalius. Ka
ralius... karalius korė, o da
bar prezidentas mils valdo.. . 
Mačiau vakar...— Aiškina ant
rasis.

Eina ilgaš pokalbis tarp dvie
jų senukų apie prezidentą ir ki- 
.us, kurie savo reikšme. Visai 
ictoli nuo karaliaus bėgę.

Už vieną litą — vienos 
laikrodis, už du litu — du laik
rodžiai! — šaukia taip, kad to
li už aikštės ribų girdėtis dos
nus pažadai. Gnisrininkai įsi
movę sau paviljoną, suruošė 
loteriją. Paviljonas apgultas 
kaip karštą dieną šaltinis. Kam 
nesinori už du litu du laikro
džiu, o už tris — tikriausia tris 
laikrodžius laimėti?

Tai kas, jei kitas už 
litų surūdijusią sagutę 
Gaisrininkai gerokai
Žinoma, už tatai jų parkas pa
didės kokia gesinamąja maši
na, kurios stoka labai atsilie
pia į Šiaulių gaisrininkų gerą 
vardą.

Tai, kas čia do paroda...—• 
Aimanuoja jau pas vartus kaž 
koks nusivylėlis. — Sake, 
dysią mergą su barzda....
gaudinėja žmones ir gana...

— O ar tu matei kuprotą ark
lį? — Klausia kitas pesimisto.

—Ne. () kur jis yra? — Pe
simizmas dingsta ir visu buriu 
nulatoja per aikštę. Atgaben
tas iš Kauno kupris to vyro 
pesimizmą neabejotinai išsklai
dė.

Pas vartus kelios brezen
to palapinės. Tai skautų stovyk
la. Jie visoj parodoj 
laiko.

Jie mandagiai, 
griežtai sulaiko su
tvarka apsilenkiančius parodos 
'lankytojus. • Skautų stovykla, 
jų įtaisai, savotiška krosnis 
valgiui gaminti pritraukia daug 
žmonių, daugiausia kaimiečių. 
Skautai čia įsitaisę kaip name. 
Viena skautė gamina valgį: in
das baltų baltų .virtienių pri
virtas, tik dabar čirška skau- 
radoj spirgučiai. Stora gaspa- 
derna ir gal šykštoka žemaitė 
ūkininkė žiuri į nei savo am
žium, nei išvaizda neimponuo- 
ajnčią šeimyninkę, kumštelia 
alkūne savo vyrą ir apgailes
taujamai linguodama galvą 
pumpa:

—Mat, rukšlelės, bile prigrie
bia lašinius, bile gadina...

- -NeF“šis, nei tas... Derkle- 
vojasi, varlės...— Pritaria jai 
vyras ir dūlina abu į šalį, kur 
kuliamosios, motorai ūžia.

Maža ir kukli Šiaulių paro
da. Tiesa, ne Kaimiško ji mas
to. Bei joj rimtai sukaupta vie
nos Lietuvos dalies ekonominių 
laimėjimų vaisiai. Jie iki šiol 
pilnumoj nebuvo pastebėti. O 
dabar pastebėjus galima nėap- 

, , , , .. . __ _ sirinkant pasakyti, kad žemės
lais teiravosi, ar taip tik sau, turį ir eina sali, pas save na^ukio sistematingas kilimas, jo 
dėl įdomumo. Tur būt dėl įdo- mie tą patį pasigaminti. Ir jau-^ kultūroj imas intensyviausiai ei- 
mumo, nes tylomis išėjo iš pa- ti, kad tą patį, jei ne geresnį na Šiaulių ir gretimose apskri- 
viljono, atsigrįžo, vėl nuo tolo pasigamins. ’ltyse, Žemaitijoj ir artimose prie
ėmė žiūrinėti traktorių, (irįžtą Pramonės srity gal patykos srityse. —P. K-s. [“L.Ž.”]

Daugybė ūkininkų, ūkininkių 
liežuvius padėję žiurėjo į karvių 
pieningumą ir į nepaprastas 
melžimo apeigas, gudusių tai
syklingai milžti milžėjų miklu
mą. Jiems aiškinama, dėl ko 
būtent taip, o ne kitaip reikia 
milžti ir kodėl juodmargė ar 
danų žaloji duoda daugiai! pie
no, negu kitos beveislės, blogai 
laikomos karvės.

Apie traktorių krupšti apše
pęs Žemaitis. čiupinėja muter- 
kas, žiuri pasilenkęs j apačią, 
su tam tikru malonumu tekš- 
noja per traktdrio masyvę brau
ną, taip pat kaip takšnoja savo 
žirgą. . ,

—Kiek už tą mąšiną? — 
klausia eksponatų savininko ar 
prievaizdos.

—Septyni tūkstančiai. — At
sako šis.

—Septyni tuksiančiai._ at
kartoja_________________ , į
z'Ir negalima suvokti žeriiai-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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PINIGAI

singtoniečiams 

iausia ištaiga

mu< pinigų

2836

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken

singtono siuskite 

gus Lietuvon per 

j ienų Skyrių Tupikui- 

čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensinftton.

pini-

Nau-

KIMBI LL
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medulius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
ta ir Dailų Padarymų, Ir 

Nepalyginamą Vertybę
artini

233 East 115th St. Pi-

gva-

Ken-

pasiunti-

Lietuvon

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 

ranlija. 

Iš Roselando ir

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už papiastus pia
nu S.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

]W0

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Ar jus žinote, kad
Chicagos lietuviai po krtro uždir

bo į reni estate pinigų daug dau
giau, negu kitų tautų žmohės. Ar 
jus žinoti“, kad llelniar Turkiški 
eigasčiai vra padaryt: iš 100% gry
no Turkiško tabako xlel cigaretų.

Lietuvos
PRADEDA VEIKTI KAUNO 

RADIO STOTIS*

telefonas.

Galingoji radio stotis Kaune 
galutinai sutvarkyta gegužės 
mėnesį, o birželio menesį pra
dėjo veikti radio
Veikia kasdien nuo 7 vai. Juo 
paduodamos vidaus ir užsienio 
informacijos; kai kada ruošia
mi radio koncertai. Stoties 
veikimas pažymėtinai geras, ką 
rodo pundai gaunamų stoty 
laiškų. Iš jų aiškėja, kad Kau
no radio stotis, tokiam pav. 
Gomely, geriau ir aiškiau gir
deli, kaip Maskvos, kuri yra 
žymiai galingesnė už Kauno 
stotį, nors atstumas vienodas. 
Tas pats ir kitur pastebima.

Lietuvoj radio imtuvų pri- 
skaitoma bendrai apie 500. Jų 
skaičius bus didinamas atatin
kamom lengvatom. Radio sto
tis tuo tarpu neįregistruota 
tarptautiniam radio biure, nes 
nenustatyta dar darbo apyvar
tos programa. Ji kas kartą 
vis papildoma.

POLJCIJOS VIRŠININKAS 
ŠAUDO GEGUŽINĖJE

PLUNGĖ. — Liepos 18 dieną 
Plungės šaulių būrys netoli 
miesto surengė gegužinę. Oras 
pasitaikė gražus, viela buvo pa
togi ir viskas butų buvę gerai, 
jei ne policijos vadas, (iritonas 
ir jo raštininkas Kirkilą, kurie 
gerą gegužinių nuotaiką su
drumstė. Gritenas atvyko iš 
Kulių “Škapliernos” jau gero
kai įsigėręs ir, dar kiek gegu
žinėje ištraukęs, apvirto pa
krūmėje kaip pelų maišas.

Sutaupyk Pinigu irLaikaPas
BUEHLER S PACKING-HOUSE MARKEI

Subatoj, Rugsėjo 18,1926
Sekite pagal šitą mapą, jus surasite Buehltr Brothers Packing-House Mar- 
ket. Čia jus surasite pilną pasirinkimą šviežios, rūkytos ir sūdytos mėsos, 
sūrių, agurkų, sviesto ir kenukuose produktų^

Round Steak
Swiss Steak
Sirloin Steak
T Bone Steak

POT ROAST

18c
Rūkyta Piknikams.....
Brisket Lašiniai.....
Lašiniai Keturkampiai
Leaf Taukai ................

PORK
LOINS
22c

PORK
CHOPS
28C

12c

18c
21c
18c
16c

CATSUP

I-a si Ji! |
' S ' Iii ■> , ■♦■t iv

[Pacific and Atlantic Photo J
Potvynis mieste Galesburg, III., kur nuostolių padaryta už $1,000,000.

Kirkilu šlitiniuodamas vaikš
čiojo ir kabinėjusi prie publi
kos, koliodamas ją. Norėdamas 
parodyt dar didesni “prašmat
numą”, jis ėmė šaudyti. Visus 
apėmė baimė, kad jis būdamas 
neblaivam stovy ką nors nenu-

KAUNO MIESTO PASKOLOS 
REIKALĄ SPRĘS SEIMAS.

Seimo ekonominė komisija, 
dar kartą apsvarsčiusi Kauno 
miesto užtraukiamos paskolos 
priimtinumą, rado sąlygas per 
sunkias ir nutarė atidėti savo 
nutarimą tuo reikalu iki ant
rosios Seimo sesijos pradžios, 
jei per tą laiką firma nepada
rys bet kurių žymesnių pas
kolos sąlygų palengvinimų.

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino' sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

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

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausia Draugas.

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

Pavyzdinė bonkutč siunčiamai 
veltui ant pareikalavimo.

►
F. AD. RICHTER & CO. 

Bcrry & So. 5th Sts, 
Brooklyn, N. Y.

asss

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo
21431—B. 
7242-11. 
724 8^ V. 
7518—B.
7510— K. 
7519 - J. 
7507—J.
7511— J. 

12461—U. 
12462—U. 
12460—P. 
12465 -J. 
12466—R.

Žilienei 
Spingienei 
Skuturnai 
Benešiunui 
Vaitekunienei

Gausui 
Kazlauskaitei 
Bei norui

Vaičikauskienei 
Smailienei 
Buslovienei 
Vėžiui 
Vežiutei

7508—D. 
7512—Kl. 

22484—V.
7520—P. 
7526—I5.
7530—J.
7533 J.
7535—L.

12467—G.
7528—J. 

21434—M. 
22470—K.
* 7538 -M.

šliužienei 
Durai 
Almonui 
Draugeliui 
Laukaičiui 
Petkauskui 
Majauskui 
Steponavičienei 
Jablonskaitei . 
Mockevičiui
Valentinavičienei 

Mačunskiui 
Rimkienei

■M

Greičiausias Pinigų 
Persiuntimas Lenkijon

Bologna Dešros J|
Su Česnakais |
Lenkiškos Dešros ■ OLjgr 
Milwaukee ■ ■

Frankforts f
Sprando Kauliukai 5c
Spare Kibs............................ 18c
Kiaulių Kojos (Šviežios)
Riebus Back Pork........  15c

10c BUTELIUI

^BUEHLERBRCT KERS Ine.
4400 W4(n

BE KAULŲ 
VEAL 
ROAST 

18c
VEAL 

STEAK 
24c

BUEHLER BRAND Mėsa ir Kcnukuosc tavorai yra labai skanus

BUEHLER BROTHERS/
1400 W. 46th St

Smagi sporto suknia. Gra-2836. 
ži iš šilko arba naujosios materijos. 
Galima siūti iš dviejų rusių materijos, 
tamsios ir šviesesnes. Yra dabar tam 
tikra materija sporto modeliams.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų 40 colių mate
rijos ir % yardų skirtingos materijos 
apikaklei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 

" ekvieno pavyzdžio kainaIr a'
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu bu už* 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattero Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at- 

■lųist! man pavyzd) .

MieroA ..-------------------- per krutinę
(Vardai Ir pavardi)

(Miestai ir valat.)

Naujienos padarė sutartį su vienu dideliu banku, 
kuris nepaprastu spartumu išmoka pinigus siunčiamus 
Lenkijon ir lenkų okupuoto j Lietuvos daly.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Chicagos nueina į pas
kutinį paštų į 2—3 dienas.

Pinigai siunčiami pašto perlaidomis išmokami ga
vėjui 119 iki 24 dienų.

Telegramas kainuoja $1.00 be skirtumo sumos ir 
adreso ilgumo.

Pinigai siunčiami ir išmokami tiktai Amerikos do 
leriais. v

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

NAUJIENOS
W39 SO. KALSTEI) ST* CHICAGO, ILLINOIS



NAUJIENOS, Chicago, I1L Penktadienis, Rūgs. 17, ’26
1--- ----

Atsiimkil laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu« 

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Re! 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 

gat
/ės, pasakant laiško NUME- 

kaip kad šiame sąraše pa
laiki 

i pa

dow” lobėj nuo Adama

žymėta. laiškus paštas 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

Antanaitis Juozapas 
(iaidamavicmi Kazimierui 
Glebauskui Aleksandra 
Jurgaitis Juozas 
Kelotis J

518
519
533
536
545Li ntkus Mts. P.
548
550

559
560

Lucaš Mikė
Malinarisvaitei Branosla- 
vai
Odinas Aleksandra
Odinas Aleksandra
Poliįanckas Chelis

569 Sorokas S. F.

580
582
581
585
586
587
590
591

Steponaiti Miss R.
Stcnevvicius ^Vincentas 
Sukis Juozapas 
Tomkuninis Motejus 
Ubovic Vincent 
Urbutis Kazis 
Umbros Anton

Žalis Jonas

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Prašome skubiai atsiimti, nes 
priversti esame juos į tam 
tikrą laiką grąžinti krason.

Adomaitis John (2)

Andriukaitis Juozas 
Bružaitė Natalija 
Budeiko Anna 
Baranoskis Charles 
Brijunas Alfonsas
Gimbutas Stella

Geštautaienė Enelija 
Jasobs M r.
Rusas Jonas 
Kiedis Vincentas 
Kraųklis Anna 
Kasulis A.
Kandis John 
Katauskas Krank 
Kudokienez .Miss 
Lipčius S. (4) 
Laureckis Simonas 
Loucks Thomas (3) 
Mikna M.
Masionis Antanas 
Miekenis Peter 
Pocienė Marijona 
Petronis Antanas 
Russell Rose (2) 
Račinskis Kasimir, — 
Romano Martin 
Kimavcus Joe 
Stralia Jonas 
Stankus, Anton 
Uktveris Joseph 
Varashus M r. 
Valasinas Peter 
Viskont J. P.

Siyskit pinigus per 
NAUJIENAS

Nauja Mady Knyga

I

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT„

1739 So. Halsted SU Chicago, UL 
Užšokimam*.
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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 dąug jaukesnik, 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 ketelę išpuošti gerų knygynėlių ir 
turėdami liuoso laiko .semti iš knygų pasaulio gudrybių turtų, kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o heskąito, verta geresnių knygų 
parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms į Lietuvą. > ■ , ■

Šiame skelbime randasi visos geriausios knygom lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knygų, pertai šitą n.upiginimą 
daro kaipo įvadą i naują bizni ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš Šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta. . Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
■•naujienoms” prisiųskite tiktai ąio.oo — reiškia pusę kainos kiek kadJtnygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai pnsiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad*prie kiekvienos 
knygos yru pažymėta numažinta kaina. Šitas didžiausias knygų nupiginimhs tęais tiktai iki SPALIO-OCTOBER Si DIENAI, 1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj įsigijus geriausių knygų iš Šio 
“NAUJIENų” pasiulijimo.

PILKAS ŽODYNAS UIETUVIŲ- 
ĄNGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. LaA. (Dalis I ir II). 
Čia rasi visus lietuviu ^7 žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė 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 Čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mų apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00 

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis 11). ' Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audinio apdarais.
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $4.00 

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

LITHUANIAN SELF INSTRUCTION. 
Sutaisė J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypači/h 
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. 
Chantcpie 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 gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandru 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui, šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Asairijos, Ba- 
bilionijos, Persijos, Karthaganos, Phoi- 
n iki jos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drutaiszapdarais. 
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 — 
još praeitim, jos kovoms ir.,visu tuo ką 1 
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. — Famous 
Pictures, 350 moterų bei merginų pa- 
/eikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstaą anglų 
kalba, apdaryki.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. 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. Daugybe 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 • patartam 
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. M2. 
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, 
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GYVENIMO DUMBLE. Parašė S.
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos Rietuvių 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. tikėtai 30c.

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6^x9^.
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 tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žeme 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
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, upėš, 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.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

MAGIŠKOS KAZYROS 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 
krikšęipnių, persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero - laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS. 
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300. v
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 50ę 

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

ŪKININKO DANGUS. Parašu Ig. 
Končius. Metereologijos populiams 
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, Paraše 
N. Osiopovski. Apsakymasrtcaip 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 d. tiktai $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. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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. Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nup lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti, rusi. 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 $2.75, 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 — 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.
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
mažinta kainą). Pusi. 205, apdarytas. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

ETHNOLOG1JA arba istorija apie 
žemės ' tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba tąsęs. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir 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 KUNIGAlfc- 
ŠCIŲ PAVEIKSLAI: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28, 
tinkami kabinti ant sienų namuose, 
ofisuose, svetainėse, i Perkant visus 4 
paveikslus sykiu atiduosime 
bet perkant atskirai, kaina kiekvieno 

^50 centų. 
W LIETUVOS ĮSTATYMAI, 

jiaųdinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

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

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė 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

kuris ‘t’sis iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir rencaiingiausių Knygų uz visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasi^ipinkite Įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti i “NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu: \ t

už $1.25,

Knyga

t
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GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
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. Pusk 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. 
Pusi. 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, j’usl. 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 $125

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėlės, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktes, 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. PuM. 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 PRATĖVIA1 MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Parašė Dr. J. šliupas, -žin
geidi dalis Lietuvos 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. Mairionio. 
Gražių dainų knyga. Pusi. 120.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.
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CHICAGOS Lietuvių Rateliuose
ŽINIOS Bridgeportas,

Pritroško 14 ugniagesių
savaitę atsidaro rudeni- 

šeštadieny bus

pri- 
kad 
pa- 
nuo

Tečiaus 
užsidėjo gasines 

įėjo į namą ir pri-1

šią 
uis sezonas, 
pirmi šokiai Liet. Auditorijoj 
—Susivienijimo Liet. Draugi
jų ant Bridgeporto kermošius, 
o sekmadieny bus pirmas va- 
karas-'-Birutės dramos sky
rius vaidins komediją “žemės 
Bojus” CSPS. svetainėj, prie 
18 ir Fisk gatvių. Tai bus ar
tisto S. Pilkos benefisas. Vai
dinime 
sagiečių 
siilgtas 
nas.

dalyvaus ir senai chi- 
nematytas ir 
komikas B.

Trečiadieny, Liet.
joj, Vilniaus Vadavimo Komi
tetas laikė pirmą rudeninį su
sirinkimą (K-to susirinkimai 
buvo pertraukti vasaros laiku), j 

’’ Susirinkimas nebuvo labai 
skaitlingas, ne iš po vasaros,1 

į kaip matyti, niekas nesiskuta-' 
na gryšti į sales. Betgi aptar
ta daug svarbių dalykų ir nu
statyta plati darbuotė šį rude
nį- 
yra pasiryžęs stropiai darbuo
tis per visą žiemą.

NAILH«, CMr.ų<0, Iii.

Auditori-

visų pa- 
Vaiteku-

Lietuvis užmuštas 
automobilio

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH
OPT0METRISTA8

ėJetuvis Juozas Sakalaus
kas, 52 m. amžiaus, gyvenęs 
prie 1624 W. North Avė., liko' 
užmuštas automobilio prie Ra
cine ir Chicago gatvių. Auto
mobilistas Brton P. Collen iš| 
Carpenterville, ‘ III., tapo areš
tuotas. • .

Pranešimai

Dr. j. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. Nedė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL |464

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

ar kviečia.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
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 teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Warron Avė. policija vidur
nakty ^gavo žinią apie pritroš- 
kimą nuo gaso dviejų negrių 
moterų namuose prie 1919 W. 
I^ike St. Tuojaus pašaukta 
ugniagesius, kurių 14 su 
motorais nuvyko gelbėti 
trošku si ųjų. Bet pasirodė, 
moterys pritroško ne nuo 
prasto žibinamojo gaso, o 
chlorino gaso dujų, 
ugniagesiai 
maskas.
troškusias moteris atgaivlino. 
Ugniagesiai tada sugryžo į sa
vo stotį. Ten neužilgo vie
nas ugniagesdų sukrito, teik 
netekęs sąmonės, paskui kitas 
trečias ir taip urnai susirgo 
visi 14 ugniagesių. Septyni jų 
tapo išgabenti į ligonines ir 
nors pavojaus jų gyvasčiai nė
ra, bet visgi turės išgulėti ke
letą dienų. Kiti 7, kurie susir
go kiek lengviau, parvyko iš 
stoties namo. Kadangi stotis 
nustojo tiek daug ugniagesių, 
tai reikėjo prašytis pagalbos j s 2olp džiaugiasi> kad jam( 
kitų stočią, kad jos duotų nu- sekasį naujame biznyje— na- . ; Į’ .
liekamų ugniagesių. statybos kontraktoriaus. Ir1 Apie art. S. Pilką, pąstaruo-r

nestebėtina: per daugelį metų Ju metu daug kalbama ir ra-
Neleidžia biznieriauti jis buvo užveizda didelėj* kon- soma,—, jis, matomai, susi-

-----------  traktorių firmoj ir gerai pa- lauks,iš chicagiečių tikiros sim-
Keturi municipalinio teismo žysta visą statybos darbą, tadtPatijos ir paramos. Visiems, .

patinka, kad jis veikia tyliai ninkai ir šiaip žmonės, 
ir nesigirdamas, o kam teko jį 
arčiau pažinti, tas mato, kad 
art. S. Pilka ne tik moka, bet 
ir noyi dirbti. Jis žada mums 
suteikti tikrai 
mių dalykų. Dabar visus įdo
mauja, kaip pasiseks komedi- x

V. V. K-tas, kaip matyti,

' Art. S. Pilka ir jo darbas Kaip su tuo “rojum?”
I 8 * ■ ll» ............................. ...

Kas 
svečių 
plauko 
gai, vyskupai, artistai 
kieriai, kompozitoriai

metai Chicaga susilaukė 
iš Lietuvos.
žmonės lankosi:

Visokio 
: kuni-

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PKA 
LEISTI 1100.60?

AUakym*«: 1100,00 ant syk jr 
16.00 | metus per vis* 

likasj gyvenime.
Kiekvienas musą praleistas dole

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulka?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk klek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metu?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o ųuo jo su
žinosi* kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

teisėjai paskelbė, kad jie baus jr jani sekasi ir žmonek pilnai 
pinigine pabauda ir sodins ka- patenkinti jo darbu, 
lėjiman ‘tuos advokatus, kurie 
jieškos sau klientų prie teis-Į 
mo durų, miesto salėj, pavers
dami miesto salės koridorius į dieną renkasi . Mark 
savo ofisus. Pasirodo, kad Sq. pai’k svetainės^. Vyresnis 
tokių prie teismo durų jieškan- jaunimas 
čių sau klientų advokatų yra 0 vaikai—į Jaunosios Birutės ja “žemės rojus”, bet tur būt 
nemažai, ne tiktai miesto sa- pamokas. į
lėj, bet ir policijos teismuose, j Trčiadieniai Huną muzikos 
Jei tik pamato, kad ateinantis vakarai, kada jaųnuoliai-ės su- 
teisman žmogus neturi advo- sjneša visus savb muzikalius 
kato, jie tuojaus ima pirštis instrumentus, . irgi į Mark 
ir apsima už gana riebų atly- White Square ir, J. Girušui di- 
ginimą paliuosuoti kaltinamąjį riguojant, sutartinai groja 
nuo pabaudos. Ypač daug to- Jaunuolių Orkestrro pamokose, 
kių advokatų sukinėjasi 
doros ir vaikų teismus.

Ketvirtadieniai —musų jau
nimo “darbo diena”. ' Visi tą 

White

renkasi į “Birutės”,

apie

Pakliuvo
George Druggan, 4912

yra gerai pa- 
darbe, turėju- 

madingiausioj 
vietoję vidur-Hoffman ir Michigan Avė. vietoję vidur- 

viršinink'ar; rniesty, gerai pažysta madas ir

P-ios Baranauskienė ir Ugi- 
anskienė, kurios nesenai atida
rė motorų skrybėlių sankrovą 
prie 3327 S. Halsted St., sa- 

W. ko, kad biznis joms gerai klo-
VVashington Blvd., brolis pas- jasi. Mat abi 
kilbusio butlegerio Terry Drug-1 tjirusios tame’ 
gan, delei kurio turėjo eiti ka- sios sankrovą 
lėjiman šerifas 
buvęs kalėjimo
Westbrook (pastarasis vis dar tik vėliausios mados skrybėles 
tebesėdi kalėjime) tapo polici- telaiko. v \
jos sugautas bandant su sayo' 
dėde Robert Long apiplėšti 
Little Bohemia kavinę, 1722 
Loomis St. Jie jau buvo pri
statę pfie sienos darbininkus
ir apie 20 kostumerių, o sa»- irutės, kurioj labai daug 
vininką sumušę, kuomet įėjo buojasi, nemažai dirba ir ki- 
policija ir abu juos suėmė.

Nors biznis paprastai ’atima 
labai daug laiko, bet p-ia 
ranauskienė randa laiko ir 
čiai darbuotei draugijose, 
yira pirmininkė Jaunosios

Ba- 
pla-

Ji 
Bi- 

dar-

Du darbininkai 
nutroško

Va- 
kp.,

san- 
visos

banki- 
Kokia 

beveik

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

KONSTANCIJA 
BAGDONIENĖ

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

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Pranciškų, dukterj Bronis- 
lavą, marčią Stanislavą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4514 South 
Paulifia St. laidotuvės jyyks 
Panedėlyj, Rugsėjo 20 dieną, 
iš namų 8:80 valandą ryte bus 
atlydėta į Šv.. Kryžiaus bažny
čią, kurioj jvyks gėdulingos 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.

Pritaikymo Mano
PRITYRIMO

— Ilifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETR1STAS 

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

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

nauda iš jų? Sakysim,
nieko. Iškolektuoja dolerius; 
primeluoja, o kas svarbiausią, 
išvažiavę jokios žinios apie sa- 

gražių ir įdo- ve nesuteikia.
Kiekvienas 

šo paramos. 
į ra širdis. Ji 

I mą syečią ir 
remia.

toks svetys 
Chicagiečio 

užjaučia tą 
su mielu noru jį

pra- 
ge- 

toli-

Du darbininkai, Lee Mitten, 
23 m. ir Henry Stevenson, nu
troško ųuo carbon dioxide du
jų bevalydami didelį gaso ku
bilą Johns-Mansville Co. 
tuvėj, VVaukegane.

dirb-

, davinio K-te, SLA. 134 
ir k.

| Bet ir kitos skrybėlių 
krovos nesiskundžia:
džiaugiasi geru bizniu. Matyti, 
kad lietuvės mėgsta gražiai ir 
madingai (rėdytis. Nestebėtina • 
todėl, kad lietuvės yra gražios 
kaip 
ka.

lėlytės ir visur jos pritin-

Automobilius įvažiavo
Beauty Shoppe

ne visi dar žino, kad tą vai-1 
dinimą art. S. Pilka surengė 
liuosomis nuo svarbesnio darbo 
valandomis ir kad beveik visa 
jo energija yra nukreipta ki-'tantį vaidinimą G. S. P. S. sve- 
tiems dideliems veikalams. Art. tainėj ant 18tos,°kur Lie'tuvos 
S. Pilka pasiryžo dirbti iki tol, Valstybinio Di’ran/os Teatro- ar- 
kol nepadarys tai, kas iš tik- (tistas Stasys Pilka mus vaišins 
rųjų bus jdomu, o kas lankosi < juokingai-durna komedija 
repeticijose, tas gali pasakyti,! mės >ojus”. < 
kad tam reikia tikėti. “Biru-’siburė l------ 
tės” Dramos skyriaus sezono 'artistų pajėgos, 
atidarymui, kuris įvyks tik’ 
lapkričio mėn., ruošiamas
kalas “Aušros sūnus” ir irepe-!ga]į Lietuvos artistaPkartu su 
ticijos to veikalo ėjo per visą1 mūsiškiais, 
vasarą, du veiksmu jau gali-'du 
ma nors rytoj vaidinti, bet 
žisierius Pilka kas kartą 
naujų dalykų parodo, dar 
nors naujo pamokina.
“Aušros sūnų” ruošiami 
statymui dar melodrama ir 
mediją; be to, art Pilkai teks 
dar vadovauti dramos studiją, 
kur jis turės dar porą veika
lų paruošti. Kiekvieną veika
lą at. S. Pilka stato visai ne
panašiai į kitą ir jam režisuo
jant kiekvienas artistas tiesiog .teiks chicagiečiams progos 
ne vaidina, bet gyvena savo ro- tyti moderniškojo teatro 
Įėjo. Visi artistai draugiškumu 
ir* pavyzdinga tvarka paleng- tu su “Birute”, kurią šiais 
vina režisieriui jo sunkų dar
bą.—Dalyvaujantis.

Jau visi žinome apie įvyks-

„ i “žę- 
Jam pagalbon sii- 

geriausios chicagiečių 
todėl reikia 

laukti gero vaidinimo. Tas 
vei- ’vaidinimas parodys ^mums ką

Chicagoj turime 
artistus-profesionalus iš 

re‘ Lietuvos Valst. Dramos teat- 
dar r(): kompoz. A. Vanagaitis ir 
ką art. St. Pilka. Sudėję saviškius 
l^e galėsime daryti išvadas apie jų 

Pa- bendradarbiavimą ateity, 
ko-!

Artisto Pilkos atvykimas, 
beabejo, bus naudingas. Musų 
artistai galės daug pasimokin
ti iš to jauno ir gabaus meni
ninko. Jo bendradarbiavimas 
su komp. A. Vanagaičiu, su- 

nia- 
vei- 
kar- 
me- 

tais ypatingai mes paremsime. 
—K.

kalus. Abudu darbuojasi

Roseland

Chicngos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį jstojęs j šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpikdyti aplikaciją įstoi 
jimui i Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui i šią 
drau«iJa tesis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pcrtat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai liktumėt šios 
draugijos nariais.

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. 
Visi nariai—malonėkit 'ateiti į susi
rinkimą. —Kubpos rašt.

Pranešimas Marųuetto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje apielin- 

kėje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai j didįjį “Nau
jienų” ofisą — galima skelbimus pri
duoti J. Ginaičiui, 2502 W. 69th St. 
Jis yra pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų” skelbimus ir tuo reikalu tar
pininkauti tarp “Naujienų” ir Mar- 
ųuetto lietuvių.

“Naujienos”

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Duktė ir 'Gimines

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

A f A
JURGIS MAURUšlS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po sunkios ligos, kuri tęsėsi per 
kelis mėnesius, West End ligon- 
butyje Rugsėjo 15 dieną, 11 va
landą vakare, 1926 m., sulaukęs 
apie 35 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoj, Jurbarke, kur tebegy
vena jo senas tėvas. Paliko di
deliame nuliudime seserį Mortą 
Martinienę Chicagoj ir brolius 
Joną ir Prani), Indiana Harbor, 
Ind. Ligos laiku gyveno ya» 
Petronėlę Lutinskienę, 820 W. 
34th PI. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 820 W. 34th PI.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugsėjo 20 dieną, 1 valandą po 
pietų iš namų j Lietuvių Tau
tiškos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gėdulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Jurgio Maurušio 
giminės, drangai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Petronėlė Lutinskienė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

.„Slogą pūslėje 
lengvai pagydo

SANTAL
į MIDY

1 Nepriimk pa-
I mėgdžiojimų.
r Pastebėk žodį 

“Midy”. Parsi
duoda visose 
vaįstinyčiose.
______________ J

SIEKINES VANOS '
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai C* 4 7K 
, nakvinei ...................... I ■ I w

A. E. Gzesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietutis 

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Pranešu visiems Baighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas” kasdie ryt
iečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 

“adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887. 
• -------------

Liet. Teatr. Dr-jos Šv. Martino mė
nesinis susirinkimas įvyks Šeštadieny, 
Rugsėjo 18 dieną, šių metų, 7:30 v. y. 
Šv. Jurgio parapijos svet., 32 PI. ir 
Auburn Avė. Nariai būtinai privalo
te susirinkti, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti. — P. K., rašt.

važiavimo 15/ d. rugp. pelno li
ko $11.25. Suradimui Aušrai 
didesnių kambarių palikta ta 
pati komisija. Komisija prane
šė, kad A. P. M. S. 2 kp. apsi
ėmė sulošti komediją “Kontro- 
lius”, taipgi dalyvaus ir J. D.

laikytame
d. rūgs.

irengiatną
su L. D.
įvyks ne- L. orchestra iir k. nedėlioj 17 d.

? 7" . Draugijų Sąryšy
Sarpalius ir J. Lktveris savo susirinkime 14 
ušilę dirba, kad tinkamai užgyrė komisijos 
gus Jaunąją Birutę I>rielbendr^ i^ažiavimą

> vakaro wamo Bendove, kuris
Mildos svetainėj, delioj, 19 d. rug'sėjo, Wash- 

mokina vaikus jngton (Heights miškuose, prie 
107 ir Racine gatvių. Tai bus 
didžiausia išvažiavimas, nes

. p- 
net 
prir 
jo^/pi/rmo šį sezoną 

ilgs. 26 d., 
P. Sarpalius 
naujų dainų, o J. Lktveris— 
deklamacijų ir naujų monologų.' 
O tarp vaikų yra gerų vaidin- į i<aįp Sąsyšį, taip j ir Bendrovę 
tojų i/r U kt ve ris tikisi gerai

Seredoj, rūgs. 15 d., apie 
vai. ryte, Yellow Cab auto 
bilius įvažiavoi į Margdret’s 
Beauty Shoppe, 751 W. 35 St.

Šoferis greitai 
mėgino sustoti, 
po lietaus gatvė .
tai automobilius apsisukęs du JU0S PirenS 
kartu aplink užbėgo ant aukš-J 
to ir plataus šaligatvio ir tik 
įvažiavęs į Beąuty Shoppe su
stojo. Nuostolių langams, 
plaukams, milteliams ir kitiems 
lange esantiems papuošalams 
padarė už apie <$400.

—Kaimynas.

7

važiuod amais 
bet kadangi 
buvo šlapia, <

F. Budrikas savo muzika

remia visos progresyvės drau
gijos. Taigi bus tame išva
žiavime Aušros serijų laimėji- 

rtepamirškitę visi daly-u. ±. uuuunoe mas>
linių daiktų sankrovą rengia 
kelti 
nė vie~ ______  —„    
niui, pasidarė perdaug ankšta teatrališkų 
ir sankrova bus netolimoj atei- skaitymui,, bet nebegrąžinajna. 
ty iškelta naujon didelėn vie-;Ąnt >vietos 

’ton, pilie 34 ir Halsted gatvių. Į kiems veikalams,

į didesnę vietų. Dabarti- 
nuolatos augant biz- Knygius pranešė, kad daug

veikalų išduota

spalio.—D. S. Koresp.
A

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

Muzikantas Petras Gražulis 
atidarė gjražią barzdaskutykią 
prie 3332 S. Morgan Št.

—Manas.

* kad > to- 
kurių yra 

sunku gauti, butų patrigubinta 
kaucija. Užlaikimui Aušros 
kambarių švarumo nutairta pa
gaminti taisykles, kurių turės 
prisilaikyti rūkytojai. Nuo iš

RODOMA DABAR
Du syk į dieną. Visos sėdynes 

rezervuotos 
WARNER BROS.

Parodys
VITAPHONE

Paveiksluose 
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan” 
l'ai romantiškiausia apysaka 

visos literatūros 
McVICKERS
THEATRE 

■. Direkcijoj Balą^an. & Katz < 
K Kainos-.dieni 50c įi

Vakarais 50c iki $2 f Į

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

is

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj, rengia draugišką išvažiavi
mą, kuris įvyks nedėlioj, Rugsėjo 19 
d., Palos miškuose. Trokas stovės iš 
ryto nuo 8 iki 9 valandos po numeriu 
3311 So. Auburn Avė.

Kviečia visus K. Laucius, pirm.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokšti, nes busime 
pirversti pasielgti pagal konstituci
ją. i—Sekretorius.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIAM®:
“Naujienas” pradedamą išnešioti 

nuo 8-Cio8 valandos ryj»,' Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 81-mos gatvSs yra ap
rūpinami “Naujienoms’’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokyti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zona, o da neap- 
rupinami ankatyvomis “Naujienomis’’ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Te1 
Bouląvard 9668). (

■ *4

Phone Boulevard 6203
Prįvatiniai Ąmbulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.
...... u—..................... r „i,/

“Save” reiškia gelbsti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleieti; par'naudo- 
ti; čiedyti bet šitame ataitb 
kime reiškia ne daugiau, ne m»* 
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų Kasdieną •— ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytoju.



K

R
M.

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Rūgs. 17, ’26

KOPENHAGA, D.inijii, rūgs. 
15.- Danija gavo iš newyorki£ 
kės Guaranty Trust kompani
jos 20 milionų kronerių ($5,- 
200,000) paskolos, kuri bus 

suvartota Danijos eksportui 
stabilizuoti.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
SVARBU 

aktorių ant
— kus 
steičiaus 
je su

patčmysit vyrą 
teatre, cirke 

laikrodžiu — 
Most Marvelous Ch.ck of the \Vorld, 
meldžiu tuoj man pranešti, už ką 
Imsiu labai dėkingas ir dovanas 
pritinsiu. Annondas Rašimas, 164 
Denver avė., Bridgeport, Cimn.

APSIVEDIMAI
PAIEAKAU merginos arba našlės 

dėl apsivedimo. Turi but gera gas- ‘ 
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu namą ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 
busiu vyras. Antrašas: P. K., 
Bos 215, Kenosha, \Vis.

p. o.

U' apsivedimui 
arba merginos tarpe

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME HAMAI-2EME
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

SAVO LIITOSIJ LAIKU*
Tiktai 2 valandas į vakarų 
Uždirbsi $28 i savaitę.
Ateik ir'pasikalbėk.

TURIU parduoti savo grojikų 
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 Milsvnukee 
avė.

SHEK'LETON BROS.

Room 116
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda * vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina:,4 uncijų mal
kos 81!4c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

1 RANK SELEMONA v’ICIUS 
504 W. 33rd St., prie” Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restau ran
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų 

urnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 . So. State St.

l(>s STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
‘ ‘ * **. Autfotnobi-

^jlių, trukų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigtu 34 metų senumo. 

į stogų den- 
_. Tik patyrę 

unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

n aš 
be vaikų, arba merginos tarpe .... . - ,
ir 40 metų amžiaus. Aš esu našlys'Jf garantuojamas už $4. 
•12 metų, 5 pėdų ir 7 colių, nevar-. i . . .
toju svaiginamų gėrimų. Tokią iriįj;---.---- .- t---
moterį narėčiau gauti. Kreipkitės Didžiausia ir geriausia 
laišku. B. A. G. 1739 S. Halsted st.,!krimo jstaiga Chicagoj. 
Chicago, III.

PAIEŠKAI’ apsivedimui mer
ginos arba našlės, turi būt ge- REIKIA DARBININKU

REIKIA jaunų vaikinų lietuvių 
kaipo pagclbininkų manageriui į 
tlcparlmcnliną; alga ir išlaidos, 
proga ateičiai. Atsišaukit po 9 vai.

ATSIŠAUKIT Dile kada jei norit 
pirkti gerą Angelus^ grojiklj pianą, 
pirmiau kainavo $750, kurį aš par
duosiu už $120 cash arba $20 da
bar ir po $10 j mčnesj. Prie jo 
dar pridėsiu 74 rolelius, benčių ir 
dideli kabinetą. Vinccnt Beuman, 
2332 W. Madison 'si.

PARDAVIMUI arba mainymui 
dviejų flatų namas po 4 ir 4 kam
barius, parduosiu už $6,500 arba 
mainysiu ant bučernės arba kitokio 
biznio. Atsišaukit pas

F. G. Lucas & Co. „
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 51(17

MR. RELLMAN,
3131 S. Union avė

PASINAUDOKIT PROGA, 
KADA PASITAIKO

35 metų, 
riu gerą 
Turiu ir 
aprašysiu

tu-

pinigų; kitus faktus
per laišką. Antrašas:

1739 S. Halsted si., Chicago, 111.

IEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio, apie 40 metų amžiaus; 
gerai ątrodantj, padorų žmogų iri 
kad butų kiek turtingas. Aš esu 
našlė, gerai atrodanti, padori, links
ma. Turiu biznį ir taipgi cash. Gy-1 
venų tarp svetimtaučių, gražiai. No-j 
rėčiau susipažinti su savo tautas 
žmogumi. Meldžiu atsišaukti j Nau-| 
jienas, 1739 S. Halsted st. Bos 856, 
Chicago, III.

HE1KAIJNGA keletas gabių vy
rų ir moterų pardavinėti lotus nau
joj lietuvių kolonijoj. Geras uždar
bis; atsišaukit tuojaus. /

KAZNVELL ZACKER & CO.
Archer avė. and Spring St. 

SPR1NG FOREST, ILL.

REIKIA DARBINtNKĮI~|
MOTERŲ

Lempu užlaidų dirbėjų

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKA U partnerio j restoraną 

ir soft įtrinks biznį, arba parduo
siu visai. Priežastis — savininkas 
turi kita biznį; biznis išdirbtas, 
yra geroj vietoj, arti dirbtuvių. Sa
vininkas ant vietos.

21 <8 E. 1571h St. 
llnrvey, III.

200 MERGINŲ reikia dėl namų 
darbo prie lempų uždangalų, turi 
but patyrusios, gera proga uždirbti 
pinigu. L

Block Portelier Co.
1253 S. MICHIGAN AVĖ. I

JIESKO KAMBARIU

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo kuri supran
ta jį, kuri turi liudymą kur pir
miau dirbo; kambarys ir valgis, 
prie mažos lietuvių šeimvnos.

3259 \V. 66 St.
Tel. Bepublic 8915

REIKALINGAS siuvėjas prie nau
jų ir senų vyriškų drabužių, dar
bas ant visados; gerus užmokestis. 
Važiuokite tuojaus prie darbo.

KRANK BRADULSKI 
515 So. 2nd Str. 
CLINTON, l()WA.

AUTOMOBILIAI
TIKRA • NAUJIENA

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

MILDA AUTO SĄLES 
3121 So. Halsted St.

PARSIDUODA Villey touring ka
ras, 5 pasažierių, 1924, 5 nauji ta- 
jeriai, viskas išrodo kaip nauja. 
Turiu parduoti greit, nes išvažiuo
ju iš miesto.

•1101 S. Ilocksvell St.

JOBDAN SEDAN
Permalevotas gražiai pilkai, mo

toras pilpai overšhauled, nauji ta
jerai, yra baksas. Didelis atpigini
mas greitam pirkėjui. Lengvais iš
mokėjimais.

CAR ()WNERS FINANCE CO. 
127 N. Dėarborn st. State 1919.

mėlynai, 
tajerai, 
mais.

GAB
127 N.

gro-PARDAV1MUI įHičernč ir 
sernė Bridgeporto apielinkėj. Kam- j 
pinč krautuvė, biznis daroma ne-' 
mažiaus $2500 į mėnesį, su atsa
kančia priežiūra galima paduginti 
įplaukas. Nemokantį biznio savinin
kas pamokins; užtikrintas pelnas, 
čia nėra spekuliacijos garsinimas, 
vien tik teisingas pasiūlymas žmo
gui, kuris nori turėti laimingą 
tj. Del šios stebėtinos progos 
tykit

ANTON J. STONIS
3150 So. Emerald avė.

Tel. Yards 2640

MODĘRNIŠKAS 2-jų fla- 
tų mūrinis namas po 5 kam
barius, pusiau uždaryti por- 
čiai, aržuolu baigta. Kaina 
tik $10,000. Įnešti apie $4,- 
000. Randasi ant Brighton 
Parko, prie 44-tos gatvės.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Street 

, Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

Pardavimui Arba 
Mainymui

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, kainh laba 
žema; Priimsiu į mainus 2 
flatų namą, Bungalow arba 
lotus. Cash perkant reikia 
įnešt $9,500.00.

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

UO Akeriy Žemės 
prie pat ežero kranto, Mi- 
chigan valstijoj, su gyvu
liais, mašinoms. Parsiduoda 
labai pigiai; savininkas mai
nys ant Chicagos namo, pri
ims lotus arba bile kokį biz
nį už pirmą {mokėjimą.

Kreipkitės
5833 So. Western Avė. 
Phone Hemlock 6151

NEGIRDfiTI NAMAI
atei- 
ma-

J. Namon Go.
2418 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avė.
Phone Prospect 8678

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

UŽ $25 nupirksi gerą upright pla
ną, reikia pinigų, klausk Mr. Davis.j 
Atdara vakarais, Trayster Piano1 
Co., 1538 VV. Chicago avė.

TURIU parduoti ši gerą grand . ........ . ... ........ ................. ..........
pianą už $385, jis kainavo $795.' ui<erių žemės; mainysiu ant namo 
Pamatyk šį bargeną, 1 fl. Irayster, nepaisant apylinkės. Dvaras randa-
1538 W. Chicago avė.

.r?;.TITHIll i>nr<l;ioti H11VO ,-------
j i k I} piunr) su borteium. ..
rolėmis, šis yra tikins bargenas. 
Nėvvtnan, 1 fl. 1538 W. Chicago 
avė.

PABSIDUODA grosernė ir ice 
cream parloris, 5 pagyvenimui kam
bariai su l’urničiais. Greitu laiku 
apelidžiu miestą, arba mainysiu 
ant prapertės su nedideliais morgi- 
čiais.

71(| W. 14 H.
\VILLYS KNIGHT .

coupe, sodan, permalevotas' PARSIDUODA delicattessen ir 
mechaniškai A—1, geri grOficrnC pigiai; Renda $20. 4465 S.

pigiai, lengvais įsmokčji- Wells st.
OtVNERS FINANCE CO. |
Dėarborn st. State 1919'

PARSIDŪODA

RAKANDAI

JAUNA moteriškė ieško kamba
rio, kur butų galima ir virtuvę var-1 
toti vakarais. Turi būti gera trans- 
portacija; pageidaujama netoli nuo j 
“L” stoties, prie švarios šeimynos, 
nevartojančios svaiginamų gėrimų. 
Rašvkit laišką į Naujienas. A. G. P., 
173!) S. Halsted SI. Box 857.

REIKIA patyrusių finišerkų 
ir operatorkų prie kautų ir dro
šiu. Nuolat darbas, gera mo-

PROGA TIK PER 3 
DIENAS

Turi būti parduoti grei
tai: Skalbama mašina ir 4 
kambarių rakandai. Pasi- 
skubinkit ir sučėdysit pini
gų. Atsišaukit pirm Utar- 
ninko.

J, BARKAUSKIS 
2753 W. 43rd St., Chicago 
Pirmos lubos užpakalyj

I PARSIDUODA ręstaųrantas ir 
lunch ruimis. Štimo stalas, ice box, 
pajams šėpa, stalai, kėdės, bazinis 
pečius ir virtuvės indai. Puiki vie
ta. pigiai jeigu parduosiu šią sa
vaitę.

6728 S. yVestern Avė.

PARSIDUODA gerai Įrengtas poli 
ruimis. Geni vieta, vidurmeisty. 15 
stalų. Visai naujas. Klausk Andrevv 
334 S. State st.1

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui krautuvė saldainių 

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

NETIKĖTAS PIRKINYS’

. SIEGEL CO. PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIU
_____ ________ ___________________ fc.
RENDA1 kambarys vyrams, mer

ginoms ar vedusiai porai. Su val
giu ar be. 703 \V. 21 Place.

PAS1RENDAVOJA kambarys 
dėl vienos ypatus, be valgio. Ga
lima rriatvli vakarais nuo (i

3319 Lo\ve Avė.
11 lubos iš Fronto

iki

REIKIA patyrusių operator- 
kų, rankomis siuvėjų ir beis- 
terkų prie moteriškų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

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

na palaikyti biznio. Biznio lysas ir 
laisnis yra; parduosiu pirmajam už 
teisingą pasiūlymą.

KASTANCIJA VILIUS 
189 Western Avenue 

Blue Island, III. 
Tel. Blue Island 2118

PARSIDUODA grosernė ir bučer-'su mažu vaiku viena, ^epajiegiu vie
no. 3001 S. Union Avė. 
--- ----- - . ...

Grojiklis Pianas
Su benčiumi, kabinetu liam- 

pa ir 90 rolelių, kaina $100. 
WALKER 

3323 Lincoln Avė. 
1 fl.

BEIKI A rnerrow operalorkų. Tu
ri būt patyrusios, Atsišaukit. 412 S. 
\Vells st. Blackstone Knitting Mills

REIKIA merginų prie 
lengvo mašinų darbo ir ra- 
dio. Patyrimas nėreikalin- 

v',u jaras. Algos pradžiai smar- 
—- kioms ir energiškoms dar- 

ĮVAIRUS skelbimai Sana “’*"*•At-

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

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

GROSERNfi ir bučernė prie dide- 
, lės gatvės, geras biznis; visokių tau- 
| tų apgyventa; pigi renda. Parduosiu 

— i už pusę kainos. Priežasti patirsite 
ant vietos. 1036 W. 31st Št., Boule
vard 2497.

PARSIDUODA Soft Drink Parlo- 
s. 4539 So. Mar-hfield Avė

ruimai

Tel. Yards 7282
Red. Tel. Hemlock 5244

.. Bridgeport Painting .. 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popieią, 

stiklus ir t. t.
3119 So. Halsted SL

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

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

3701 S. Halsted St. 
Phone Yards 0115 

John Orient

NAMŲ STATYTOJAS. Taisau 
senus ir statau naujus.

Adolfas J. Oborskis
2444 N. Lockwood avė.

Tel. Spahlding 9556

WEBSTER CO.
3504 W. Lake St

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MUMS BEIK JŪSŲ LIUOSO 
LAIKO

Mes už tai užmokėsim gerai.

SHEKLETON BROS.

160 N. LA SALLE ST.
Room 416

REIKALINGAS senas žmogus tei
singas ne girtuoklis už porteri gro- 
seno krautuvėj. 1458 W. 15th St.

REIKIA salesmenų prie ol- 
selio įstaigos dėl atlankymo 
biznio įstaigų, tinkantiems vy
rams gera alga. A

NAUJIENOS
Box 855. I

PARDAVIMUI bučernė ir grosei*-* Vieta 
nė sykiu su samu. Yra užpakaly 
krautuvės 5 kambariai gyvenimui.

2519 W. 48rd Street

PARDAVIMUI barberaė su pagy
venimo ruimais — pigiai.

4508 So. Honore St.

PARDAVIMUI buįęrnė ir gro- 
sernė, sykiu keksų ir fruktų Storas.

i sena, išdirbta; biznis daro
mas cash, ant didelės biznio gat
vės Bridgeportc. Priežastis — ap
leidžiu miestą. Važiuoju gyventi į 
ūkį. Naujienų Skyrius, 3210 South 
Halsted M. Box 72.

BARGENAS, Pardavimui Variety 
Storas. Pirmas , gerus pasiūlymas. ’ 
3111 S. Halsted St. Bouievanl 1096T

PARSIDUODA grosernė, bučeroč 
ir lunch rųimis. Pelningas ir geras 
biznis. Pigiai greitam pardavimui.

1713 So, Canal St.

PABDUOSIU arba mainysiu bile 
koki biznį alba namą į gasolino, 
oil ir feTFeshment stand. Turiu 
parduoti labai greitai. Pigiai;, ne
toli Chicagos. Pardavimo priežastį 
patirsi! ant vietos. Prašom atsiliep
ti. .

4401 S®. Bockwell st.
Tel. Lafayette 6310

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

2513. So. Halsted St.

i PARDUOSIU ar mainysiu bučernn 
‘ ir grosernę ant mažo namo. Seniai 
išdirbta vieta, 4 ruimai pagyvenimui, 
renda $25, lysas ant 5 metų, nes 
riu du bizniu, negailu apsidirpti.

Atsišaukite
8189 Vincennes Avė., 
Tel. Vincennes 1143

tu-

PARSIDUODA Restaurantas, gali
ma matyti nųp 5-6 vakare. Klausk 
Mike, 1832 So. Morgan 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 arba be namo.

2734 W. 43rd Street

PARSIDUODA meat market, biz- j TURIU parduoti savo $700 vertės 
nis daromas cash, įplaukų j dieną grojiklj pianą, su benčiumi, 60 rolių 
nuo $90 iki $100, rendos $55 j mė- ir kabinet už $140 cash, arba atiduo- 
nesj. Kam reikalingas tokis 
pasipkuldnkit, gausit bargeną. 

/ 7307 So. Racine Avė.
biznis, siu išmokėjimais geriems žmonėms. 

Klauskit MR. JOHN BURKINSKI, 
6136 So. Halsjted St., Ist fl.

IŠSIMAINO dviejų flatų muro na
mas po 6 ir 6 kambarius, Brighton 
Parke; namo parankumai vėliausios 
mados, mainysiu ant bungalow ar
ba dviejų flatų apie vienolyną.

IŠSIMAINO 5 kambarių bunga- 
low Mt. Grcen^ood, su trimis lo
tais, mainysiu ant dviejų flatų na
mo. ’ .......... ...... . f.................. .. .... .

IŠSIMAINO- dviejų flaįų muro pinigais, arba išmokėjimais pagal 
namas po 4 ir *4 kambarius, namo • • -• ” ’ *
kaina $8.200; mainysiu ant cottage 
tolinus iš miesto. Namas * randasi 
Brighton Park.

IŠSIMAINO puikus bizniavus su 
Hardvvare bizniu, mainysiu ant na
mo nuo $17,000 iki $35,000 brangu
mo. Atsišaukit greitai.

IŠSIMAINO puikus dvaras su 44)
1 

nepaisant apylinkės. Dvaras randa
si \Visconsin valstijoj. Su vlršmi- 
nėtals reikalais kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.410H ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

MŪRINIS namas, 2 fla- 
tai po 5 kambarius ir 2 fin
tai po 4 kambarius, elektra, 
maudynės, 2-jų karų gara
žus. Rendos neša apie $100 
j mėnesį. Kaina tik $8,000. 
Įnešti tik $4,000. Randasi 
arti 33-čios ir Halsted gat
vių.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Street 

Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

PARDAVIMUI 5 ruimų cottage, 
gasas, elektra, maudynės. 3222 So. 
Lovve Avė.

PARDUODU namą visai pigiai ant 
ketinių pagyvenimų ir ga adžius. 
Paskubink ateiti, aš išvažiuoju, 
George Stulgaitis, 3643 S.Enuiald av.

BUDAVOTOJUI REIKIA PINIGŲ
Gražus 5 kambarių bungalosv, 

stikliniai miegami porčiai, yra ug- 
navietė, knygynas, bufetas, moder-j 
niška. Bargenas. Nepraleisk tos pro
gos. $1,000 jmokėti. Matykit

STENZEL, 
934 W. 53 rd Place k

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, karštu vandeniu šildo
mas, cementiniu pamatu, cementuo-' 
tas skiepas, kieto medžio grindys,1 
60 ar 90 pėdų frontas, yra visi 
įrengimai ir, apmokėti.

7119 So. Washtenaw Avė.

PASIULYKIT patys. 4049 Fran- 
cisco avė., 4 dideli kambariui ,1 fl. 
ir 2 kambariai ant viškų, furnas 
Šildoma, vėliausią styliaus phimbin- 
gas, stikliniai užpakaliniai porčiai, 
lotus 25y215. Yra visi Įtaisymai,; 
netoli mokyklų, bažnyčių, krautu
vių. Phone Mr. Funke. JOBDAN & 
BAUM, 1537 W. 63rd st. Hemlock 
1702. \ i

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nis namas. Visus pinigus arba dali

pirkėjo norą. Yra visi įrengimai. 
Cementuota gatvė, geroje apielin- 
kėje. Atsišaukit.

5334 So. California avė.

MODERNIŠKAS mūrinis 
namas, 2 flatai po 6 kamba
rius, sun-parlors, uždaryti 
porčiai, aržuolu baigta. Kai
na tik $13,000. Įnešti tik 
$5.000. Randasi j Marųuette Martor.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Street 

Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

PARDAVIMUI modemiškas 2 fla
tų namas, prieš naują parką, Cice
ro,}, 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—51»lt Avė., Cicero

GRAŽUS 2 FLATŲ NAMAS

VISKAS moderniška, aržuolo tri
mas, fųmas šildomas, įmurvtas 
plurublngas, didelis lotas, didelis 
skiepas, netoli AVęstem Electric Co. 
$1,000 caah, kitus kaip rendą, 
na $12,500.

: FRANK C. SLA.IS 
-3213 So. 54 Avė.

kai-

4—

PARDAVIMUI 2 fintų medinis na
mas. 32 pėdų Jotas, prie Wells St. 
netoli Garfield bulvaro, kaina tik
tai $5500, išmokėjimais.

SANDNER,
,206 Garfield Blvd.

Boulevard 1392

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

lu vandeniu šildomas, mūrinis bpn- 
galow, aržuolo trimas ir grindys. 
Su grindimis Viškai, iš šono įėji; 
mas, kainą $10,750, jus pirksit ji 
kuomet pamatysit. John L. Shen- 
dan Co., 5312 South Kedzie Avė. 
Prospect 3630.

PARDUODU savo modernišką 
mūrinį bungalow, 2 metų senumo, 
5 dideli kambariai, tile vana, ugna- ( 
vietė. knygynas ir įmūrytas biife-' 
tas. UžnakaKniai porčiai su stiklais 
ir sieteliais. Lotas 3.‘Lyl25, 2 karų 
garažas, kaina $8650, priimsiu 
$2500 cash, kitus kaip rendą. Savi- _
ninkas. 5436 S. Richmond St. Tel. RickeFs Ogden Gardens. Sustokjr 
Republrc 4365,. | apžiurę*, uo

_________ _________________Į ir b augščiau
PARDAVIMUI medinis namas, 114 sjbaloi "ir

flatrf 18 ruimy viso. Namas visas 2458 st l ouis .,v(1 chicago. 
geras; arti 4b st. ir Emerald avė.- 
Gera vieta dideliai šeimynai arba 
ruiming namas. *

šaukit 
Tel. Boulevard 2474

GALUTINAS išpardavimas lotų

apžiūrėk. Lotai 50V129, nuo $595 
ir augšČiau, North\vest kampas 
Ogden ir Prairie avė. Brockfield.

PARDUOSIU arba išmainysiu 
ant loto,namas vieno aukšto ir 
puses, 6 ir 4 kambariai. Moder-

MŪRINIS namas, 2 flatai'^?’ N_orth'
po 6 kambarius, furnace ap
šildomas, aržuolu baigta, lo
tas ir pusė, elektra, vanos, 
beizmentas. Kaina tik $11,- 
000. Įnešti apie $3,000. Ran
dasi arti Garfield Blvd. ir 
Sherman Parko.

S. L. FABIAN & CO.v
809 W. 35th Street 

Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

>ABSIDUOD 
šiltu vandenin 
šviesa, gąsas ir maudynės. 3635 S. 
Union avė.

A medinis namas, 
-Šildomas. Elektros

NEGIRDĖTAS BARGENAS •

PARDAVIMUI dviejų flatų mu- 
'■o namas, po 6 ir 6 kambarius, 
Brighton Parke, pusė bloko nuo lie- 
’uviu bažnyčios; namo kaina 
<10„600, pinigais reikia $3.500, li
kusius kaip renda. Kas pirmesnis, 
tas laimės. Kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

GARAVO Ktidinkas ir Vi akro 
ri»Cs | Hinstlale, tiriktA <!<•! gyveni
mo. Geroje vietoje. Bargenas $1300, 
įmokėti $800, kitus pagal sutarti. 
Matvkit

STENZEL, 
934 W. 53 rd Place

PARSIDUODA 5 kambauų bun- 
ga!ow, naujos mados įtaisymai, garų 
šndomas. Pigiai iš priežasties 
ligos.

6024 So. Whipple St. 
Savininkas gyvena: 

2419 W. 45th PI

Didžiausia bargenas Chicagoj

6721 MAPLEWOOD Avė. Gražus 
2 flatų mūrinis namas, beveik nau
jus, pastatytas pagal savininko nu
rodymų, . 6—6 kambarių pirmas 
migštas,. yra knygynai, aržuolo tri
nias, -garu šildomas, kaina $15,500. 
lengvais išmokėjimais. Savininkas 
tint vietos subatoj po pietų. Pama- 
lykit ir persitikrmkit.

Phone Normai 0806.

PARDUOSIU ARMA 
MAINYSIU

Savo 60 kambarių Įlotel), į mainus 
Biznis 

čia yra 
gera vieta 

auksinė maina dėl
par- 
Chi-

priimsiu neperdidelj namą, 
išdirbtas per daug metų.
• estauracija ir krautuvė, 
lel 2 partnerių; i— 
patyrusio biznieriaus; priežastis 
davimo, savininkas apleidžia 
cagą.

Atsišaukite
P. GADE1KO,

1606 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

JPerkame real estate 
. kontraktus

Oakley Blvd. Savininkas gyve
na ant vietos.

PARDAVIMUI namas, rendų $2750 
j metus, kaina $tp500, 6 flatai, pe
čium šildomas, kieto medžio, elekt
ra, 2 karų garažas) 20% investmen- 
tas. Mes' turim daug npartmentų 
pardavimui arba mainymui. Taipgi 
2 flatų if rezidenciją. BADEAUN 
REALTORS, 3015 W. Madison St.

KAINA $7,000, cash $2850, 
augšto medinis namas, 5 kambarių 
ir vana ant pirmo augšto, karštu 
vandeniu Šildoma, lotas 33 y 135, 
gatvė cementuota ir apmokėta, ge
ra transportacija. 4549 N. Keating 
Avė,

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS.  
Sun parlorai, moderniški, kų "
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui.;bariaj
S’°.00 ,ar«±*Biu0 ca8h’ Phone beizmentaš~dei ka: 
Wabash 6890.

' PETER BAYS

MŪRINIS namas, 6 kam- 
. gražiai ištaisytas 

beizmentas dėl kambarių, 
furnace apšildomas, elektra, 
vana. Kaina tik $5,500. Įne
šti tiktai $1,500. Randasi 

PARDUOSIU arba mainysiu ant Pr*e ^ar^eM Blvd. ir Sher- 
lotų arba ant namo savo groser- man Farko.
nę. Vieta yra išdirbta per daug 
metu, maišytų tautų apielinkėje. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Kreipkitės ypatiškai 

4508 S. Marshfield avė. 
Jei. Yards 7160 • i

S. L. FABIAN & CO 
809 W. 35th Street 

Blvd. 0611-0774 
(arti Halsted)

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba i09 S. 
Wells Street.

Padidink Savo Uždarių
Mes pagelbėsim jums 
Mokinkis pagal musų 
mokinimo anglų kalbos, 
High School dalykų, 
Real Estate biznio ir t.

' kyklos kreditai priimami
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Comm erei ai School

S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius
3361 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

tai atsiekti, 
lengvą būdą 
matematikos, 

Komercijos, 
t. Musų mo- 

Illinois

J.

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


