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Lyga šaukia ekono
minę konferenciją

Sovietų komis. Krasin kal
tinamas dėl grafto

Baisaus Floridos uragano aukų 
skaičius didėja

Jauty Sąjunga šaukia 
ekonominę konfe

renciją
GENEVA, Šveicarija, rūgs.

Sovietu komisaras Krasin 
kaltinamas dėl grafto

Tuo jis nusikaltęs būdamas so
vietų misijos pirmininku 
Londone

a..d Atlantic PhotoJ

Miami maudykla, kuri labai nukentčjo nuo audros. Paveikslas imtas prieš audrą.

Lietuvos žinios.
Profesiniy Sąjungą Centro 

Biuro veikimas
KAUNAS, rugp. 30. — Pro

fesinių Sąjungų Centro Biuras, 
valdžios įregistruotas š. m. lie
pos mėn. pradžioj, plečia savo 
darbą visoj 'Lietuvoj. Jau įkur
ti du skyriai Kaune ir Šiau
liuose. Užmcgsti ryšiai su Am
sterdamo Profesinių Sąjungų 
Internacionalu. Puošiamas ata
tinkamas raštas Lietuvos vy
riausybei, kad j sekamus Tau
tų Sąjungos Darbo Biuro posė
džius butų kviečiami atstovai ir 
nuo organizuotų Lietuvos dar
bininkų per Centralinį Biurą 
(lig šiol Tautų Sąjungos Dari** 
Biuro posėdžiuose Lietuvos or
ganizuotų darbininkų atstovai

22. — 'fantų Sąjungos seimas 
priėmė Franci jos atstovo Loy- 
cheuro rezoliuciją sušaukti 
kiek galint greičiau tarptauti
nę ekonominę konferenciją.

Konferencijos priruošiamoji 
komisija susirinks Genevoj 
ateinančio lapkričio 15 d.

Ispanijos karaliaus ir dik
tatoriaus konfliktas

KatatoniJoj pasireiškia 
mus bruzdėjimas ir 
ma naujo sukilimo

BERLINAS, rūgs. 22. — Iš 
užtikimų šaltinių Maskvoj gau
ta žinių, kad Leonidas Krasl- 
nas, buvęs sovietų komisaras 
užsienio prekybai ir sovietų 
ambasadorius Paryžiuje kalti
namas dėl nesąžiningumo ir 
grafto per tą laiką, kai jis bu- 

Londone

Floridos uragano auky 
skaičius didėja

žuvusių žmonių daugiau kaip 
100; sužalotų 5,000, 
be pastogęs 50,000

ir dvyliką nėgių' vaikų, srau
to nešamų pro apačią tiTo,

Vienas Fort Lauderdale mi- 
lionierius, C. G. Rhodes, vakar 
išsiėmė iš banko 20,000 dolerių 

likusių ir išėjęs gatvėn dalino stam
bias sumas pavargėliams.

Ir Paraguaja atlankė bai 
sus uraganas

Skaudžiai nukentėjo Encarna- 
cion miestas, kur nuo 200 iki 
500 žmonių žuvo

Išteisino lietuvį, kurs 
smerkęs Gcolidgeą

jo asis- 
kurs da- 

kvoj dėl pa-

Ivo sovietų misijos 
galva.

Kaltinimai Krasino 
to kilo, lyšy su byla 
tento, Kvetkovskio,

nėra- bar teisiamas M 
laukia- pirkimų ir kyšių ėmimo.

| Tardant bylą, kaltinamasis, 
.kurs buvo vyriausias sovietų 

IIENDAYE, FLanciJos-lspa- [prekybos sindikato “Arkus“ 
nijos siena, rūgs. 22.
rint' diktatoriaus 
veros pareiškimo
Alfonsas pritaręs dekretui įs
teigti apribotą parlamentą Is
panijoj, pranešimai iš Madii 
do sako, kad de Rivera nusita-Įąnų 
ręs neduoti visai karaliui dek
retą pasirašyti.

Pranešimai be te sako, kad 
Katalor.ijoj pasireiškia nera
mumų dėl visišJm civilinių ‘ lai
svių patrempimo ir kad laukia
ma naujo sukilimo prieš dik
tatoriaus de Riveros režimą.

— Nežili-1direktorius Londone, savo pa- 
Primo de Ri-[rodymuose iškūlė tokių rimtų 

, kad karalius kaltinimų piieš buvusį sovietų
komisarą, kad byla buvo laiki
nai 
PU

nutraukta, idant tuo tar- 
padarius Krasinui prikiša- 
nusikaitimų tardymą.

Indėnu ir Meksikos ka-C

nuomonės susirėmimas
Kovoje Sonoroj kritę 78 

sikos valdžios kareiviai 
.laki indėnai

Mek- 
iv 28

22.
iš visų stebėjęs, kad smalkus potvy

nio vanduo neša Šunį, veltui 
kovojantį su srautu, nėrė van
denin jį gelbėti — ir 
prigėrė.

AS (TNCI()N. Paraguaj a,
rugsėjo 22. — Praeito pirma
dienio naktį baisus uraganas 
atlankė ir Paragua ją, dėl kurio 

Encarna-1

DANVILLE, 111., nigs. 32.— 
Mike Majorkur lietuvis i? 
East St. Louis, kurs prieš dve 

’ jetą metų buvo valdžios agęn 
tų areštuotas už tai, kad bul 
jis grūmojęs nužudyti ftrezi 
dentą Coolidgeą, dabar tapt

nedalyvavo). Kreiptasi į prof. 
darbininkų sąjungas, kad kilus 
streikui butų painformuotas ir 
Centro Biuras. Prie Centro Biu
ro sudaromas' streikų fondas 
šelpti streikuojantiems darbi
ninkams. Bengiamas] leisti .at
skirą profesinių sąjungų' laik
raštį. Tam tikslui sudaromas 
tam tikras švietimo fondas. Dar
bininkams Šviesti bus kuriami 
prie skyrių knygynai.

Meksikos iždo ministe- 
ris rezignavęs

sėjo 22. 
sikos iždo 
J. Pani, 
jo vieton skiriamas
Elias, generalinis

Mek-

Kai patvinuflio Okeechobee
ežero vanduo užliejo Mooge- 
haveną, vienas žmogus, F.

Bowman, įsirito medin ir tik 
nukentėjusių praslinkus dvylikai ‘ valandų 

3, kad-buvo išgelbėtas. Jo žmona ir 
nuken-Jdvi dukterys prigėrė.

ir miestelių 
pilnai pabaig- 
visi 
kūnai.

teismo išteisintas.
abudu į skaudžiai nukentėjo Encarna-1 Per 1924 metų rinkimų kam 

čion miestas. Kiek žmonių žu- paniją Majorku 
iki šiol dar tikiu žinių ne- East St. 
oficialiniai pranešimai sa- skerdyklose, 
kad užmuštų esą apie 200, met su

vo,
dirbo vieno:

kompanijų:Louiso
Kalbėdama^ tuo

kitais darbininkai?

tfauvi Lietuvos Univer
siteto vyresnybė

iš jūrių 
žuvu- 

turbutmieste

ko.
tuo tarpu kai kiti šaltiniai ap- apie rinkimų kampaniją i) apie 
skaičiuoja apie 500. •

Vakar buvo palaidota dau
giau kaip šimtas kūnų, darbas 
gi atkasimo aukų iš griuvėsių 
tebesitęsia.

Fort Lauderdale’o laiviniu- Daug šeimynų liko be pasto- 
kas Jos. Alton radęs skaudžiai lges ir be duonos kąsnio, bet 
sužalotą C. Levvisą, užsisodino [dabar pradėjo ateiti pagalbos 
jį ant pečių ir nešė aštuonioli-|iš kitų miestų, 
ką mylių iš Hoily.woodo į Mia
mi dėl daktariškos pagalbos.

Medžiaginiai nuostoliai sieks 
toli per milioną doler’ų.

tetų senato ii1 fakultetų tarybų 
1926’7 mokslo metams prezi
diumų sudėtis tokia: Rektorius 
ord. prof. Mykolas Biržiška; 
prorektorius ord. prof. M. B<>- 
ineris; universiteto sekretorius 
ord. prof. St. Kolupaila; Teolog. 
filosof. fa k-to dekanas ord. prof. 
Česnys; sekretorius doc. Pakš
tas; evangelikų teologijos fak
to e. dekanų p. doc. P. Jaku- 
bėnas; sekretorius doc. K. Kur- 
natauskas; Humanitarinių mo
kslų lak. dekanas ord. prof. 
Krėvė-Mickevičius; sekret. doc. 
P. Augustaitis; Teisių fak. de
kanas ord. prof. Petras Leonas-; 
sekr. ekstr. ord. prof. V. Bir
žiška: Matematikos gamtos fak. 
dekanas ekstr. prof. Zigmas že
maitis; sekr. doc. T. Daukan- 
’as; Medicinos fak. dekanas 
ekstr. prof. Vladas- Lašas; sek
ret rins ord. prof. Raudonikis; 

•Technikos fak. dekanas o/d.
irof. P. Jodelė ir sekretorius 
irof. K. Vasiliauskas.

kandidatus, Majorkus buk Vic 
ną kartą pasakęs:

“Prezidentas \Vilsonas ta 
bent buvo prezidentas. — ge
riausias, kokį kada Amerikr 
turėjo. Gaila, kad jo nebėra 
Jei jis šiandie butų gyvas, vi 
si darbininkai balsuotų už jį 
Kai jis buvo prezidentas, Ame
rikoj visur gerai diibo, nebūvi 
streikų ir darbininkams mo 
kėjo geras algas. Hardingas 
buvo blogas, o Coolidge dai 
blogesnis. Mano formanas 
sako, kad prezidentas Coolidge 
vertas tik nušauti, ir aš pats 
tą padaryčiau.”

Teisme Majorkus prisipaži
no, kad girti / Wiisoną jis gy
ręs, sakęs taipjau, kad ir Har 
dingas ir Coolidge negeri pre 
zidentai, bet jis griežtai už.six 
gynė prikišamos jam kaltės— 
grūmojimo Coolidgeą nušauti. .

Per uraganą Viena Mo'oreha- 
veno moteriškė, su kūdikiu 
rankoj, per valandas laikėsi te
lefono stulpo įsikabinus, kol 
pagaliau vyras ją išgelbėjo. 
Kūdikis buvo nebegyvas.

Sprogimo tunely vienas 
užmuštas, 7 sužaloti

MIAMI. Fla., rūgs, 
Paskiausi pranešimai 
uragano atlankytų sričių rodo, 
kad žinomų žuvusių asmenų 
skaičius siekia jau daugiau 
kaip 400; apie 150 pasigenda
ma, daugiau kaip 5,000 yra su-j 
žalotų ii- apie 50,000 žmonių 
likę be pastogės. Medžiaginiai 
nuostoliai siekia tarp 50 ir 100 
milionų 3olcrių.

Gelbėjmo ir
šelpimo darbininkai s 
kai ieškojimo darbas 
tėjusių miestų 
griuvėsiuose bus 
tas ir suskaityti 
išplauti krantan
šiųjų skaičius sieksiąs 
daugiau kaip 700.

Viename tik Miami 
negyvų iki šiol surasta jau
250. Daugiau kaip trims tūks
tančiams sužeistų suteikta 
daktariškos pagalbos ligoninė
se.
Visą nukentėjusių šelpimo dar

bą ves Raudonasis Kryžius
JACKSONVILLE, Fla., rug

sėjo 22. — Amerikos Raudo
nasis Kryžius šiandie oficialiai 
perėmė į savo rankas visą nu
kentėjusių šelpimo darco vedi
mą. Tam reikalui Raudonasis 
Kryžius iki šiol sukėlė jau 
800,000 dolerių fondą.
Miami $60,000,000 nuostolių: 

apdrausta tik $10,000,000 
t i

MIAMI, Fla., rūgs. 22. — 
Generalinis penkiolikos ap- 
draudos kompanijų agentas G. 
C. Stenibler sako, kad Miami 
medžiaginiai nuostoliai, uraga
no padaryti, siekią daugiau 
kaip 60 milionų dolerių, tuo 
tarpu kai'Visas tas sunaikintas 
turtas buvęs apdraustas tik 
10 milionų dolerių.
KAiI KURIE ĮVYKIAI 

BAISIĄJĄ AUDRĄ
Miami nelaimėje 

vienas indėnas,
senais tėvų protėvių 
mais indėnai, 
vilkdagiai ėmė 
keletą dienų 
rą pasišalino
švendrynus. Indėnai sako, kad 
nepaprastas vjlkdalgių pražy- 
dėjimas pranašaująs daug lie
taus ir didelių audrų. ,

XNOGALES, Ariz.. rūgs. 22
Telegrama iš Guaymas, Me

ksikoj, praneša, kad Sonoros 
valstijoj, ketinis kilometrus j 
žiemius nuo Kithaya .stoties, į- 
vykęs

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 22.— 
Tunely vietos University 
City Iliglr School vakar įvyko 
ekspliozi j a, kurios vienas dar
bininkas buvo užmuštas, šeši 
ki'ti darbininkai ir viena stu
dentė, Miss Charlotte Conway, 
pavojingai sužaloti. Sprogimas 
sugriovė naująjąįftnokyklos au-’ 
ditoriją ir padarė apie 50,000. 
dolerių nuostolių.

Keturi asmens prigėrė 
Iowos upėseGirdėt, kad

Alberto 
ir ' I ■’
Artūro I

konsulas’|auke

ministei is, 
rezignavęs

Kusirėmimas 
kariuomenės 

ir sukilusių Jaki indėnų. Kovos 
__ j kritę septyniasdešimt 

Į penki kareiviai ir dvidešimt aš- 
i indėnai. Daug sužeistų 

venoj ir antroj pusėj.
Meksikos karo vyriausybė 

rekvizavus Empalme, Sonoroj, 
geležinkelio ligoninę, į kurią 
iš kovos lauko esą jau parga
benta septyniasdešimt su vir
šum sužeistų kareivių. A

Sonoros gubernatorius A Įėjo 
Bay praneša, kad Jaki indėnų 
sukilimą remia politiniai prezi
dento Calleso valdžios piicšai, 
Huertos šalininkai. Indėnai ir 
kovoją obalsiu: “Tegyvuoja 
Huerta!”

k*d tarp federalinės rug

Sako, kad kai kurie 
kos darbininkų vadai, 
dabar svarbų vaidmenį Meksi
kos politikoj, pastaruoju laiku 
buvę ministeriu Pani nepaten
kinti.

Meksi-1 tuonj 
vaidiną Luvę ir

AR NORI KĄ 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, n pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

(ingus paskelbimus Naujie
nose

GAUSA STUDENTŲ ILI.
NIVERSITETE

U-

PER

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

URBANA, III., nigs. 21. — 
Per pirmas • tris registracijos 
dienas Illinois Universitete įsi
registravo jau daugiau kaip 
4,000 studentų. Manoma, kad 
iki savaitės pabaigos įsiregis
truos daugiau kaip 10,000.

nežuvo nė 
Vaduodamies 

patyri- 
pastebėję, kad 

žydėti, dar 
prieš aud- 
j Floridos

DIUSELDORFAS, Vokieti
ja, rūgs. 21. — šiandie čia pra
sidėjo metinis gamtininkų ir 
daktarų suvažiavimas. Daly
vauja apie 1500 mokslininkų,

•daug iš užsienių.

DĖS MOINES, Iowa, 
22. — Vakar patvinusiose lo-. 
wos upėse prigėrė keturi as
mens. Baržai plaukiant. į Wa- 
terloo su septyniolika žmonių, i 
vienas jaunas vaikinas h- viena 
mergina buvo audros nublokš
ti j upę, o du kiti prigėrė ties 
Sioux City.

DU FARMERIAI VIENS AN
TRĄ NUŠOVĖ

PARK1N, A?k., rūgs. 22.
Du fermeriai Sam Pierce
Arthur King. per daug „metų 
gyveno dideliame nesutikime.

^Vakar jie susitiko viename vie- Į 
tos 
nas 
tis. 
nas

restorane ir, nė žodžio vie- 
antram netarę, ėmė šaudy- 

Abudu krito negyvi, vie- 
antro peršauti.

Sprogimas Youngs- 
towne; 9 žmonės 

sužeisti
YOUNGSTOWN, Obio, 

sėjo 22. — Youngstovvn 
cery kompanijos \ sandėliuose 
praeitą naktį įvyko ekspliozi-: 
ja, sudraskiusi didelį, trijų au-1 

■ kštų kompanijos trobesį ir kitą! 
šalia stovėjusį ^lamą, t taipjau 
išdaužiusi daugelio apielinkės 
namų langus. Nuostoliai be'n- 
drai siekia ape 500,000 dolerių. 
Devyni žmonės buvo sužaloti, 
vienas mirtinai. Sprogimo prie
žastis nežinoma. Kompanijos 
pirmininkas SŲvestri sako, 
kad nesenai jis buvęs gavęs 
grumojamą laišką.

iu”- (

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon. —

dolerių, Naujienose

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 APflEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

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

Daugiausia ūkanota ir vėsu; 
stiprus žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 65° F.

šiandie saulė teka 7:37, lei-

MONTANOJ ŽIEMA

džiadsį 
negras

> kanalo til- ’A «
to ir išgelbėjo aštuonis baltus džiasi 6H8 valandą.

Moorehavone, per 
tvaną, vienas jaunutis 
stovėjo aiit drenažo

GREAT FALLS, Mont., rug
sėjo 22. — Pirmadienio naktį 
čia gausiai pasnigo ir " 
turą stipriai nupuolė, 
snigo Havre ir kitose 
Montanos dalyse.

tempera- 
Vakar 

šiaurines
. NAUJIENOS

1739 So. Halsted St. Chicago, BI
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MPlauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir hranariati \
per Btemcn ar Cherbourg

Planuokite >lab;»r keliauti tėvynėn smagioje drau
gijoj juntj tautiečių. Speciali ektkantia j Lietuvį 
tapo suruošta, po vadovyste J. E. l’eont, United States 
Lines atstovo, laivu

4 S. S. LEVIATHAN
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

t per Cherbourg.
Kiti ilpfaukfrnai per Bremenu Spalto mCnesj, yra:
S. S. President Roosevelt.... October
S. S. Republic...................................October
S. S. President Harding. __ .... .October
S. S. George Washington..... . .... October

(rengimai ant United States TJnes Laivą yra 
garsus po visą pasaulį—dideli kambariai, erdvus de
niai, geras maistas ir jo učuktinai.

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

Sveikatos Dalykai
KLINIKOH

6 
13 
20

110 So. Dearborn Stn Chicago, III. 45 Broadway, New York City

Klinika, tlispensaras ir taip 
vadinamas “out patient” de
partamentas prižiūri sergan
čius žmones, kurie neužtekti- 
nai serga pasilikti lovoj, žmo
gus eina į kliniką taip pat, 
kaip eitų į gydytojo ofisą, vie
ton šaukti gydytoją ateiti į na
mus.

šiandie beveik visi ligonbu- 
luri klinikas, kurie vadina- 
“out patient” departamen- 
Yra klinikų nepriklausan- 

prie ligonbučių. Dideliuose
miestuose tie “out patient” de
partamentai turi daugelį sky
rių, kiekvienas 
medicinos šaką,
yra medikališkos, chiruigiškos, 
akių, nosies, ausies ir gerklės, 
džiovos, širdies, 
dantų klinikos, 
“out patient”
turi speciales vaikų 
kurios vadinama 
klinikos. Kili turi speciales kū
dikių ir prieš-gimimo/klinikas. 

>Yra klinikų, kur galima vesti 
'sumenkėjusius vaikus arba ku
rie reikalauja specialiu »prižiū
rėjimo; tokią vadinama “mai
tinimo” krinikomis. Vaikai iš- 
ekzaminuojama, 
ir 
kokio 
ir
turi šlapligės, “hay 
kitokių ligų klinikas.

Kuomet maža klinika, turi 
tik kelius skyrius, tai papras
tai generalės medicinos ir chi
rurgijos, ir jeigu sergantis 
reikalauja ko kito, jam pata
riama kur kreiptis.
Miestų arba sveikatos centrų 

klinikos

čiai 
ma 
tai.

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečiu, furnas arba boilerį

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

The Northwestern Stove Repatir 
Company Užlaiko Visas Dalis

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

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naujų pečių, furnas arba 
boileri, sutaisykit seną.
Mes turim penkis skyrius Chicago j — vienas randasi netoli 
jūsų.

Korthwestern Stove
Repair Company

(i<54-666 West Hoosevejt Road
1 blokas j rytus nuo Halsted Street

66 Kast Lake Street 853 West 63rd St. 
Tarpe VVabash & Michigan Avė- 2 blokai i vakarus nuo Halsted 
2355 Milwaukee Avenue 3209 East 92nd St. 
l’arpe California & Fullerton Avė. South Chicago

įima specialę
Tokiu budu

vyrų ligų jr 
Beveik visi 

departamentai 
klinikas, 

pediatric”

motinoms 
maisto 

tt. Kitos

pasvtįriama, 
patariama 
reikalauja, 

įstaigos 
fever” ir

Ar Nori aut i
Kuponų Dykai?

Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926
/

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų“ kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius" United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia pųpgų visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus.

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne- 
skaitytojams sekamų propoziciją: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų,' už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tės dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

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

• Kaikuriose vietose miestas 
atidarė džiovos, kūdikių gero
vės ir prieš-gimimo klinikas, 
kur galima kreiptis dėl išegza- 
minavimo. Tokios klinikos 
tarnauja atatinkamiems distri- 
ktams. Kartais tokios klinikos 
yra labdaringų organizacijų, 
gerovės organizacijų arba baž
nyčių organizuojamos ir užlai
komos.

Sveikatos centrai

NAUJlfeNOS, Chicago, iii. Ketvirtadienis, Rūgs. 23, ’2G

kaip Gamei
GYVENIMO kilniausiose valandose jokis 
cigaretas negali prilygti Camel.' Jokis ciga- 
retas nebuvo padarytas tiek geras, kadangi 
Camel puikumas yra gabumų pasekmė. 
Gabumų rasti pasaulio parinkčiausią tabaką 
—ir sumaišyti ją, kaip tik didžiausi pasauly 
organizacija ekspertų gali.

Rūkytojų pamėgime jokis pagamintas ciga
retas negali prilygti Camel. Camel gerumas 
liko apdovanotas didžiausiu reikalavimu, 
didžiausiu pardavimų skaičių kurį bile ciga-

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, WINSTON-SALE&, N. C.

Dar niekad rūkymas nebuvo tiek malonus

retas yra turėjęs. Nuo pradžios rūkymo 
laikų niekad nebuvo tokio linkimo pasirinkti 
Camel. Camel apdovanoja savo draugus su 
džiaugsmu, kuris nesibaiga, kadangi Camels 
niekad nenuvargina skonio, niekad nepalie 
ka cigaretinio atsidavimo.

Jei niekad nesate bandę Camels, kviečiame 
jus pabandyti juos dabar dėl didžiausio gai
limo smagumo rūkyme. Imkite geriausi 
kas pagaminta—mes kviečiame jus

Pasiimkite Camel!

■ III ■ I ■■■ ■ ..........................

tų užmokėti gydytojui, bet ku
ris pats arba šeimynos 
serga tokia, liga kuri 
lauja specialisto.

Užmokestis

narys 
reika-

Dabartiniu laiku vietinės 
klinikos ir organizacijos, ku
rios veikia pagerinti 
sveikatą, susivienija 
vietoj ir yra ui_____
sveikatos centrai. Aplankančių I mo. Reikia atskirai mokėti už 
slaugių draugyste, vaikų gero-1ypatingą darbą, kaip tai už 
vės, džiovos ir panašios orga- |“x-ray”, kepinama kojų arba 
nizacijos išvien kooperuoja iš- rankų dėl reumatizmo. Taipgi

i reika- 
už pa

mainos!

Beveik visos klinikos 
lauja mažą užmokestį 

vietos tarnavimą; mokestis » 
vienoj nuo dešimts iki penkiasdešimts 

žinomos kaipo 'centų dėl kiekvieno apsilanky-

-J —-- ----- --- X--- --------- vtvi 1 A 
naikinti ligas ir pagerinti svei- 'reikia už akinius užmokėti, bet 

(katą. Tuose centruose visoki prekė vis /daug mažesnė, negu 
sveikatos klausimai atsakinė- reikėtų kitur užmokėti. Reikia 
jama, slaugės siunčiama į na- užmokėti už vaistus.
mus prižiūrėti ligonius, šutei-Į Bet jeigu žmogus per bied- 
kiama įvairios rųšies sveikatos nas ir negali užmokėti už virš- 
patarnavimas, peržiūrima vai- minėtus dalykus ir jeigu pa
kų dantys, laikoma pamokos sakys gydytojui afne savo pa- 
motinoms pamokinti jas, kąip^dejimą ir kad negali užmokėti, 
prižiūrėti savo vaikus. Jeigu tai jam nieko nekaštuos. 
sergantieji tuose centiuose ne-j 
gali būti tinkamai į 
jiems patariama eiti pas 
gydytoją arba į kliniką.

Gydytojai klinikose.
gydytojų 

kelias va-

■na—■ ■ ■ m ■ ■ ■ e » ■ «n iftiMiLIETUVON
Milai Kas Dedasi?

• Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir linksmių pasiskaitymų. Skaityk 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c jdėjęs j konvertą gausi 
vieną numeq. Prenumerata metam 
tik $1.00. Kas/ neturi “Rimbo” tas 
ne vyTas. Moterims ir merginoms 
“Rhnbas” irgi reikalingas. Reika
lauk sekančiu antrašu:

“RIMBAS”
3 Batcman PL, So. Boston, Mass.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki -£186.00.

Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvoton.

, Musų dideli laivai milžinai, kaip 
HAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELANI), ARABIC 
siūlo greitą kelionę j Cherboufg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitis prie mus vietinių agen
tų arita

WHITE STAR LINE 
' RED STAR LINE

127 So.^State Sč. Chicago. 1’1.prižiwrW,!
gerą

kurie gali
ir reika-

Mandie daugelis 
kasdien pašvenčia 
landas klinikose. Jie neima mo- 
kesties už savo darbą. Kartais 
geriausi miesto gydytojai pra
leidžia didesnę dalį savo laiko gydyti, nes neturi visokių rei- 
kjinikose. Tas reiškia, kad tas, kalingų instrumentų, Spėjama, 
kuris lanko klrniką, gali tikėti, kad neužilgo daugiaus tokių 
kad bus. tinkamai prižiūrėtas, klinikų bus atidaryta, kad pa

gelbėjus tokiems žmonėms, ku
rie nenori lankyti labdaringas

“Pay” klinikos•
Keliuose miestuose įsteigta 

“pay” klinikos. Tokios klini
kas lanko žmonės, 
užmokėti už vaistus
lingus daiktus, bet negali už
mokėti gydytojui. Jie ypatin
gai naudingi žmonėms, kurie 
pavojingai serga*, ir kąrių ligas 
paprastas gydytojas negali iš-

riose klinikose* žmogui laikas 
bus paskirtas, jeįgn iš anksto 
parašoma arba telėfonųojama. 
Tokia sistema taupina laiką ir 
duoda gydytojui progos 
džiai peržiūrėti ligonį.

Darbininkai

ati-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

H

M

“Save” reiškia gelbėti;
bėti: išganyti; paliuosuoti; ap
saugot! ; nedaleisti; pas’natdo-.
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink Juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
4 <O.ji p a m u m mm ■

Kas gali lankyti klinikas

Bile kas gali lankyti klini- klinikas, ir kiltie negali užma- 
kV, kuris tik negali užmokėti kfti speeialistui.
privatiškam gydytojui. Gali 
būt vyras, kuris savo darbą 
pametė ir neturi daugiam pi-

Valandos z

Dideli “out patient” departa- 
ivigų, arba žmogus, kuri,o alga mentai atdari kasdien, kartais 
permaža ir šeimyna peri didelė nuo 9 iki t2 vai. kas ryt, ir nuo 
ir viską praleidžia randai, mai- 1 iki 4 vai. po piet- ( Bet ne vi- 
stuuir drabužiams. Vyrąs, ku- sos depąrttampntinėš ; klinikos 
ris paprastai galėtų užmokėti 
gydytojui, bet kuris turėjo tiek 
daug ligos savo šeimynoje, kad 
praleido visus pinigus, visiems 
skolingas, jr priversta?) kreip
tis į 
mosi

kliniką dėl tolesnib gydy- 
arba žmogus, kui‘is galė-

♦ 1 » ' • i I i ' , «A A L
atidaryta’ kasdien. Įvairias kli
nikoj atidalytos vakarais, kur 
pasirodo toks reikalavimas. 
Vaikų klinikos paprastai atda
ros subatomis.

Galima sužinoti klinikų va
landas telefonuojant. KaJiku-

Gydytojai turi pugelbininkų 
arba taip vadinamų “sočiai” 
darbininkų. Jų užduotis yra 
surasti nuo Įigonio visus lak
tus apie jo gyvenimą, darbą, 
praeitį ir viską kas tik galėtų 
gydytojui pagelbėti. Tie dar
bininkai yra mandagus ir vi
suomet ligoniui pagelbės. Li
gonis, kuris viską pasakys 
darbininkui daug palengvins 
gydytojo darbą.

Vertėjai

Kuomet klinikos randasi to
kioj vietoj, kur gyvpna dau
gelis svetimšalių, samdoma 
vertėjas, kuris supranta tos 
apielinkės kalbą ir žmones, ar
ba gydytojai prašo kito lan
kančio ligonio užimti vertėjo 
vietą, jeigu svetimšalio negali

xxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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suprasti. Tokiu budu, kurie 
nekalba anglų kalbą, vistjjk 
gali pilnai išdėstyti savo Ilgį.

Vyras arba moteris, kuris 
turi ilgai lankyti „kliniką, ir 
pagal gydytojo patarimo lanko 
kliniką, ras, kad daug grei
čiaus gali būt išgydytas, negu 
tas, kuriam gydytojas duoda 
patarimų, bet juos neseka ir 
kuris pats nusprendžia, kada 
turi sustoti lankyti kliniką. 
Jeigu žmogus lankys kliniką, 
kuomet jaučia nesveikas, jis iš
vengs ligą ir kartais pavojingą 
ligą. Klinikos šiandien bando 
nukreipti ligas ir yra visų žmo
nių priedermė sekti jų pavyz- 
dj.—[FL1SJ.

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

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

patarnavimą tems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, .'ir biznius. Tąipgi siunčia pini
gus ; ir parduoda laivakortes, atvežu 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.
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S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje. Ketvirtadieniais
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LJS.S. Pildomasis Komitetas

J
J

j 
M.
P.

J. Čeponis, 4138 Archer Avė. 
šmotelis, 10004 Edbrooke 
Vllis, 2241 N. VVestern Avė. 
Vilią, 2135 N. Spaulding Avė. 
Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St. 
Grigaitis, 1739 So. Halsted St.

A. Grvhelis, 10225 Perry Avė.
— visi Chicago, 1)1.

ninkas J. Baublys ir kiti katali
kai skaudžiai sumušė Perlojos 
s.-d. kuopos narį Joną Svirškj.

Nenuostabu, kad katalikiški 
“veikėjai” šitaip nežmoniškai 
elgiasi, nes juk “fašistų” atsi
šaukimai, kurie buvo išplatinti 
Lietuvoje prieš pat Seimo rinki
mus, parodė, iš kokių elementų 
susideda klerikalų armija, 
keista, kad jiems dar iki 
nėra aplaužyti ragai.

Tik 
šiol

L^JS. VIII Rajono Centro
• Komitetai:

Pirmininkas — K. Baronas. 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Avė.,' Sekretorius — A. J ūsas, ^959 Archer
1 Avė., Chicago, 111.
Finansų Sekretorius — G. Mankus, 

Chicago, III.
Kasiulius — -A. I^ekavičia, 2104 W.

* Division St.
Knygius — A. Vllis, 2241 N. West- 

ern Avė.
Nariui — Ona Banienė ir F. Skama- 

rakas.

DARBININKAI PASITIKI 
SOCIALDEMOKRATAMS.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Bultimore, Md.

Binghamton, N. Y.
Auka Socialdemokratams.

Iš Lietuvos Socialdemo 
kratų Judėjime

SKAPIŠKIS (Rok. apsks.).šiomis dienomis LSS. 33 kp.i -----,.
sekretorius išsiuntė $45.00 Lie-j Rugpiučio 10 dieną įvyko tuk- 
tuvos 
d. K. Bielinio vardu, 
kosi išsiųsti paštu.

Tie pinigai tapo uždirbti kuo 
pos piknikuose. Ačiū bingharn- varė bažnyčion, 
toniečių prielankumui, ? mes 
šiandien galime paremt darbo j 
žmonių partiją Lietuvoje, ku
riai dabar yra labai reikalingos 
*tos lėšos, kad sustiprinus orga- • 
nizaciją ir išvysčius jos darbuo- • 3 nariai 
tę Lietuvos darbo žmonių minio-' 
se. Todėl mes ir stengiamės 
Lietuvos draugams padėti.

— P. B. Balčikonis.

Kaune tapo įkurtas profesi
nių sąjungų Centro Biuro sky
rius . Skyriaus valdybon atka
kliai veržėsi komunistai. Bet 
profesinių sąjungų atstovai, su
sirinkę į konferenciją, komunis
tų piršlybas (“bendrą frontą” 
ir kitus hUmbugus) atmetė ir 
išrinko valdybon visus penkis 
socialdemokratus: J. Paplauską, 
A. šulaitį, J. Mikulskį,, Freima- 
ną ir Kuliečių.

Konferencijoje buvo atsto
vaujama apie 5,000 organizuotų 
darbininkų, žymi jų dalis — ne
senai sukurtos geležinkelių dar
bininkų profesinės sąjungos 
nariai.

KRDAINIAl. ' VII, IK dienų 
Kėdainiuose buvo dideli atlai
dai. Tą dieną vielos socialde
mokratų komiteto, pirmininko 
J. Pakalnio ir keletos pašalinių 
draugų iniciatyva buvo pada
ryta demonstracija paminėji- 
;nui nekaltai” sušaudytų 1919 
metais lapkričio mėn.z 18 d. 9 
draugų. Po pamaldų kelių tūk
stančių žmonių minia su iškel
ta Soicaldemokratų vėliava zir 
žolynų vainiku, apipinta raudo
nais kaspinais su įvairiais už
rašais nešini nutraukė kapinių 
link. Prie kapinių ties draugų 
kapų minia sustojo. Drg. Pa
kalnis pasakė karštą prakalbą/ 
Minia išsiskirstė reikšdama 

1 Socialdemokratų Pa: tijai Šir
dingai ačiū.

Kėdainiečiai dar pirmą turėjo 
'demonstraciją. —J. Peslys.

ŠAUKĖNAI. LSDP organiza-' 
cijos pastangomis įsikūrė Bež.1 
Maž. ir Naujakurių ,S-gos sky
rius. įstojo 12 nariai ir kasdien 
jų skaičius didėja. Manoma įs
teigti Šaukėnų dvarininko Gors- 
kio centre Žem. Ūkio Mokykla. 
Be to, numatoma organizuoti 
sandėlį sėkloms pavasariui tau
pyti ir įsteigti k operatyvų.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

St

•*»«»♦#»*****************<»
PRIIMNUS NUO KOSULIO

Tūkstančiai lįgonip jauny ir 
seny prityrė vertę

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis ištaiso

JONIŠKIS. VIII, 15-d. LSDP 
Seimo frakcijos narys draugas 
Januškis darė pranešimą iš 
Sfeimo darbų. Susirinkusieji so
cialdemokratams pritarė. Kal
bėjo ir “kairieji”, viertok be 
pasisekimo. —Buvęs.

Severa’s
Cough Balsam

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suviršum 46 metus.

Kaina 26 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, 10WA

f*************************

Lietuviai Advokatai

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted. Street

‘ 2-ros lubos

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

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

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

'.a

Alrinig Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Socialdemokratų Partijai siuntinis mitingas, kuriame da- 
Pinigai Ii-! rė pranešimą drg. Purėnienė. 

Mėgino kalbėti ir vienas klieri- 
kiukas, bet žmonės greit jį nu- 

žmonių prita
rimas kalbėtopai didžiausias. 
. Po mitingo įvyko I^SDP Ska
piškio organizacijos narių susi- 
linkimas. Prisirašė 17 narių, 
abar išviso organizacijoj yra 

1 susirinkimą buvo 
ir kun. Pri jalgauskąs, 
paprašius apleisti susi- 

Į: inkimą, visai nachališkai sten
gėsi atsikalbinėt ir tik griežtai 
; aieikalavns išėjo. Išėjęs iš so- 
?ialdemokratų sus-mo kunigū- 

l lis vidury miestelio susitiko su 
! \ ienų girtuokliu, 

Nežinau, kaip kituose mies-it;ias Jau J;2ro^aį 
tuose vasaros metu lietuviai 
darbuojasi, bet pas mus tai, ga
lima sakyti, visai jokio veikimo 
nebuvo, nežiūrint tos daugybes 
įvairių kuopelių. Apsnūdimas 
visus lygiai apglėbęs laiko. Reiš 
kia, nebuvo jokios- agitacijos 
varoma, o ypatingai pas socia
listus . Tečiaus, rudeniui atvė
sus, matosi šiokių-tokių vaisių, 
ir jie yra štai kokie. Vienam 
privatiškam susiėjime dalyva
vo apie penkiolika žmonių, viso-

SOCIALISTAI LIAUDININ
KAI” NORI ATSIGAUTI.

Grand Rapids, Mieli
kuris buda- 

girti.s vieną 
Kunigui tasI ilą žodeli tėškė 

\isai nepatiko, nes tuoj išėmęs 
i c'volverį du kartu iššovė vidu- 
i v miestelio. Parštunięs tų gir
tuoklį nubėgo klebonijom

— Džg.

SUMUŠĖ SOCIALDEMO
KRATĄ.

katali-Rugpiučio m. 11 
kiškų pavasarininkų vice-pirmi-

Atsteigus laisvę Lietuvoje, 
prie naujos valdžios ėmė krutė
ti ir tos radikalės grupes, ku
rios pirmiau tūnodavo palėpėse. 
Komunistai Lietuvoje dabar jau 
leidžia savo laikraštėlį ir atvirai 
veda savo agitaciją. Taip pat 
mėgina atgyti ir “kairiųjų” ar
ba “socialistų” liaudininkų par
tija. Ji nesenai buvo legalizuo* i 
ta, ir dabar ji stengiasi suorga- 
nizuot savo kuopas įvairiuose 
miestuose.

Bet “socialistams liaudinin
kams” nesiseka. Liepos 18 d. 
jie buvo surengę Tauragėje vie
šą mitingą ir laikė karštas kal
bas. Bet nė vienas naujas na
rys neįstojo į jų kuopą. Lietu
vos darbininkai laikosi to nusi
statymo, kad “kairieji” liaudi
ninkai taip pat, kaip ir komuni
stai, yra tiktai darbininkų jėgų 
skaldytojai.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

• Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 L’yto.

((.JURGELIONIS
] ADVOKATAS 

Miesto Ofisas z Į
190 No. State St, Room 1012 

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

i, ...............................

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj^
Room 1720

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 yjV. Washington St.

Cor, Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

■■■„.II.. —........... ..

L

JOHN B. BORBEN 
(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

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue.

- Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuzdškas

BAUME BENGUS
(ANALOtSlQVK)

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 8523

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

L i —

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

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

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

išsiėmė iš kišeniąus kvitas ir 
klausia, kas nori “Naujienas” 
užsirašyti. žinoma, į tokį už
klausimą gauna visokių atsaky
mų, bet draugas J. Smilgius sa
vo darbą varė tolyn. Tai yra 
pagirtinas užsiėmimas.

Prie progos uorių pažymėti, 
kad J. S. vietos komunistų kuo
pelėse buvo uolus darbuotoju, 
bet, pamatęs visas jų šunybei, 
atsisakė ilgiau su jais veikti ir 
stojo prie tikro darbininkiško 
veikimo. Tai da pirmas darbi
ninkas šiame mieste, kuris taip 
drąsiai padarė žinksni prie tikro 
susipratimo. Mes, socialistai, 
tik galim pasidžiaugti d. J. Smil- 
giaus pasielgimu, nes jis yra pa
mokytas žmogus ir bile vietą ga
li užimti organizacijoj. Nors 
jau d. J. Smilgius nepinnutinis 
yra išstojęs iš komunistų orga
nizacijų, bet jis tuo skiriasi nuo 
kitų, kad kiti da ir šiandie bijo
si pasisakyti, kokios pakraipos 
prisilaiko. Mes, socialistai, pa
tartume jiems imti pavyzdį iš d. 
J. Smilgiaus -ir stoti prie tikro 
darbo, o mes busime visuomet 
kartu ir dirbsime išvien darbi
ninkų klasės labui.

Jau, rodos, kiekvienas darbi
ninkas .daugiau protaująs, per 
šiuos kelis metus galėjo užtekti
nai persitikrinti, prie ko veda . 
komunistų atgitatoriai ir ką. 
šiandie darbininkų klasė turi iš 
to. Aišku, kad visos komunistų 
pasakos buvo tik sapnas, svajo
nės, iš kurių darbo žmonės turi 
tik didžiausių nuostolių, o nau
dos nieko. — Gulbiniškis.

■ v

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
va mėnesi:

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

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

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip- 
Petrausko “Dūdelė* (10 colių, 75c) ir “Stasys” (10 colių,ro

75c).
Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

.2.

3.

Oro temperatūrų — šilumą arba šaltį. z /
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
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 
Pasiimantiems iš ofiso po ~....... .

. 80 centų 
75 centus

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. c . <

arti Leavltt St. • 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

k.

J. P. waitches
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų tdlsių

A. 1. Davidonis, M. D
4910 So.Michigan Avė.

r, , . ( nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
r olandos į ouo (į jį; g vai. vakare

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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

T

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

k.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885

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. DRINGELIS
. DENTISTAS , 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park 

/ *

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diUthermia

LIETUVON — 
užrašykite savo 
nems ir pažįsta 
NAUJIENAS. - 
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

Dala: Rugsėjis 23 d., 1926

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

Office Boulevard 7042 • _
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. ' 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, IR.

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mSnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai buri sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Prlduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama Var
das pavardė ir adresas skaitytojo. /, ‘ ■

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

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

DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevarl 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Naujienų {Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

^DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — V

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

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

18th S t., netoli Morgan St.
VALANDOS4 Uuo 19—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

ir

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Of i s ils
4729 $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.
Tel. Midway 2880

■ -- - ■ —
——...................... < i ■ i i i i ■ <

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, ^Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

- Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. l’rospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, C-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. '* DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

FLIT
Išnaikina

Muses, Uodus, 
b Tarakonus, 

Blakes 
MTANHARD OU.CO.A NIWJlinT)
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Naujienos eina

somybės deklaracija”, tai kle-'pasigėrėjimu pila an/ Sabo
1 rikalai nodave Sliupųj po ta Baltrušaičio galvos Angariečio 
deklaracija pasirašyt. Vietoje pagamintas pamazgas, dar rie 

2.60 seniausio Amerikos lietuvių taip senai buvo 
.. 1,50 veikėjo, šliupo, tą garbę gavo draugai.
" ’ #'l_____________ . . . „ w:_ . ..T..

gėriką iš Maskvos (su Kerenskio u-------- - .
Z..’.. 18c | valdžios /ambasadorium) inži- psnius prieš 
......nierius Norus-Naruševičius.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..........  4...
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams ...... ,
Dviem mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ~.... ..

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................
Savaitei ..............
Mėnesiui ..........~......... .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, Dr. J. Šliupas Šita “skriauda” 
pastų: Į taip įsižeidė, kad niio to 'laiRo

Pusei metų ............................ 3^ ppsitraukė iš politikos..,O kai
Trims mėnesiams ....................  T *
Dviem mėnesiams ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ........................... 75»

Lietuvon ir kitur užsieniuose)
(Atpiginta)

apsirinkti teisingą ir išmintin- caxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxx Į

asdlen, iiskiriant 
____ ____  _ ia Naujienų Ben

drovė, 1739 S. HaLsted SI., Chicago, 
UI. — Tahfonaa: Roosevelt 8500.

gą “Consulibo” kelią. Nors kar
tą reikia pradėti derybas, ku
rios neturėtų savyje egoistinių 
reikalavimų,' ’o butų vedamos 
kaip laisvojo , žmogaus su lais
vuoju, o ne kai pono su tarnu. 
Vilniaus ateities likimas bus 
toks, kokį mes patys sau sutver- 
sim. Bet šiandien reikia Vil
nius atidaryti pirmiausia viso 
krašto maldininkams, kurie ga- ( 
lėtų lankyti Kalvarijas ir Auš
ros Vartus. Jie šiandien nuliū
dę, kad juos atskyrė nuo jų 
Čenstakavos beprotiškas (bez- 
myslna) želigowškio kardąs.^. • ] 

Reikia galutinai, suprasti, kad 
kaip dauguma atgimusių iš nu
mirusių tautų, pradeda naują 
gyvenimą, taip ir atgimusi lietu
vių tauta nesiduos nė už. jokią 
kainą paguldyti ją nors ir gra
žiausiame^ politiniame karste. 
Amžinosios ' taikos su ja priva
lome ieškoti ne unijoje, kurios 
formos yra jau atgyvenusios. Ir 
ar charakteringas lietuvių kil
mės pradas (arba ir gudų) — 
Kosciuškos, Mickevičiai, Čarto
riskiai, Lubeckiai ir tt. padarė 
Lenkijai žalos?

Niekuomet! Ir meldžiu’ įsi- 
žiūrėt, kokie"tai skirtini tipai, 
kokie įdomus budai, jau pati 
gamta juos apdovanojo skirtin-. 
gaiš nuo lenkų gabumais. To-j 
dėl artimiausiems broliams, ku- pasakojama tiesiog pasakingi? 
rie gyvena su mumis po vienu dalykų. Didelė jų dauguma 
dangumi, reikia kuogreUiausiai yra ekscentrikai ir jie visokių 
atrišti rankas ir kojks, kurias šposų pridaro. Pastaruoju lai- 
sukaustė Vilniaus krašte Grabs- ku laikraščiai pradėjo daug ra
kiai (įsižiūrėję į Rytus) ir atri- Syti apie^ Hyderabado valdęvą 
šus reikia išmintingai vairuoti 
jų individuali vystimasi, o pa
matysi Gerb. Tamsta, kaip greit 
išaugs jie draugiška jėga, kuri 
klestėdamA nuo amžių apgyven
dintoje žemėje, pasidarys Len
kijos ausauga, kaip Lenkija 
yra Europos apsauga. Bet sie
kiant prie tp tikslo neniekina
ma švėnčiausiųjų musų laikų 
žmogaus ir tautos įsitikinimų. 
Panorėkite, tamstos, suprasti, 
kad kas yra brangu ir šventa 
Jums, tas pąt yra brangu ir 
šventa ir ’/fems. Suum cuique. 
Dovanosite man. Gerbiamasis 
Tamsta, už tą sakinį. Gyvena
me atsistatymo laikus. Tegu

Apie Įvairius Dalykus M

« 
M
M1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxxtxxxxxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxigeriausi jo 

Jie labai didžiavosi 
nesenai tuomet atvykęs į Ame- tuo, kad jisai jų laikraščiams 

rašinėdavo šmeižiančius strai- 
i ‘/.Naujieims”, ir 

jie vadindavo jį “musų ger
biamu draugu” ir “patyrusiu 
darbininkų judėjime veikėju.” 
Dabar gi jie sako, kad jisai 
“niekados nebuvo bolševikas”!

Kai dar praeis klek laiko, tai 
tur-but visi komunistai ap
šauks vieni kitus “piktšašiais 
ant darbininkų kūno” (kas bus 
tikra tiesa!) ir pasakys vieni 
kitiems, kad jie “niekados ne
buvo bolševikai”, bet buvo “re
akcinio buržuazinio nusistaty
mo” skiepintojai, —-kas bus ne 

(visai tiesa. Bolševikai jie bu
vo ir dar tebėra; bet bolševiz
mas juk ir yra niekas kita,

1.75 paskui Lietuvos klerikalai da 
ir pensiją atsisakė jam duoti,1 
tai jisai, užpykęs, 
skleisti 

Metams ...........   $8.00 tuvoje.
Pusei metų ......   J’?! I laiko
Irims menesiams ............... 2.00 . .,
Piinigus reikia dust! pašto Money kaitas 

orderiu kartu su užsakymu, ___  |

ėmė vėl 
laisvamany bę Lie- 
Dabar jis dažnai 

laisvamaniškas pas? 
radikališko jaunimo 

būreliams ir organizuoja “eti
nes kultuips draugijas.

Indijos valdovai
................ a-

Hyderabado Nizamas. —
Jo turtai. — Kyde- 
ratado valstybė. —
Kaip N i-amas poeziją parda
vinėja. — Dovanos. — Ang

olai nepatenkinti. — Niza
mo haremas. Naujo palo* 
claus statymas.

“AMERIKONIŠKI DOLERIAI” IR “POPIERINIAI 
RUBLIAI”

TUŠČIAS KLERIKALŲ ORGANO PASIGYRIMAS

VANAGAIČIO SUMANYMAS

I’EIZOJA SAVO BUVUSI 
VIENMINTI

, A JoVi

Katalikai 7— tai “amerikoniški doleriai”, o laisvama"- lBalt,l,8al*1Ub 

niai — tai “caro popieriniai rubliai!”
Šitaip rašo vienas klerikalų laikraštis, pašiepdamas 

kompozitoriaus Vanagaičio sumanymą įkurti Chicagoje 
“Lietuvių Rumus”. Pasak to laikraščio, laisvamaniais to
kio sumanymo įvykinti negalį. Ot, jeigu katalikai, tai kas 
kita, nes .. ,,

“Katalikai išstato bažnyčias, mokyklas, užlaiko 
dvasios vadus, bažnyčion tarnu® ir seseris mokyto
ja8”- “d . U

Tas klerikalų organas perdaug didžiuojasi. Jeigu ka
talikai savo pinigais pajėgia išlaikyt bažnyčias, parapiji
nes mokyklas, klioštorius, kunigus, minyškas ir zakristi
jonus, tai tatai dar nereiškia, kad jie ir bendrosios kultū
ros dirvoje sugebą daugiaus nuveikti, negu laisvama- 
niai. .

Visokių kultūros organizacijų — susišeipimo drau- 
gijų, apšvletos draugijų, kliubų ir svetainių pažangioji 
visuomenė yra įsteigusi daugiaus, negu bažnytiniai žmo
nės. Pažangiosios visuomenės spauda taip pat yra nepa
lyginamai didesnė ir stipresnė, negu klerikalų spauda.

Aukščiau^ minėtojo laikraščio žodžiuose yra tiesa 
tiktai tai, kadis katalikų daug pinigų surenka kunigai ir 
kunigų kontroliuojamos įstaigos. Kunigai yra gabiausi 
kolektoriai! * [

Ir, be to, kunigai dar naudojasi tokia organizacija, 
kuri yra įsigyvenusi per šimtus, net tūkstančius metų. 
Kad žmonės eitų į bažnyčią, nereikia nei laikraščiuose 
garsinti, nei plakatais agitaciją vesti. O kai žmonės susi
renka, tai nesunku jiems įkalbėti, kad duotų pinigų jvai- 
riems tikslams. ,

Jeigu laisvamaniai turėtų šitokių progų savo propa
gandai, tai dar kas žin, katrie katruos “subytintų!”

Bet tie palyginimai, galų gale, yra visai nesvarbus. 
Mes dėl jų tarėme keletą žodžių tiktai dėl to, kad kleri
kalų organas be reikalo užgaulioja kitaip manančius žmo
nes ir “paikina”, į tuščią “puikybę” kelia saVo skaityto
jus. Patys rimtesnieji katalike? šiandie jau nebežiūri i 
kitus žmones, kaip j beverčius “popierinius rublius’\o į 
save — kaip į “amerikanskus dolerius!”

Svarbu ne tie tušti ginčai, bet pats, p. Vanagaičio iš
keltas, sumanymas:

Amerikos lietuviai komunls- kaip reakcinis buržuazinis mi
tai su džiaugsmu praneša, kad 'sistatymas!
ĮAngariečio redaguojamoji “Ki
birkštis” išvanojo kailį Juozui 

“Kibirkštis” ra
šanti apie jį taip:

“Sabas-Baltrušaitis nieka
dos nebuvo bolševikas (! 

, “N.” Red.), jis visuomet bu
vo bolševizmo priešas (! 
“N.” Red.), bet kai kada 

• mėgdavo puoštis kairiomis 
frazėmis, kad nešti dezorga
nizaciją į tų darbininkų ei- 

, les, kurie 
bolševikų.
žmogus užsimanė likt darbi
ninkų vadu. Tik juokai ima!

(Sabas-Btfitru- 
šaitis) savo ‘Darbininkų Tie
soj’ ne tik nešė dezorgani
zaciją į Amerikos darbinin
kų eiles, bet dar sklepino 
jaunimui buržuazinę ideolo
giją (net ne menševizmą, o 
stačiai reaktinį buržuazinį 
nusistatymą,) kuris ir dabar 
dar vilioja darb’hinkų sau
jelę savo ‘kairiais’ žodžiais.

Sabas-Balttrušditis 
prie darbininkų 

kuriais gali būti 
o ne abfpusč kri- 
amerilciečial, ^įu* 
kritikuojam (su-

Iš Gikliaus “Balsas Siau 
kiančiojo Tyruose”

...Kuris

Tie

artindavosi prie
Ir dabar- toks

Partijos.
Red.), musų nuomone, 

prie bolševizmo, 
Sabai-Baltru šaičiai 

vis, 
ant

bu- 
In- 
iš- 
iš-

"... p. 
priklauso 
priešų, su 
vien kova, 
tika.
riuos mes 
prask: “centristai” iš Ameri
kos Darbininkų 
“N.
artinasi 
kuomet 
vis toliau tola nuo* mus, 
labiau lieka piktšašiu 
darbininkų kūno.

“Kas komunistas—tas 
tinai turi būt Komunistų 
ternacionalo eilėse. Kas 
kabina prie savo kaktos
kabą ‘komunistas’ ir kartu 
kap kandis, graužia komu
nizmo medį, tas arba aferis
tas, arba stačiai tuščiagal- 

- vis,”
Pittsburgh’o Baltrušaitį, va

dinasi, oficialia Lietuvos ko* 
munistų leidinys vaišina šito
kiais kamplimentais: “niekuo- 

: ar amerikiečiams verta rūpintis met nebuvo bolševikas;” “yi- 
“Lietuviu Rūmų” statymu ir, jeigu taip, tai kuriuo budu suomet buvo bolševizmo prie- 

rp.1 , - 1 v.. _ -X šas”; aršesnis už mensevikės,- galima juos pastatyti? Tikimės, kad šituo klausimu iš-• 
girsime rimtų nuomonių.

Apžvalga

skelbė “stačiai reakcinį bur
žuazinį nusistatymą”; “darbi
ninkų priešas,”, “prktšašis ant 

lų rankose, tai ji šliupui pen-1darbininkų kūno”; “kandis, 
sijos nedavė, nors jisai, kaipo. graužianti komunizmo medį”, 

“aferistas“ 
vis”!

DR. J. ŠLIUPAS GAVO 
PENSIJĄ

visuomenės veikėjas, yra ne 
mažiaus užsitarnavęs už dau
gelį kitų 'žmonių, kuriems pen
sijos buvo duotos. Mat, jisai 
—“bedievis”! Prieš pabaig
siant savo tarnybą, klerikalų 
prezidentas Stulginskas pasky
rė pensiją net vyskupui Kare
vičiui, kuris

arba “tuščiagal-

“Vyriausybės Žinių” Nr. -283 
paskelbtą šitoks patvarkymas:

“Pasirėmęs ‘Pasižymėju
siems visuomenės veikėjams 
pensijų’ ir Ministerio Pirmi
ninko teikimu (1926 m. lie
pos mėn. 23 d. No. 982), pa
skirtu Di‘. Jonui Šliupui pen
siją, lygią valstybės tarnau
tojų atlyginimo XIV kate
gorijai, nuo š. m. rugpiučio 
mėn. 1 dienos.

“Kaunas 1926 m. liepos 
mėn. 28 d.

“Dr. K. Grinius, 
“HespnbJikos Prezidentas.

UM. Sleževičius,
“Ministeris Pirmininkas.”

Buvęs" amerikietis Dr. Jonas 
ilįupas, tuo budu, jau turi pen- _ ,
siją. Kai valdžia byvo klerika- vių vardu “Lietuvos neprtklau- “centristai”, kurie

Nabagui Juozui Jjus skaudu 
skaityt šitokią savo “charak
teristiką” Lietuvos komunistų 
laikraštyje, kadangi jisai dar 
iki šiol tebesilenkia prieš jų au
toritetą ir nuolatos aiškina sa-

anąmet mėgino vo "Aįdo” skaitytojams, jogei 
sujungti Lietuvą “amžiiurts ry*- Lietuvos komunistai esą “tik
slais su kaizeriška Vokietija! rį komunistai” ir visais atžvjl- 

Budamas Amerikoje, Dr. J. g-iajs nepalyginamai geresnį už 
šliupas per dešimti metų su į “laisviečius1 
viršum (nuo 1906 , m. iki išva-,trisbinius” 
žiavimo į Lietuvą) , vedė gana 
prastą politiką, pikčiausiai 
šmeiždamas socialistus ir daž
nai darydamas sutartis su kle
rikalais. (Tečiaus dabar jisai 
gavo pensiją kaip tik iš tos? 
valduos, kurioje dalyvauja so-1 
cialistai! x

ir kitokius “cen- 
komisarus. Ir da

bar tų pačių, jo garbinamųjų 
“tikrųjų komuništų” organas 
jam drožia, kaip su mazgote, 
tiesiog per veidą!

Etfstra-kairieji “apšvietie- 
čiai” turėtų šaukti sutrinki
mus |r siųsti aayo vaidui, ir mo
kytoj u užuojautos rezoliucijas, 

Amerikoje * nes kitaip jam, žmogui, galį 
” iškirto' nasidaryti visai “mama ant

Klerikalai gi ir 
“laisvamanių tėvui” iškirto ’ pasidaryti visai 
šposą. Kai Philadelphijoje bu- širdies”, 
va paskelbta Amerikos lietu-| Beje,. tie patys Amerikos

šiandie su

Nekartą jau buvo rašyta, kad 
Vilniuje susispietę iš visų pa
kampių lenkų dvarininkėliai va
ro prieš Lietuvą ir lietuvius ne
švarią kampaniją labai ištver
mingai. Tiesa, jie kartais ir tei
singai šį-tą parašo apie Lietuvą, 
bet tai labai retai. Daugiausiai 
išlieja ant jos visą savo karčią 
tulžį, juodindami jos vardą viso 
kiaušiais budais. Toks vietinei 
visuomenei “žinių” teikimas 
apie Lietuvą ir lietuvius, aišku, 
didina bedugnę tarp tų dviejų 
tautų, kuri netolimoje ateityje 
pasidarys nepereinama.

Šiuo kartu norėtumėm savo 
skaitytojams patiekti Vilniaus 
krašto lenkes-dvarininkės laiš
ką, kuri jinai atsiuntė “Slowo” 
redakcijai. Čia paduodame jį 
vertime, kuris skamba šitaip:

“Didžiai Gerbiamasis Pone 
Redaktoriau!,,/

Artinasi rugsėjo mėn. Tautų 
Sąjungos sesija, Ten susitiks 
tarp savęs galimoj kontraversi- 
joj dvi tautos: 
stanti lietuvių

, Indija yra mistikų šalis. Jo
kioj Ritoj šaly neįvyksta tiek 
stebuklų,* kaip ten. Indusai gy
vena vargingai. JJet tai ne
reiškia, kad jų valdovai skurs
ta. Atpenč, visokie Indijos ra
džai ir maharadžai yra nepap
rastai turtingi. Savo valstybėj 
jie elgiasi kaip tinkami.

Reikia pasakyti, kad Indijoj 
randasi daug atskilų valsty
bių. Kiekviena tokių 
bių turi savo valdovą, kuris 
tankiai jaučiasi lyg kokis ca 
rūkas. Tiesa, tie valdovai pri
klauso nuo Anglijos valdžios. 
Bet paprastai anglai į viduji
nius valdovų reikalus nesikiša, 
jeigu tik tie valdovai pasilieka 
ištikimi britų imperijai.

Apie Indijos valdovų turtus

valsty-

tas, kurį jis aplanko, privalo 
‘suteik^ jam tinkamų dovanų, 
tuo pareikšdamas savo lojalu
mą. Tai labai geras būdas į- 
plaukoms padauginti. Prieš ke
letą savaičių jis aplankė tris 
miestus ir surinko $250,000 
vertės dovanų.

Atsirado vienas maištinin
kas. Tai pirklys Deskmuth iŠ 
Ardhaporo. Deskmuth pareiš
kė, jog jis jokios dovanos ne
manąs duoti. Nizamą tie žo
džiai labai užgavo. Maištinin
kas buvo nuvestas į parką ir 
pririštas prie .stulpo. Diena bu
vo neįmanomai karšta — 120 
laipsnių pavėsyj. Po keturių 
valandų kaitinimosi saulėj pir
klys Deskmuth pasidarė labai 
dosnus: jis prižadėjo duoti du 
kartu didesnę dovaną, negu iš* 
jo buVo reikalaujama.

Britų valdžia nelabai 
patenkinta tokia dovanų 
mo 
liai 
vas 
Jie
prašydami užtarimo. 
mapo, kad biznierių prašymas 
yra pilnai pamatuotas. Ilyde- 
rabade graftas ir korupcija 
perdaug jau metasi akysna. 
Tad anglai diplomatiškai pa
siūlė Nizamui, kad nebūtų gal 
pro šalį įvesti tokią tvarką, ko- 
įęVyra praktikuojama civilizuo
tame pasaulyj. Tuo reikalu jie 
norėjo konferenciją laikyti. 
Bet Nizam labai mandagiai at
sakė, kad negalėsiąs konferen
cijoj dalyvauti, 
nelaimė ištikusi: 
mirusi jo duktė..

> Britų akimis
nėra jokia pasiteisinimas, 
nok griežtumą pavartoti 
buvusį 
puola. 
Nizam 
ninkas

tėra 
ėmi- 
pirk- 

jų valdo-
sistema. Hyderabado 
irgi mano, kad
perdaug tų dovanų nori.
kreipėsi net į britų valdžią,

Anglai

maža, atgim- 
tauta, ir didele

Nizamą. Tas valdovas "turi yįsą 
eile titulų. Jis yra žiųomas^kai- 
po Hyderabado Niztiinas, Jo 
Ekscelenciją, AVaf Jah, Muz- 
zafer-ukMartielik, Nizam-ul- 
Mtilk, Nizam-ul-Daula, Nawab 
Mir Sir Usman Ali, Kharf Ba- 
hadur Fateh Jang.

I Nizamas yra galingiausias In
dijos valdovų. Indusai yra lin
kę manyti, jog pasaulyj nėra 
kito tokio turtingo žmogaus, 
kaip jis. Pasakojama, kad kas 
naktj Nizam nusileidžia į savo 
palociaus skiepą, kur yra su
krauti jo turtai. O turto jis 
turi nemažai: skrynios aukso, 
deimantų, perlų, rubįnų, eme- 
raldų ir kitokių brangenybių.

Hyderabad yra maž-daug to
kio didumo, kaip Italija. Gy
ventojų vienok ten daug ma
žiau, — tik 12,000,000. Nizam 
jaučiasi toj valstybėj tikru ca- 
ruku. Dieną ir naktj stotyj 
stovi traukinys, pasirengęs 

......... . Tai spe- 
seka dalykų bėgį ir štai prie ko-'ciaHs Nizamo traukinys. Trau
kių prieina išvadų. kinyJ viskas prirengta — net

Negali skaityti laikraščio vien pypkės su tabaku randasi prie 
todėl, kad jis yra paskirtas nie- kiekvienos sėdynės. Kartais bė- 
kinimui ir dergimui tautos, ku- «iu kelių savaičių ar mėnesių 
rios sūnumis yra tie patys jos 
vaikai '■— išgamos.

“Slowo” įsidėjo šj gerb. au-. - 
_ , .y, . - - ' Prieš kiek laikotores laišką ir mėgino padėti kO-1 _ •

* I I r zx U IK I • «i

mentarą. Žinoma, padėjo. Bet 
kas iš to. Jiems želigovvskio 
kardas yra šventas, nes juos iš- 
liuosavo iš kažin kokios vergi- 
gik ge'rbtų UetuvąS?raGudSJl APie jo ekscentriškumų na-

Prie progos bus ne pro šalį 
priminti, jog; Nizam yra poe
tas. Jis išleidžia savo poezi-

tauta, kuri turi savyje suvirš-; .kiekvienas išima iš savo gimti-(
nemažai anos mažosioskinusi

tautos pradų — Lenkiją.
Istorijoje ir ateityje esančios 

abidvi pašauktos prie bendro' 
darbo, prie viena kitos papildy
mo ir prie taikos.

Melsiu leisti mau — tolimą
ja! skaitytojai, paklausti. Ar 
vėl visa spauda pradės lieti jų 
santykiuosna šališkus neapy
kantos nuodus, kaip tai darė iki 
šiol? Ir prie ko gi tai prieis? 
Kas per srovės kilnumas, kurią 
varo laikraštininko plunksna, 
Maskvos ii’ Berlino malūno su
ma.

Deja. Nesu laikraščio “Slo- 
wo” prenumeratorė, ir sakau 
tai su dideliu širdies skausmu, 
nes norėjau įsirašyti tą laikraš
tį, bet dėliei baisiosios (pot- 
wornej) prie Lietuvos neapy
kantos — to pakęsti negaliu*)- 
Sausos vietos nepaliekama tam 
jaunesniąjam broliui, ieškoma 
medžiagos ironiškai kritikai, 
graibstomasi šešėlių, apleidžia
ma visos geros pusės, teisingu
mo supratimą, taikoma sau vie
ną, jam kitą. Vilniečių daugu
ma metasi su didžiausiu įtūžimu 
ant tų, iš kurių esą patys kilę. 
Ir visai teisingai lordas Cecil’is 
pavadino tą baisų nesusipratimą 
tautinių ir politiniu Europos 
skandalu. Todėl reikia paklaus
ti : * “Quousque tandem ?” Ar 
išliesų aistringa neapykanta 
persisunkęs Vilnius nori Lietu
vą įstumti 'senai pdrpoštan 
Maskvos ir Berlino tinklan, o 
Lenkijai užrišti neatmenamą 
mazgą, kurio Jaikyditmosi lauk
tų naujo'karo, ar norima tuo 
padaryti iš Vilniaus aminai n?-

Ųabai blogą1 būdą apsirinkote 
Gerb. Tamstos. Santykyje su 
Lietuva turite tik neapykantą ir 
pergalę. Tuo keliu ejnant susi
laukiama vien tarptautinių ir 
visuomeninių nelaimių. Geriau

nes žemės ir iš istorijos sveiką 
plytą ir tegu neša prie bendro 
atstatymo.

Su didele pagarba,
Konstancija Skirmunt”.

šis laiškas rašytas asmėris, 
kuris ne nuo šiandien atsidėjęs b*le minutę važiuoti.

Nizam niekur nevažiuoja, bet 
I traukinys visvien turi būti pri
rengtas.

> Nizam ap
lankė Banda Nawz šventovę 
Gulbargoj. Jis ėjo pėsčias ba
somis kojomis, kaip ir kiti pri
orimai. O tuo tarpu paskui se
kė 1(M) kupranugarių.

jeigu ten nebūtų Krupavičių ir 
Miotlų. Čia ir pasirodo ištisas 
musų išsigimusių dvarininkų 
pohtmis bankrotu. Jie jau ne-|jo8 lrinkiniug ir , keHas (lienaa 
gali pamatyti lietuvių a HimU’ jjpar^uoja jUQS ^an aUĮ{itomis 
sios tautos, jie temato Knipav!- kainomis. O to jis atsiekia la- 
čių, kuris tarnaujant jiems len- bai lengvu budu; iš|eidžja jsa. 
kų legijonuose, nepaliko at ygi- vį8į pavaldiniai tu-
nimui dvarų. įsigyti jo poezijos rinkinius.

Nemato jie ir augančios gudų Nežiūrint tokio aziatiško des- 
tautos, o mato vien tik atstovą potizmo, Nizam visgi tur| 
Miotlą, kuris nepučia vienon du- 
don su Paulukevičium.

žinoma, kad panašus protin
gųjų lenkų balsai, pranyksta vi
suotiname šovinizme, lyg lašas 
juroje. \

Bendrai yis dar nenorima su
prasti, kad lietuvių tauta nėra 
tai XVI-^XVlH-jo amž. nesą
moninga baudžiauninkų masė, o 
yra tai naujai atgimusi ir tau
tiški# susipratusi * tauta, kuri, 
kriip sako g^rb, autorė nesiduos 

(paguldyti gyvai į jokį politinį 
karstą. Tas veltui.

Džiugina tiktai vienas daly
kas, kad tuose tyruose, kuriuose 
klaidžioja visa lenkų visuomenė 
nežinodama, kas su ja darosi,

r]/ tiek 
žmoniškumo, kad neleidžia .įs
tatymų, kuriais žmonės butų 
verčiami jo poeziją skaityti.

Metinių .įplaukų Nizam turi 
vos $50,Q00,0(X). Tos “mižets 
nos” sumos jam nepakanka, 
kad savo didelę šeimą išlaikyti. 
Tad jis turi dar ir kitokių šal
tinių įplaukoms padidinti. 
Kiekvienas jo valstybės mles-

atsiranda daugiau ir daugiau 
šaukiančiųjų balsų, kurie supra
to, kad tyruose beklaidžiojant 
galima prieiti liepto galą.

O tie balsai įgyja kas ‘kart 
daugiau reikšmės, jų pradeda 
klausytį dauguma. G. Ainis.

nes jj didele 
prieš metus

žiūrint, tai

talkininką lyg ir 
Laike pasaulįnio 

buvo didelis britų 
ir karo reikalams 
00. Tad kaipgi

įrodinėjama, 
nepriklauso-

prieš 
neiš
kart) 
šaii- 
davė 
gali

ma jį skriausti! Antra vertus, 
prieš britų griežtą akęiją už
protestuotų kiti Indijos /valdo
vai. O anglams nėra išrokavi- 
mo turėti Indijoj daugiau prie
šų, negu kad jie turi.

Tiesa, anglai pasiuntė Niza
mui ultimatuihą pašalinti iš 
savo valstybės korupciją. Bet 
Azijos valdovas oesiteikė į ul
timatumą atsakyti, nors jo lai
kas jau išsibaigė. Sakoma, kad 
jo advokatai ruošia ilgą atsa
kymą, kur bus
jog Nizam yra
mas valdovas. Esą Anglija ga- 
Jįnti duoti “draugišką patari
mą”, bet ji neturinti teisės kiš
tis j jo valstybės vidujinius 
reikalus.

Eina gandai, kad britų impe
rija rimtai galvojanti pašalinti 
nuo sosto Nizamą, o jo vieton 
paskirti paklusnesnį valdovą. 
Bet Nizam nekreipia dėmesio j 
tuos gandus. Jo galva dabar 
užimta kitokiais dalykais. Ne
užilgo jis rengiąsi pradėti nau
ją paldcių statyti. Hyderabado 
mieste, tiesa, jis turi puikių 
palocių, bet jo skonio jie nebe- 
patenfc-ina. Iš kitos pusės, jo 
šeima taipjau žymiai padidėjo. 
Spėjama, kad jo hareme ran
dasi apie 750 moterų. Tai vis,' 
kaip čia pasakius, jo meilužės. 
Nizamo hareme yra įvesta ge
ležinė disciplina. Deaėtkai šni
pų žiuri, kad viskas butų tvar
koj. Beje, kiti Azijos valdo
vai haremų prižiūrėtojais skir
davo eunuchus, t, y. skaptuo
tus vyrus. Nizam eunuchais 
nepasitiki, jo haremą pri
žiūri senmergės.

Naujajame paloviu j e hare
mui skiriama labai daug vie
tos. To palociaus modelį Niza- 
mas jau turi pasidaręs iš si
dabro. Tik kyla klausimas, ar 
jam pasiseks tas planas gyve- 
niman įvykdyti. Nors Nizatn 
ir mano, jog- jis yra nepriklau
somas, bet anglai, ko gera, ga
li su ta nuomone nesutikti ir 
labai nemandagiai jo paprašy
ti, kad jis savo vietą užleistų 
kitam. —K. A. y
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NEWS AND 
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i to live. 
iowledge

settled 
parrots 
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Watch for Our 
Next Dance 
It’s Corning!

a hu- 
Rome 
single

Oscar 
scientist 
that will 
weeks.

to both
in attend-

Washington 
colleges are the 
the Ąlleghenies, 
ganized in 1802.

not 
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from 
and
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keep 
shot

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos, - -

16. Ben
17. Old

Knowledge is'the hill which 
few may wish to climb.

The atomic 
was proposed 
philosophers 
Christ.

Vlad is in Champaign now 
Good Luck “Jurgy”.

Facial surgery was known in 
Italy as long ago as 1546.

the meet- 
order Miss 

was un-

why
un-

Vlrtue is likę a rich stone 
best piain sėt.

Būt we can’t figure out 
Marie Skammer was there 
less she ran down_to tell the B 
and B giriai to come to the meet- 
ing. (How’s that for fixing it 
up Marie?).

Belgian 
oil flame 

water for

Trade schools are now being 
established in Brazil.

faith and ad- 
lis father’s

A Short Biography 
Of Hannibal

Reikalaudami

RAKANDU

Do you wish the wdrld were better?
Let me tell you what to do;

Sėt a watch upon your actions,
Keep them always straight and true 

Rid your mind of aelfish motives,
Let your thought be clean and high 

You can make a little Eden
Of the sphere you occupy. *

Do you wish the world were wiser?
Well suppose you make a start

By accumulating wisdom
In the scrap-book of your heart.

Do not waste one pageoi) pily;
Live to learn and le.

If you want to give men
You mūst get it ere you give.

Do you wish the world were happy
Jhen remember day by day

Just to scatter seeds of kindness
As you pass ąlong the way;

For the pleasures of the many
May be oftimes traced to one, 

As the hand that plants an acorn
Shelters armies from the sun.

and Jefferson 
oldest west of 
They were or-

would sūrely
wish. They

theory of 
by two 

500 years

' Maybe they were just practic- 
ing for the dance the club is 
going to give soon. Watch for 
the date and.don’t miss it.

The forked tongue 
pent is its organ of^taste

And that’s that. By the way, 
don’t forget the meeting. See 
/you at “Jay’s” house, Sunday.

THE TWENTY FIVE 
“BEST”

By Wm. Mack Jr.
We had our first meeting 

after a rilce long .vacation, and 
almost everyone tumed out to 
witness the fire works.

A special meetlng of The 
LitĮiuanian Studente Ąssoi 
dation of America tfill Be 
held Sunday, September 
2flth at 2:30 P, M. SHARP. 
The meetlng wili be held 
at the heme of Editor J. 
Rakštis, 4435 So. Wash- 
tcnaw A Ve.

Members are awked įto be 
on time. Remember, the: 
meeting starta at 2:30 P. 
M. SHARP. For memhers

Mary is the most popular 
name among actresses. Next is 
Eleanor and cOntractions of that 
name. >

IMPORTANT NOTICE TO 
MEMBERS!!

Of course you can’t 
Suc avvay from Jo with a 
gun, so she was theie too.

As soon as our membership 
campaign is on we expect to see 
Miss Emily Markūnas among 
the new members. .She’s a cute 
“little” rascal boys!

A Special Meeting 
Sunday

Read Announcement

A n, umbrella, recently in
vented, folds up into a roll only 
ten inches long and two and 
one-half inches in diameter.

death
became commander of

Lankykite Didžiausias j 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje, jįg]
THE PEOPLES 5K 
FURNITURE €0. W

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

Dvi Didelės Krautuvės »

Twelve per cent
medlcal praotitioners of London 
are \Vomen,

“Lenet monath” was the 
Saxon name for March, mean- 
ing length • month,. which 
signifies the lengthening of the
day8- *

Pasistatyk ant savo loto su musų 
pagelba DABAR. Nelauk ilgiau. 
Musų puikus “MOKĖK KAIP REN 
DĄ PLANAS”, suteiks jums nuo
savą namą tuojaus. Kuomet jjų* 
pradėsit mums mokėti taip kaip 
jus mokėtumėt rendą ir, jūsų na
mas bus greit išmokėtas. Archi
tektų pląnai ir blueprints DYKAI.

Geriausi bankiniai paliudymai 
Senai įsteigta firma Rašykit, te- 
lefonuokit arba atsišaukit pa/ mus 
šiandien. Nėra jums jokios atsa
komybės. .

after
after victory; the

which
for one

to ą reddish 
that truly 
her , sallow

A ęertain young lady has re- 
turned from her trip abroad 
and Frank Skammer was at 
the v meeting. Wassamattcr 
Frank? Have a fight?

Ali her Hfe she had wanted 
curly hair. In early childhood 
her mother had perseveringly 
curled the little hair, or rather 
tried to curl them, by twisting 
them around her finger each 
day, but without avail. Thę 
straight hairs remained in their 
natūrai statė.

Later on they had “put, her 
hair up in.rags” every evening, 
with thė result that in the way 
of a curl a bed-spring effect 
was produced.

Amelia had eaten crusts 
(hard ones) until her teeth were 
dulled and her guma as hard as 
rocks (Literally speaking of 
course, of course).

They had shampooed with 
rain water until ’Melia felt likę 
a tadpole.

Then curling fluids were dis- 
covered or invented. Amelia’s 
dresser was a veritable show- 
case of bottles, fancy and piain; 
the colors of the liųuids run- 
ning from a sickly pea-green to 
a healthy blood-red. These pro
duced various effects.

In one instance her hair lay 
i n strips one-half inch wide for 
two weeks. Another time she 
succeeded in producing two 
strange looking humps on both

.Ą blind man shown the way 
štili sees it not. He who can 
see his own ignorance is safėly 
on the road to leaming. , j

IIow familiar are you with 
these American authors? How 
many have you read? You 
should be familiar with at 
least 75% of these books, as 
they are taught in our schools 
and colleges and are' considered 
the, highest achievment of 
American fiction vvriters.

1922-32 So. Halšted Street 
c Prieš 19tk Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

The
Sleepy Hollow

Washington
Hugh Wynne

S. Weir Mitchell

“The clock of Life is wound but once, 
And no man has thę power 
To tell just when the hands will stop, 
At late or early hour. \
Now is the only time you own, 
Live, love, and toil, with a w!ll, 
Place no faith in tomorrow for 
’Hie clock may then be štili”.

Thorch and Companj
10 North Clark St. i

STAFF
Editor—in Chiaf Julius Rakštis
4435 So. Washtenaw Avė., Chicago 
Aasistant Editor .... Vladus Jurgėlonis 

a Asaociate Editors
Wm. Mack (Makavetaki) Jr. 

Mias Louise Narmonta
Circulation Manager .... Alex Kezes

Many an angels heart he’s 
breaking now, as they sing and 
play “How many times have you 
said, T love you’ ”. .

Caron’s perfumes. 
were the hopes cf a

he reached and 
almost impassable 

loss in men’ alone 
about thirty-three

won 
open 

had seen no 
hundred and 

at his mercy; 
now overran the

RODOMA DABAR 
Du syk j dieną. 2:15 ir 8:15 

Nedėlioi 8 vai. po pietų 
WARNER BROS. 
/ Rodo

VITAPHONE 
Paveiksluose 

JOHN BARRYMORE 
in “Don Juan” 

lai romantiškiausia apysaka iš 
< visos literatūros

McVICKERS 
THEATRE

Dirąkpjoj Balaban & Katz 
Kainos dieną 50c iki $1 

Vatarais 50c iki $2

Out of the babble, noise, 
vvealth, luxuries, and selfishness 
of one nation, there camo a man 
whose personhlity And‘; genius 
wcre destined to bring fear and 
horror to the soul of a vast and 
mighty empire. The centuries 
have passed since he came and 
played his part in this incom- 
prehensible scheme of life, after 
which he vanished from this 
earth, to be remembered only 
as a vague misty figure. His 
brief, yet exceedingly eminent 
role has Icft upon the pages of 
history an impression of genius 
so remarkable that the best 
minds appearing since have ex- 
pressed wonder and admiration 
at its Immense capacity. Yet it 
was genius sadly spent, and in 
a vain effort.

Hannibal, the son of a Car- 
thaginian general, was born in 
about the year 247 B. C., and 
when he was but a mere boy 
of nine years his father took 
him to Spain where on an altan 
Hannibal was made to svvear 
an oath of eternal vengeance 
against 'Rome.

Trained in the ‘art o£ war- 
fare from early childhood/ he 
developed a courage that was 
jemarkable; displayed such 
skili and cunning as earned for 
him the deepest 
miration 
soldiers. 

‘ At the 
Hannibal 
the Carthaginian armies, being 
then only twenty-six years of 
age. That childhood oath, burn- 
ing hope of his one great am- 
bition, seemed now, after many 
years of preparation, to have 
reachcd the day of realization. 
The ręst of'his life is history.Ą

A year after his father’s 
death, Hannibal, with an army 
of ninety thousand men, began 
his march to Rome 
lay along the coas| bordering 
the Mediterranean aea. After5 
many months of harclships and 
sufferings 
crossed the 
Alps. His 
numbered 
thousand.

An obstinate man does 
opinions, but they 

him. /

Cather
L^evv Wallace

battle' of
example of strategic 

he has had no 
perhaps no

Records* of eclipses as fat 
back as 1207 B. C. are found in 
ancient documents at Oxford
University. —

I say ALMOST everyone be- 
cause we had to excuse Miss 
“Jo” Jozapaitis. She had an im- 
portant engagement at ' the 
Trianon.

Entering upon the fertilė 
plains of Northern Italy, he met 
the Roman army at Ticinus 
where he won a great victory. 
This victory marked the begin- 
ing of a period during which 
Hannibal was continually in- 
vincible in the field? marched 
vvherever he choose,, there be- 
iug many generals
around him, bttt none dared 
openly to take issue with him.

At the battle of Cannae, 
Hannibal wjth an inferior army 
slaughtered almost fifty thou
sand Koman soldiers while he 
himself, lošt only five thousand 
five hundred men. His victory i 
at the battle' of Trebia was| 
but an 
ability in which 
superior, and 
equal.

Year 
victory 
country 
enemy 
fifty years was 
his soldiers 
land from end to end plunder- 
ing at will.

For a long fifteen years this 
man, Hannibal, had inspired in 
the heart and breast'of every 
Roman, child and man, a fear 
and terror that knaved at their 
very life. To mee^t Hannibal in 
the field, or beset his path no 
Roman general dared, even 
though the superiority in num- 
bers, and knowledge of the 
country and ground might be 
in their favor. “Itz was 
miliating confession t|tat 
lived in terror of a 
man”.

But the time came 
Hannibal mušt leave Rome. Sad
ly was his heart grleved when 
he received the summons to re- 
turn to defend his native land, 
and he was loath to leave the 
scene of his many triumphs. 
Duty called him, and fate led 
him to his 
defeat which he šuffered at the 
battle of Žarna. Herė the real 
careiįr of Hannibal endedL

With a smaH body of horse- 
men he ęscaped from the battle 
of Zamn to Mašinisua, N 
where he węnt to Persia, 
afterwards to Asla. All%of this 
time he'was a fugitive from 
Roman vengeance, and his ex- 
periences vVere various and* 
many. Finally, on the approach

• — Aldonna Pūkas

The Tale Of Amelia’s Ringlets

Henry
12. The Red Badge of

Courage Stephen
13. The Sketch Book

Washington
14. The Virgiirian

Owen
15. My Antonia

Willa Sibert
Hur
Credle Days

George W. Cable
House of the Seven

Some books are to be tasted, 
others te be swallowed, and 
šerne few to be chewed and 
digested. — Bacon.

It is well to taste and digest 
books, especially those of such 
genius as Aeschylus, Dante, 
Homer, Shakespeare and Tol- 
stoi. But, we mušt not forget 
that our own country has pro
duced literature worthy of 
reading and worthy of a place 
with the acknowledged master- 
pieces of fiction.

From a recent survey made 
of the American fiction, the 
following have been selected, 
by teachers of literature, as the 
masterpieces of American fic
tion ;

1. Talės .... Edgar Allan Poe
2. The Scarlet Letter

Nathaniel Havvthome
3. The Adventure of 

Huekleberry Finn
Mark Twain

. 4. The I^ast of the Mohicans
James Fenimore Cooper

5. Uncles Rėmus
Joel Chandler Harris

6. Moby Diek, or The White
Whale .... Herman Melville

7. The Hise of Šilas Lapham
William Dean Howells

.> 8. Ethan. Frome
Edith W h arto n

9. Talės ............ Bret Harte
10. Uncle Tom’s Cabin

Harriet Beecher Stow?
11. The Portrait of a Lady

James

The
Gables

Nathaniel Hawthorne
Daisy Miller

Henry James
Call of the Wild

Jack London
Four Million

“.O. Henry” 
Van Winkle

Washington 
Adventures of 
Sawyer 

, Mark % 
Legend of

One giri wants tb know if 
“Rudy” Valentino is as hot now 
as he ^as in the moyies. 1 
wonder too!

Have
latest songs? Here they are:,

“She thought she was an 
oceart, because she had a wave 
in her hair”.

“J thought she was true, but 
she had falše teeth”.

“Wben the bananas are in 
bloom, 1’11 be sliding back to 
you”.

I The attendance at our lašt 
monthly meeting on September 
12th seemed to indicate that 
summer vacations and week- 
end-outings are about over, and 
as a result wįH make far fewer 
absentees at pur. future assem- 
blies. However, it is definitely 
certain that our next meeting 

I will find all old members at 
their time honęred place, while 
our more recent members will 
be obliging-ly accommodated. To 
the few absent'let it be known 
that our lašt meeting was quite 
a succes^ • in i^ėgards 
progress made' and 
ance.

Immediately after 
ing was called to 
Frances Sadowskas 
animously eleeted secretary, the 
position made vacant by the 
resignation of Miss Jozapaitis. 
It is ąuestiohable whether a 
more Capable secretaty 
Miss Sadowskas 
in‘ the club.

In brief the 
discussed and 
were, the fall dance, a draVna- 
tic play, club emblems, an in- 
crease in membership dues, and 
a few other matters relating to 
club activities. Committėeą,have 
been selected and their reports 
will be received at our next 
meeting, which is to be called 
on September 26th apd every 
two week» thėreafter, until our 
new tasks and plans are com- 
pleted to the satisfaction of the 
majority of our members, whose 
great enthusiasm is at present 
runping high. Much is expected 
to be accomplished in the en- 
sueing months, and it is not 
without good reasops.

A. A. D.

All natų re is but art 
knovVn to thee.

Monkey Business
TeJephone seryięe have been 

crippled in„a sparsely 
section of Mexico, by 
and monkeyš playipg 
wires.

pf impending capture he 
swallowed poison rather than 

puffer any humillation before 
the eyes of the Romans. Ane 
thus, Hannibal showed himself 
to be as great and grand in 
death as he was in victory.

The būriai site of this cun
ning warrior was Labyssa, a 
village situated on the coast of 
Bithynia.

Of the man, himself, it has 
■ been said that his was a 
generous *sympathy for his 
fallen foes who have often born 
witness of his noble spirit. In 
addition, he was a Hfan of great 
temperance and continence. 
Greek he špoke fluently, and he 
was well versed in Latin; 
while of the other aspects of 
his education little is known.

Unlike his fąther, Hannibal 
did not die fallen in battle; likę 
a giant oak fal^n by a mighty 
storm, he died with hopes 
blasted, and in bįtter disappoint- 
meht.

Stubents' UŽorncr
Pubiished Semi-konthjy By The Uthuanian Studentą’ Apaėciation Of America

laidės of her head. Then they 
evolved the idea of combing 
some and interchanging others; 
which brilliant thought caused 
her hair to turn 
lavender shade, 
looked fine with 
complexion. X

But now! She 
obtain her heart’s 
had paid fifty dollers to A noted 
concern for a permanent wave. 
Poor Amelia sat for nine hoūrs 
in a eramped position, afraid to 
movė without being frked; the*. 
hair strained from her škuli so 
that her eyes popped. At lašt! 
The irons were being removed; 
now a shampoo and then the 
curl would be put in and every- 
thing vvould be “hotsy totsy”. 
Alas and ' alack! The curl re- 
fused to- enter, work as they 
wnuld. Her head now resembled 
a huge, fuzzy bąli; her hair 
sticking up all around her head 
making her look likę the Golli- 
wog on

Gone 
bfetime! She sat debating vvhich 
would be better: blowing dut 
the gas; rat poison; or a grace- 
ful dive frpm the top of the 
Tribūne Tower.

247 B. C. \ 
you heard the three
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Amerikos Lietuvių Seimas
(Tęšinys)

“Šiandien nedaug terasime 
tokių vietinių pašalpinių drau
gijų, kurių iždai augtų. Vienų 
iždai kol kas stovi vietoje, o di
delės didžiumos mažėja, nežiū
rint ne to, kad nariai “pagalvė
mis” sumoka pomirtines ir iš 
draugi jų iždų išmokama tik pa
šalpai ir mažos sumos mirusių 
narių palaidojimtfi. Beveik viso* 
draugijos mėgina dar savo iž
dus papildyti rengdamos balius, 
piknikus ir kitokias pramogas.

nok per tų patį laiką organiza
cijos kapitalas paaugo $119.- 
910.61. Šitokia pastebėtinas 
SI.A. turto augimas yra todėl, 
kad organizacija tinkamai veda
ma ir paremta mokslišku ap- 
draudos pagrindu, kuris susida
rė ilgų metų tyrinėjimu ir pri-J 
tirta praktika, apdraudos srity-( 
je žymiausių to klausimo, eks
pertų. šito atsiekti su vietinė
mis pašalpinėmis draugijomis 
negalima (lėliai jų viso susi-

Bet šitokis būdas draugijų iž
dams papildyti yra tik laikinas 
dalykas. Draugijos pastovumas 
ir jos nariams pašalpos ir ap- 
draudos užtikrinimas remiasi 
tik tiesioginėmis narių mokes- 
timis j draugijos iždą. Jeidrau-

tvarkymo ir permažo skaitliaus 
narių iy kapitalo. Tik visuome-j 
ninės organizacijos, tinkamai 
vedamos, gali iki tokio laipsnio 
išsiauklėti ir užtikrinti savo na-' 
riams pastovią pašalpą ir ap- 
draudą ir kitus patogumus,’kųo-

nepriims, vis tiek pasilieka tas 
pats žmogus. z

“Aišku; kad mes ir Ameri
koje gyvenanti Lietuviai esam 
Lietuviais. Ir mums čia gy
venant, einant ir prisilaikant 
ir užlaikant šios garbingos ša
lies palietystės teises, kartu 
atatinka žinoti ir savo Tėvy
nės dalykus, kalbą ir literatū
rą- kokią mes ją neturėtume. 
Apart to, tai pageidaujama, 
kad ir musų priauganti karta, 
ir ateinančios kaitos tą patį 
žinotų, — ir kad Hiutų priei
namas šaltinis, iš kurio butų 
galima pasisemti to žinojimo.

(Bus daugiau).

gija išgali vien iš iždo be jokių 
narių primokėjimų ekstra mo
kesnių ir pelnų nuo parengimo 
pramogų išmokėti visus savo na
riams pasižadėjimus ir jos iž
das laipsniškai ir normaliai au-‘ 
ga, tai tik tuomet draugija ga
li turėti pastoviai užtikrintą^at- 
eitį. Bet deja, šito negalirha pa
sakyti ne apie vieną^nusų pašai
pūnę draugiją. •

“Dabar paimkime visuomeni- 
o rgrn n i zae i ją. —T Susivieniji

mą I.ietAiviŲ Amerikoje. Šios or- 

ganizacijos kapitalas auga nor-i 
maliai ir laipsniškai jau nuo 
1912 npetų, tai yra nuo to lai
ko kai (vesta nariams mokes- 
niai nuo amžiaus. Ir Susivieni
jimas visus savo nariams pasi
žadėjimus išmoka iš centralinio 
iždo* be jokių “pagalvių” mokė
jimo ir be- jokių pramogų ren
gimo iždui papildyti. Pavyzdžiu 
pereitais metais Susivienijimas 
išmokėjo vienomis tik pašalpo
mis JI- pomirtinėmis $133,- 
705.00, neskaitant kitų smulkes
nių išmokėjimų; kurie irgi su
darys tukstąiičius^ dolerių, yio-'

met prisieina darbo žmonėms 
kraustytis iš miesto į miestą | 
pragyvenimo ieškant .'Amerikos

VPrie progos patiekiu čionai 
rezoliucijos formoje savo nuo-; 
monę kas reiktų dalyti pašalpi
nėms draugijoms sau pastovės-į Visuotinas 
nės ateities užtikrinimui ir pa
sitikiu, kad šis skaitlingas suva
žiavimas juos apsvarstys, sulig 
savo nuožiūros pataisys ar pa
pildys ir 
druujjįij ų 
daugiausiai

Traukinio katastrofa prie Royal Gor^e, Colo. Žuvo 27 asmenys. 
_______________________________________________________ i

.“REZOLIUCIJA » “2. Vietinėms pašalpinėms 
, , | draugijoms, kurios nepanorėtų patarti ] 

Lietuvių Paša p n ųL negra|etų dėtis prie visuome-ljoms dėtis prie šio Seimo su- 
I Klausimu Jninių organizacijų, butų nau- 

Amerikos Lietuvių 5-tas(dinga persiorganizuoti ta pras- 
Seimas, 

rugpiučio 30—31 dd. 
Philadelphia, Pa., 
Amerikos lietuvių 
draugijų klausimą ir patyrus,' draugijų iždų normalį augimą 

’ i mokamų ‘pa
gijo yra sunkioje padėtyje ir galvių’ ir kitų nepaprastų mo-. 
reikalinKoH pagalbos, kad . kesnįų. Taipgi Iruti! naudinga
lėtų išsilaikyti ir tęsti savo pašalpinėms draugijoms jung- 

pašalpos darbą lietu- tig j jąryšiug, kad bendromis 
vių tarpe, rado reikalingu pa- jėgomis butų, galima draugiją 
skelbti pašalpinių draugijų ži- reikalus svarstyti ir kitus dar
niai sekamus patarimus: < bus dirbti.

“L Patartina vietinėms pa- 
šalpinėms draugijoms dėtis 

t, . . prie visuomeninių organizacijų,I 
S. E. Vitaitis. s ^uo ^llf|u tegalima pa

lakiausius virš, tilpusio refe- stoviai užtikrinti draugijų na- 
rato, buvo patiekta tam tikslui rįarns pašalpą ir apdrkudą. Sei-i

susirinkęs me, kad kur tik galima drau- 
1926 m., Į gijos butų jungiamos į krūvą 

apsvarstė ir narių mokesniai nustatomi 
pašalpinių. ta augštuma, kad užtikrinus F i • • • v i i • •

paskelbs pašalpinių kad didžiuma pašalpinių drau-, be jokių narių

gelbėtis iš

žiniai. Suprantama, 
priguli nuo pačių 

draugijų pastangų 
šiandieninės jų pa

manau turės dideles 
šio skaitlingo suva-svarbos ir

žiavimo tartas žodis šituo svar
biu Amerikos lietuvių gyvenimo 
reikalu”.

rezoliucija; p. Vitaitis perskai- , 
tė rezoliuciją. Išklausiuą, buvo pastoviausia
Įnešta, paremta-ir nutarta per- jganizacija Susivienijimą ' Lietu- 
duoti rezoliucijų komisijai; ko- vių Amerikoje, kuris savo su- 
misija užgyrė sekančią rezoliuJsitvarkymu ir kapitalu tai į- 
-ijų: '‘.''rodo. ................. . ; ... .

mas numato tankamiausiai ir 
t visuomenine or

“3. Pašalpinėse draugijose 
reikšti kuodaugiausiai visuo
meninio veikimo ir dėtis prie 
auklėjmo letiivių dvasioje čio
nai augančio jaunimo. Taipgi 
stengtis pritraukti prie drau
gijų kuodidžiausį skaitlių jau
nimo, kad tuo badu sudarius 
branduolį energingesniam 
kiniui ir papildžius 
jaunomis jėgomis.

“4. Seimas mato reikalingu 
pašalpinėms draugi-

daryto; Centro palaikymo, kad 
tuo budu galėjus užtikrinti 
draugijoms pagalbą prityrusių 
apdraudos srityje žmonip, kuo
met prisieis reikalo joms per- 
sioganizuoti ir kitus savo rei
kalus tinkamai
Kartu bus išgalių ir 
visuomeninis veikimas

sutvarkyti. 
gyvensią 
pareikš-

Mokyk-

referatąskaito
Rastenis sekan-

ios Reikaluose 
advokatas N. 
čio turinio:
‘^STEIGIMAS

LIETUVIŲ AUKŠTESNĖS 
MOKYKLOS

AMERIKOS

“Gyvendami šioje Amerikos 
šalyje iki šiol iš daugelio at
žvilgių, jautėmės tiktai pake
leiviais. Kas iš musų tik ne
vy kome iš Lietuvos į Ameriką,

vei-!visi turėjome veik vienatinį 
draugijas tikslą atvykus į Ameriką pa

būti kokį trejetą metų, užsi-

dirbti pinigų ir vėl gryžti IJe-Į 
tuvon pas savuosius.

“Vienok gyvenimui einant 
savo keliu ir mums radus Ame 
riką kitokia kaip ji mums iš 
užjūrio atrodė, tik dalis iš mu
sų gryžo Lietuvon; kiti gi li
kome čia, ir gal daug iš musų 
čia amžinai pasiliksime. Pasi
liks čia didžiumoje ir musų pri
augančios kartos.

“Vienok ir čia mums būvant 
taip tinkasi, kad mes nors pa- 
liekaitic Amerikos piliečiais, 

vis tiek tautiniu žvilgsniu esa
me Lietuviais. Mat, pilietystė 
ir tautybe yra du skirtingi da
lykai: pilietystė yra pakeičia
mu dalyku, o tautybę nepakei
čiamu,—nes pilietystė yra ci
viliškas ryšys prie vienos ar 
kitos valstybės, o tautybė‘ tai 
prigimtinumas. Ir todėl ar mes 
Lietuviai busime vienos ar ki
tos tautos piliečiais, vistiek 
mes esame Lietuviais. Taip 
kaip žmogus apsivilkęs viena 
arba kita švarką yra tas pats 
žmogus, taip ir ypatingos tau
tos žmogus, kokią jis pilietybę

“Jei tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severa’s Esko 
gydo niekiančias odos vie
tas, aš esu tikras, skad ne
vartotų -nieko kito”, rašo 
Mr. Mike Dzedzei, Pellston, 
Mich. “Aš kentėjau mėnesių 
mėnesius nuo odos niežieji- 
mo, nieko negelbėjo jokie 
gydymai, kol aš užsisakiau 
Severa’s Esko. Po pirmo už
dėjimo, niežiejimas pradėjo 
nykti, ir į trumpą laiką ma
no oda pasveiko”. — Nusi
pirk už 50c slovikelį Seve
ra’s JEsko nuo savo vaisti
ninko. W. F. Severą Co., 
Cedar Rapids, Iowa.

Ateikite .visi su šeimynomis ir draugais

nepaprastą žingeidumą pas kiekvieną žmogų. Taipgi 

bits atidengimas 'daugybės įvairių paslapčių,' kurios 

kiti magikai laiko didžiausioje slaptybėje.

LIETUVIU 
ADITORIJO) 

BRIDGEPORTE

Pradžia 7 ’30 vai. vakare x \

Tai bus milžiniškas spektaklis jvaįrjų monų jr štukų, 

kokie yra rodomi tik didžiausiuo'se Amerikos teatruose. 

Tai bus sugrupavimas daugybes reginių, kurie sukelia

Atidengimas Didžiausių Magijos Paslapčių

Penktadieny 

tigsejo 24 d
1 9 2g6

Parodys Prof. J. čekanavičius •
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Reikalauja tykių 
pienininkų

Church St. gyventojai pada
vė Evanstotio miesto tarybai 
reikalavimą, kad pienininkų ve-1 
limų ratai turėtų , guminms 
šėniuc ir arkliu butų pakaus
tyti guminėmis pasagomis, nosį 
dabar geležiniai ratų ŠCniai ir 
pasagos neduodą ramiu naktį 
miegoti. Dalykas pavest.* s ma- 
yorui ir policijos komitetui.

Rombą elej

Bomba sproge eiCj ir apar
dė du h tmus prie ir 12 N. 
Morgan St. —dirbtuvę ir ša
itaną. Kądtmri bomba buvo 
padėta vidury tlės> tai polici
ja negali nuspręsti kam ji co 
vo taikoma.

Sudegė
.... A

Joseph* fMpfchies, 38 m., 28 
Waverly Ct., p.ainurv pavieto 
ligoninėj nuo apčegimoA Jis ap
degė gaisre, kiūie x sunaikino 
namų prie 1300 Taylor St. Gai
sras kilo sankrovoj po eksplio- 
zijos. Sankrovos, savininkes sa
ko, kad namas buvo uždarytas 
ir todėl jis nežinąs kokiam tik 
shri Desplaines buvo įsigavęs į 
tą namą.

Du žmonės užmušti 
traukinio

DM Žmonės liko užmušti ties 
Northbrook, C. M. and St. P. 
pasažieriniam traukiniui užga
vus jų automobilių. Jie pralei
do tavorinį traukinį ir važiavo 
skersai bėgius, kuomet ant jų 
užbėgo pasažierinis traukinys.

[Pacific and Atlantic Photo]
Abraham Lincolno muzėjut,, už kurį valdžia pulkininkui

gyvena, labai vaišingi. Jie ap
važinėjo visą Lietuvą, aplankė 
veik visas žymesnes vietas ir vi
sais žvilgsniais yra Lietuva pa
tenkinti. Jie pataria kiekvie
nam aplankyti Lietuvą.

P-ios Zalatorienės‘sesuo, p-ia 
Stasiukaitienė paruošė skanią 
vakarienę, o po vakarienės p-ia 
Zalatorienė visus svečius vaiši- 

i no Lietuvos saldainiais. Svečiai 
' gi išreikšdami savo pasiilgimą ir 
širdingumą įteikė, pp. Zalato
riams dovanų — sidabrinį kavos 
setą. — Viešnia.

Jau artinasi iškilmė, 
svetainė dabinama, 
pasitikus svečius, kurie 

' rinks į Jaunosios Birutės 
mes — ketvirto sezono atidary
mo vakarą rugsėjo 26 d. Tami-' 
sta irgi esate kviečiamas j tas 
iškilmes atsilankyti.

Mildos 
kad gražiai 

susi- 
iškil-

Osborne C. Oldroyd užmokėjo $50,000.

S p o r i a s
Golfas

šiandie 1 vai. po pietų Hick- 
ory Golf kliube įvyks žymiau
sių lietuvių golfininkų persie- 
ųiimas: los A. Menas ir Miller 
prieš l>r. Karalių ir P. Gustai
nį. Tai lietuvių golfininkų 
žvaigždės. Menas ir Miller yra 
profesionalai-golfininkaii\ Gus-< 
tainis taip-pat profesionalas iš 
Laramie kliųbo. Gi Dr. Kara
lius yra vienas geriausių iš 
mėgėjų-golfininkų.

Įdomaujantys golfu yra kvie

10 Bružas Kasimeras
18 Girkontaite Liirdovka
35 Kinkos Anton
37 Kuchis Chas
16 Mockaitis P.
55 Kudakas Jonas
56 Rudakas Jonas
67 Stirbini Alekssui
69 Stakulis Ant.
71 Urkauskenei Barborai
76 VVenagienskenie Marci- 

yana

Liemitį Bateliuose.
Bridgeportas

kalbėti angliškai, —į Kraujo, pdos, chroniškas
Krautuvninkas ang- 

jai, kad aš lietuvis ir 
prakalbinti lietuviškai;

mėgina 
nesiseka, 
las rodo 
prašo ją
'Prakalbinau. Sako, jeigu esj lie
tuvis, tai ateik pas mane; pasa
kė ir adresą. Pasisakė turinti 
biznį, bet gerai žinau, kad toj 
vietoj nėra biznių.

’ ♦ 4 ♦

i Nekurios musų moterėlės mo
ka taip dailiai kalbėti, kad net 
vyrui, kuris irgi gerai kartais 
pataiko “palošti liežuviu”, au
sys rausta iš gėdos girdint mu-> 
sų moterėlės “dailią kalbų” var
tojant.

Uktveris, 
Baronienė, 
visas pas

tangas, kad Jaunosios Birutės
'vakaras rūgs. 26 d., Mildos sve
tainėj, 

i

DR. VAITUSH 
OrtOMITRISTAS

senas žaizdas, lieps rectal, 
slapiau ligas vyrų ir moterų

v Dr. J, W. BeaiM
? VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Nuo t iki 4:30' ir imnm 1 ikr TA Ne»tt- 
lioj nuo 2:30- ikt 4:30 |K» p'^tif

MM

TELEflBNAS NtS
/ T8LBF0NAS CANAL MA4

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Phonv Boulevard 7589

Petras Kurpalius, 
p-ios Baranauskienė, 
Bložisy Janulis deda.

butų kuogeriausias.
— d. d.

Cicero
Manoma tverti vaikų draugiją

Anądfe susitikau žinomą mu
zikantą ir seną Ciceros gyven
toją p. J. Balaką, kuris pasako
jo, kad Ciccroj yra pageidau
jama vaikų draugija. Jisai, p.

♦ * *
Žmonės kalba, kad bagoeiau- 

si-turtingiausi žmonės Cice-/ 
roj iš lietuvių yra Petras Jua
nis ir Antanas Milauskas. 
Petras tad' laiko du čempiona
tu. Jis yra rfu-gčiansias žmogus 
ir dabar turtingiausias. Na, kas 
šoks Petrbri j akį?

x ♦

Antanas- Linga, 'senus
buotojas, dabar pardavinėja ap- 
draudą. Jis atstovauja Western 
Southern apdraudos kompani
ją. .lis sakosrr, kad sekasi gerai. 
Apart .jo dar keturi lietuviai 
agentaujai. Kas sake, kad lietu
vių nėr pardavėjų?

Antanaė.

dar-

Balakas, gana susidomėjęs Chi-! 
cagos “Jaunaja Birute”. Iš kal
bos galima buvo suprasti, kad 
p. J. Balakas mano atgal iš ka
pų prikelti “Bijūnėlio” draugi
ją, 1915 metais sutvertą J. Uk- 
tverio, arba įkurti chicagiškės 
“.Jaunosios- Birutės” skyrių. Iš- 
tikrųjų, Cicero tokiai draugijai 

.yra gana plati dirva ir manau, 
kad tokia draugija rastų prita
rimo lietuviuose. O Jaunoji 
rutė irgi, manau, pagelbėtų 
ceros jaunimui jų darbe.

Bi

Be to užvakar automobiliai čiami y™ kviečiami l vai. at- 
nžmušė dar penkis žmones, jų. vykti į llickory Golf kliūty} 
tarpe viena vaiką. pasižiūrėti tų svarbių rtmgty-

 nių. Lošimas bus už Triangle
Nušovė plėšiką ,Sportin«

—
Vienas U dviejų plėšikų,1 Tur būti, tiesa 

Conkiin Wyatt, 3633 S. Park- Į  
way, kurie prie 36 ir Parkway ( Dzūkas tvirtina, kad Požėla 
apiplyšo taksikabo šoferį, tapo Texas sugryžo be garbes — 
policijos nušautas,-o kitas su- prarado savo diržą. Kai kurie 
imtas kitame bloke belipant įuo įma tikėti. Tuo kibiau, kad 
ant stogo, kad ten pasislėpti dzūkas visur skambina, jog 
nuo policijos. ‘Požėla daugiau ir ristis nebe

manąs. Esą jis dabar “polišuo-
8 Žmonės užmušti ja” Strumilo svetainę. — n/ 

- . | \---------------------------
Pereitą sekmadieni nelaimė-

se su automobiliais liko užmuš-( AtSijUlkil laiŠIdlS IŠ P3ŠtO 
ti net astuoni žmones. L z va-

Sugryžo iš Lietuvos.

Šiomis dienomis sugryžo iš 
Lietuvos žymus darbuotojai, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
b-vės prezidentas p. Antanas 
Zalatoriuj su savo žmona. Jie 
buvo išvažiavę Lietuvon ke
liems mėnesiams atostogų.

Gavus telegramą, kad trečia
dienio vakare, rūgs. 15 d., gryš- 
ta pp. Zalatoriai, jų giminės ir 
artimi draugai susirinko į pp. 
Zalatorių namus, iš kur vieni 
išvažiavo į La Saite stotį pasi
tikti atveži uojantčių, o kiti na
mie laukė. Apie 10 vai. vak., 
kelių automobilių lydimi, sugry
žo narho linksmi ir sveiki pp. Za-

pa-P-ni Gudgalienė jau visai 
sveiko ir jau savo širdukui Ka
ziui pagelbsti darbe — mėsiny- 
čioj, 1 146 S. 50 Ct. Beje, p. Ka
zys Gudgalis yra geras žmogus 
ir jisai labai buvo užsispyręs, 
kad sužinojus, kas rašė apie jo 
moters ligą. Sako; 
mi iš visų kampų
kyti ligonę ir vfci apie ponios 
Gudgalienes 
“Naujienų”. Už tai, manau, p. 
Gudgalis nebus priešingas “Nau
jienoms”, nes 
guma skaito.

kad pažįsta 
važiavo lan

JULIJONAS KAZIMENAS
Pasiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 1:30 valandą 
po pietų, 1926 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus; gimęs Kauno rfi- 
dybpj, Aleksandravo apskričio, 
Vedžių parapijų, Užuseniu kai
mo, paliko dideliame nubudime 
moterį Jadvygą, dukterį Julija- 
ną 13 metų, sūnų Mikolą 11 
metų, Stanislovą 9 metų, o Lie
tuvoj brolį Mikolą, 2 seseris: 
Kazimierą ir Emiliją. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4524 South 
Wood St.

Laidotuvės^ įvyks Penktadie
ny, Rugsėjo 24 dieną, 8:00 vai. 
ryto iŠ namų j šv. Kryžiais 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gėdufingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į ^v. Kazimiero kapi
nes. ....

Visi A. A. Julijono Karime- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
^įoteris ir Vaikai

Laidotuvėse patarnauja gi‘a- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

EDVARDAS BUGARIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradieny], Rugsėjo 21 dieną, 
3 valandą po pietų, 1926 m;, su
laukęs 5 metų amžiaus; gimęs 
Chicago, III., palikdamas dide
liame nuliūdime savo mylimuo
sius ir ' mylinčius motiną Oną, 
tėvą Ptanciškų, broli Pranciš
koj ir sė/erj Ehronę. Aunas pa
šarvotas, randasi 4615 S. Fair- 
field Avė.

Laidotuves įvyks Penktadie
ny], Rugsėjo 24 dieną, 8 valan- .

ryto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurtoje atsibus, gedulingos pa
maldos už . velionio sietų, b iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. j

Visi A. A. Edvardo* Bugario 
giptiriėė, draugai ir pažįstanti 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jajn-paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuhudę liekąme,
Motina, Tėvas, Brolis ir Sesuo

IjaidotuvČse patarnauja gra
bo r ius Lachaydcz. 1 Tel. Canal 
2199. s

SERGANTI ĮMONĖS
Jei jus turit suakią 

A kraujo ligą, 
A nervus, 

riuslės,

Pasi* 
tarkit su
iau. Jei tos ligos 
bus tinkamai išgj

silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

kar liko užmušti trys žmonės, 
šiemet Chicagoj automobilių 
užmušta jau virš 600 žmonių.

KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai gena castor otl pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliaie. 
Pas visus aptiekorius.

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
<ia klausti prie langelio, kui 
padėti iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame Sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiki 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

L Athocunas Juozapas
2 Bružui Antanui

latoriai, kuriuos susirinkusieji 
karštai pasveikino.

Pp. Zalatoriai parvežė kiek
vienam iš Lietuvos palauktuvių 
— gyvu žodžiu linkėjimų nuo tė
vų ir giminių. P-ia Zalatorienė 
/buvo parsivežusi Lietuvon ka
merą, tad važinėdama fotogra
favo ir kiekvienam įteiki jų tė 
vų, giminių ar jų namų foto
grafijas. Visi karštai dėkojo už 
tokias brangias dovanas.

Pp. Zalatoriai daug pasakojo 
ir apie Lietuvą. Jie džiaugia
si, kad Lietuvoj žmonės gražiai

BILLY’S ? UNCLE

/

sužinoję iš

‘Naujienas” dau-

Ambrozaifis

*

žirgaitis, Komin- 
skas, Pučkorius, Jankauskas,
tai visi biznieriai iš vieno blo
ko — groserninkas, ice ereamo 
pai’lor laikytojas, lengvų gėri
mų įstaigos savininkas, fotog-| 
rafas ir aptiektninkas, būdavo 
sueina Visi krūvon ir debatuo- 
ja apie politiką arba biamį. Bei 
dabar jiems jau grybai parupo. 
Anądien važiavo grybauti, sa
kė daug buvo grybų, tik mažai 
parsivežę. Nevelina kitiems ieš
koti, sako, peranksti.

♦ *
Anądie sutinku krautuvėje 

(anglų) lietuvę moterj. Vargšė

JONAS BRAZAUSKAS
Mirė Rugsėjo 21 d., 1926 m., 

10 vai. ryte, 44 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Tauragės 
apskričio, Šilalės pa r a p., Bal
sių kaimo. Išgyveno| Amerikoj 
30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
dvi seseris:, Oną Stulginskienę 
ir Marijoną Leškienę ir du bro
liu: Aleksandrą ir Adomą Bra
zauskus, gi Lietuvoje tėvą 
Jurgį.

Kūnas pašarvotas, 1817 N. 
Winnebago Avenue. Laidotuvės 
įvyks Pėtnyčioj, Rugsėjo 24 d., 
iš namų 8:30 vai. ryte bus at
lydėtas į Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už všlionio sielą.

Po pamaldų bus' nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. •

Nuliūdę Seserys ir Broliai
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203. ,

Simpatiškas — 
( Ik Mandagus — 

M Geresnis ir Pi- 
■ gesnis Už Ki- 

w tų Patarnavi- 
mas.

J. F. Eudeikis Komy, 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 Fairfield Avepue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Aubarn Ava, Tel. Blvd. 3201

■ „„ii i....................  ■ ......................... 1,1

oss tuo- 
l ne-

_ ___  išgydy-
t PFralyžas ar kita

kokia liga gali išsivys-
Mk

DR. ftOSS per triedešimtį metų 
berispecfalizuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių Ilgų ir suteikia geriausi 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasiaelpmą. Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausia me- 
kytofo — PATYRIMO.

■ Serganti žmonės yra kviečianti pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 

‘Ross kur jis yra išgydęs tukstanČiua 
kttip

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir cbroiiiškų tru- 
belių yra gycfompę, modemišku me- 
toduu Dr. Ropė - turi pasitikėjimą 
pacientų kuije pripildo jo ofisą kas
dien. *

Dr. B. M. Ross
/ 35 South Dearborn St.
Kampas-Monroe St^ Critly Bailding 
Imkite elevateriy iki penkto augšto.
UVlDfcfilMTS PENKI METAI 

; TAME PAČIAME NAME.
Vyrų • priėmimo kambarys 566. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 rvto iki 5 
po pietų. ‘ Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietip. PanedSliais, aeredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Atsišaukit, Informacijos Dykai.

“NAUJIENŲ” KMYGŲ 
KATALOGAS

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborias

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reilB»le, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu

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

3307 Auburp Avė.
CHcago, III.

“NAUJIENOS”

Kg reiškia tavo vakaryk- 
/ štiš sapnas?
žmonės sapnavo ir sapnuos, 

pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame | sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
Jnakrnu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai;

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

L J. . ZOLP
Grafrorius ir Pa grabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, IB. 
iMlifcfaMHi ■>!!«* II Hli ii i Ii itin I

....... . ..U.......  ... ■ .......................... .

Del gręžto piniginių 
reikalų atlikimo su

bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tekiu gy
venimu, guriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk- 
stanėių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
duntimu 79 centai.

NX D J IENOS 
171* 8a MalsM M 

Chicage, UI.

Skelbimai Naujienose 
duoda naiKty 
kad pačios Naujienom / 
yra naudingos. _ /



i
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Lietuvių Rateliuose
Pranešimas SLA. 6-to 
Apskr. delegatams ir 

darbuotojams
SLA. 6-to Apskričio suvažia

vimas įvyksta ateinantį sekma
dienį, rugsėjo 26 d., pirma vai. 
po pietų, McKinley parko didžiu
lėje salėje, prie Western ir Ar
cher gatvių.

Šis musų 6-to Apskričio suva
žiavimas turės svarbią rolę su
lošti musų SLA. organizacijos 
gerovei. Jau baigiam praleisti 
poilsio laiką, gražios girios ir 
pievos dtiffiau mus nebevilioja 
iš miesto, todėl mes vėl turime 
gryžti prie pirmiau pjradėto dar
bo.

Organizacijos bu joj imas ir 
augimas negali priklausyti nuo 
kelių ypatų, bet visi tukimui 
dirbti išvien it sutartinai, o šis 

f -1 »

SLA. 6-to Apskričio suvažiavi
mas yra svarbus. Todėl gerbia
mi kuopų atstovai būtinai daly
vaukite, mažniekius palikite ki
tai dienai, o vis vykte į suvažia
vimą. Kas nežino, kad 6-to Ap
skričio suvažiavimai būna sma
gus ir draugiški. Galima sakyti 
vien dėlto, kad čia nėra akyple- 
šų ir Maskvinių agentų, kurie 
sukeltų neapykantą ir šmeižtus. 
Neveltui ir įsikūrė šis 6-tas Ap
skritys šioje fcolionijoje. Jis 
jau daro žymių įtaką visoje 
SLA. organizacijoje. Prisidėjo 
visos rimtosios kuopos ir jeigu 
labiau padirbūtumėm, tai dvigu
bai Apskritys išaugtų.

Todėl, visi delegatai, visi kuo
pų darbuotojai, 
veikėjai, esate 
ciami dalyvauti 
suvažiavime.

— K. J. Semaška, Seky.

vienam aplankyti savo gimtąją 
šalį, — tįk, deja, ne kiekvienas

Pereitą savaitę vieną gražu 
vakarą ant musų “mnistričio ’ 
— 14 gatves, įvyko smarkus su
sirėmimas tarp civilių piliečių ir 
vieno lietuviško urėdninko. Su- 
sirėmimas tęsėsi neilgai, nes 
tuoj pribuvo juodas vežimas ir 
išgabeno sužeistuosius, kui rei 
kia. Tardymo dar nebuvo, bet

Ikaip girdėt,'tas smarkusis urėd- 
, 'ninkas yra striuke delei savo 

(‘^karžygiško” išsišokimo.
Tas Pats.

panešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA 2MCGU1 
LEISTI $100.00? f 

AMakym*ii: $100 00 ant Ryk 
$6.09 j metas per

PR>*

Jote- 
cen-

Kiekvienas musų praleistas 
ri» sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas • centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame, savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus* pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumė t juos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų f 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip a’*il 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
173V Ro. ffalnted Ht.

ISRENDAVOJIMUI
NAUJIENOS, Chicago, III.

I

Ketvirtadienis, Rūgs. 23, ’26

ir visuomenės 
.širdingai kvie- 
6-to ^Apskričio

Cicero
Sugryžo iš Lietuvos.

RENDAI 7 ruimų fintas, rendos 
$30. Elektra, maudynės, 4 ruimų 
llatas remtai. 3148 Emerald avė. 
Rendos $20; c’cktra. Kreipkilės 
734 W. 35 St.

PARENDAVOJ1MUI butas 5 ar 3 
kambariai. 6420 So. Cąlifomia Avė., 
Tel. Republic 85X1, vakarais po 5-tą 
valandą.

SIŪLYMAI RAMRARIĮĮ
RENDAI kambarys vienam vyrui 

su valgiu arba be valgio.
4518 So. Mozart St.

{VAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Ilemlock 5244
.. Bridgeport Painting .. 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

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

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.

lyk kiek jūsų 
jei laikvtumėt Ii. ■

su sekretorlii 
o nuo j 

dauginsis
sn- 

'usų

REIKIA DARBININKŲ i
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NMUI-ŽEME

Kyrie
Re'kia 3 lietuvių vjmu 
moka’ kalbėti angliškai 

kaip ir lietuviškai.
GERI DARBININKAI

i IŠ PRIEŽASTIE^ ligos turiu np- 
leisti Chicągą, užtat parduosiu sa
vo grojiklj planą, su pridėčkais už 
$115, Priimsiu morgičių mažais iš- 

' mokėjimais. Joseph Demboski, 2332 
taip W. Mndison St., 1 f).

Kurie gali sekti instrukcijas.
GERA MOKESTIS ’

SHEKLETON BROS.
160 N.- La

Room
Skyriaus

6131 West

Skilo St. 
416
ofisas:
22nd St.

SAVO LIUOStJ LAIKU 
Tiktai 2 valandas j vakarą 
Uždirbsi $28 į savaitę. 
Ateik ir pasikalbėk, 

ą 

SHEK1LETON BROS.

160 N. LA SALLE ST.
Roofn 416S

REIKIA shearmenų j geležies at
karpų jardą. Steiner Iron & Metai 
Co., i 103 So. Washtenaw Avė.

REIKIA darbininkų. Ctoicago Cold 
Storage Warehouse Co., 1526 South 
State St., 1532 Indiana Avc.

DIDELIS BARGENAS

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO

REIKALINGAS barbens vąkarais 
ir subatomis. Atsišaukit

3416 So. Auburn Avė.

PIANAS ir gramafonns, parduo
siu už $675. Rex grojiklis pianas, 
benčius ir voleliai už $165 ir savo 
$250 vertės Riehtone fonografų ir 
rolelius už $45 cash arba ant kre
dito, greitai parduosią vieną arba 
abudu. Pamatyk juos šiandien. 
I.ester Brunn, 3968 Milvvauk’ee avė., 
frontas.

BARGENAS įeitam pirkėjui. Gro- 
1 jiklis pianas, gerame stovyje, $90. 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus iš
mokėjimais j 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernė. Maža krautuvė, parduosiu pi
giai, renda $20. 4465 So. Wells St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, geroj vietoj, visokių tautų apgy- 
ventoj. Cash biznis. 6010 So. Kedzie 
Avė. i

PARDAVIMUI bučernė, gro
sernė, malt ir hop, sena išdirb
ta vieta, priimčiau ir partnerį 
vyrą arba moterį.

3337 S. Auburn Avė.

GALUTINAS išpardavimas pianų 
į Mld West Piano Stores, Ine., 6136 
3. Halsted St. Normai 9431.

1 Stenson Ūpright Pianas, $48
1 llinzc Upnght Pianas .. $56
1 Baur Upright Pianas
1 K i m bąli vargoniukai
1' Arolian fonografas .
24 Grojikliai Pianai po
Prie šitų bargenų dar pridedama 

rekordai, roleliai, benčiai. Jie turi 
būt išparduoti tuojau, kad pada-* 
liūs vietos dėl naujo stako. Atdara mas, kieto medžio grindys, tiie 
vąkarais iki 9. Nedaliomis nuo 11 ,*„ „..*__

. $18
$20
$15

. $85

iki 4 po pietų. ,.
Mid VVest Piano Stores, Ine* 

6136 S. Halsted St.
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, senas biznis per 20 melų. Pel
no daroma iki $100 į dieną. Kas 
pirmesnis, tas laimės, nes turi būt 
parduota gerihi laiku, nes važiuo
ju į Lietuvą.

1967 Canalport Avė.
Phone Roekvvell 4395

PARDAV1MUI ofiso kaunteris (re- 
gisteris), osvningas, partinas, dra
bužių gabinimui volkei.sas, šovkei- 
sas, ieebaksis, bukkeisas ir kl. 
duosime labai pigiai.' 

1532 E. 69th St. 
Arti Sloncy Isiand 1

NAMAI-2EME

Par-

$10,000 cash, likusieji leng
vais išmokėjimais. Moderniškas 
bizniavas namas, 2 krautuvės, 
13 pagyvenimų ir daktarui ofi
sas, North East Corner Emerald 
Avė. ir W. 26th St., garu šildo-

vana ir prieangis. Rendų $7700. 
Taipgi mainau ant ntažesnio na
mo ar geros farmos netoli Chi- 
cagos.

JOSEPH >STRESKA 
2310 So. Central Park Avė. 

Tel. Rockwell 9505

PARDAVIMUI murini^ na
mas, 8 flatų, 2-7, 2-4, 4-5 kam
barių. Kampinis 
1 blokas nuo 63 
lo trimas, garu 
imsiu į mainus
toje pačioje apielinkėje. Kreip
kitės prie savininko į krautu
vę. 2537 W. 63rd St., Phonex 
Prbspect 9511.

lotas 90 pėdų, 
gatvės, aržuo- 
šildomas. Pri- 
mažesnį namą

3 FLATŲ PO KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški,z ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Waliash 0890. ' .

PĖTEB BAYS

PARDUOSIU pigiai arba mainy
siu ant biznio 4 šeimynų namą, 3 
po 4, 1—5 ruimų, renda $80 į mė
nesį. Mainysiu • ant bučernės ar 
grosernės, arba 2 flatų namą South 
Side. Galiu pridėti cash. Atsišau
kit nuo 7 iki 11 ryto. Vakarais nuo 
6 iki 9 vai.

PARDAVIMUI Malt ir Kops, 
groserio storas, gera vieta. Sy
kiu parduodu ir 4 ruimų rakan
dus. Kas nepirks, tas gailėsis, 
kas pirks tas laimėj nes gera 
vieta. Kreipkitės:

6239 So. Racine Avė.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun
galovv, užbaigtas, $7800, $500 ca,sh 
ir po $60 į mėnesį. 7038 S. Oakley 
avė. Gatvė cementinė, 1 blokas iki 
2 karų ir mokyklos. 
Renublic 8854.

SAVININKAS
635 W. 46 Place.Alga ir Komisas

$3(1 j savaitę ir didelis komisas, 
reikia 4 patyrusių, namaę nuo na
mo

Savininkas■ ų, namas nuo na- 
salesmenų. Atsišaukit tuojaus. 
Guarantee Mercantile Co.

443 S. Dearborn St. 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd Stn prie Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
lunch ruimis. Vieta gera dėl bu-

reikia tuojau siuvėjo prie koštu- ’černes. Parduosiu visą arba pu
meiiško darbo. George K. Lucas, 2660 
Milvvuukee Avė.

BARGENAS. 8 flatų, mūrinis na
mas, akmeniniu frontu, garu šildo
mas, lotas 50x165, rendos $6,000, kai
na $42,000; įmokėti $12,000. 4433 N. 
Greenview Avė. E. LEGNER.

2 flatų mūrinis
6018 Lafayette Avė., presuoti; plytų, 
5-6 kambarių, fm-nas ir pečiumi šil
domas, kieto medžio grindys, gerame 
stovy, kaina $12,500, greitam pirkė
jui.

H. J. COLEMAN & CO.
5857 State St. Normai 0796

sę. Pigi renda, 8 pagyvenimui 
kambariai. Našlė .negali apsi
dirbti. 1713 So. Canal St.

PRIE VIENUOLYNO pardavimui 
2 flatų mūrinis namas, karštu van
deniu šildomas. Duosiu morgičių. 
Greitam pardavimui. 6637 S. Fair- 
field avė. ,

SV ARDUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Čhicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpo* 
draugija Chicago* mieste. I šią 
draugiją priklausę arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli\ $15,000. Sergan-' 
tiems nariams yra trys skyriai pa-: 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje.' 
Narys sykį įstojęs j šią draugiją 
V ra liuosąs išvažiuoti iš Čhicagos į 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Vmerikos ir gauti pa.šclpą kaip ir' 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip Ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
Hile vienam draugijos nariui arba 

turite pažįi ‘

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
iernių, Delikate
ssen, Restauran- 
ių, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

special urnas, Geras patar 
- na v imas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St. t ----

REIKIA trijų gerų shearmenų ir 
pagalbininkų. Darbas naktimis. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avenue" fyV* **.

REIKIA langų plovėjų.
1ŲI8 So.. Wabash Avė.

REIKALINGAS bučeris, kuris ge- 
I rai supranta tą darbą. Gaus gerą 
| mokestį. 1800 Sq^ Peoria St.

i PARDAVIMUI Ųtinch Ruimis, 
* gera vieta, apgyventa visokių 
tautų, nauji fikčeriai, parduosiu 

| pigiai. Priežastis, liga. Dabar 
biznis yra uždarytas. Kas norė
tų pažiūrėti, tai pašaukit

Tel. Lafayette 1721

NAUJAS 5 kambarių mūrinis buff- 
galow, viškas, $7,800, tiktai $750 
cash ir po $60 i mėnesį, rigiau. jei 
visus pinigais, 7038 So. Oakley. Gat
vė cementuota, savininkas ant vietos. 
Phone Republic 8854. Komišas bro
keriams.

jei neturite pažįstamų tarpe tos ]jų trokų 
j draugijos narių, kreipkitės į Aušros aoielinkėi.

mfnesių atgal buvo išvykęs I J®'
. .------ ( seną | ii m u i į Chicagos Lietuvių Draugiją

S. P. Palengvinimas jstojimiii į šių 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio

Gerai žinomas vietos lietuvių 
biznierius p. Vladas Lukštą ke-

drauguos narių, kreipkitės į Aušros 
I Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba

Lietuvon aplankyti savo 
močiutę ir kitus savuosius taip
jau praleisti atostogas savo gra- 12 d. š. m. Pertat verta Čhicagos 

dminLmo L-vueto Po lietuviams pasirūpinti, kad ikišiame gimtajame krašte. 1 e- gi uo(lžio «‘dielia| •:’uunl«sl„,
reitą šeštadienį p. Lukštą su- draugijc* nariais, 
gryžo į Cicero, į savo senąją bu
veinę prie 15 St. ir 49 Avė. .Sa
vo apsilankymu Lietuvoj yra la
bai patenkintas ir pataria kiek-

STOGDErttit&’fc
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj, Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausiu stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone I>awdale 0114.

REIKALINGAS pirma rankis duon
kepis nrie . lietuviškos ir latviškos 
duonos. Atsišaukite, tuojaus.

Pullmąn 8487

REIKIA patyrusių‘’beilerių, darbas 
prie elektrinio preso, popierų atkar
pų fiapoje. Atsišaukit. P. Goldman & 
Sons, 1405 W. 21st St.

PARDAVIMUI grosernj* ir de- 
licatessen, sąpcjyjčjų krautuvė, 
dirbtuvių visokių arti, biznis ge
ras, kaina pigi. Svarbi priežas
tis. Turiu parduoti greitai šj ge
rą vietą. Tel. Fairfax 0035.

AUTOMOBILIAI

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos U Eremino

iršios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
ram* ir vyrų chorams. Joje tek 
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną Šių dainlj 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoje 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. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
■iuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St 
Chicago. III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokesty* yra užvilktos, 
malonėkite užsflnokėti, nes busime 
pirversli pasielgti pagal konstituci
jų. •—Sekretorius.

DIDELIS atlyginimas bus suteik
tas tam, kas suteiks informacijų 
apie pavogimų 19 bačkų dešrų iš 
nakties sausio 22, 1925, iš karų, ku
rie stovėjo Freckleton Coal Co. 
Yards. Visos suteiktos informaci
jos bus užlaikomos paslapty. Tele- 
fonuokit po 6 vakare. Midway 6513.

TIKRA NAUJIENA

Birutės choro dainą pamoka įvyks
ta šį vakarų Mark VVhite parko 
tainėj, 8 vai. vakaro. —Birutė.

sve-
REIKIA DARBININKU

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

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

________MOTERŲ
REIKIA moterų prie darbo nuo 

štukų, namię, gera mokestis, lengva 
išmokti. 8 E. Randolph St., Room 
1632. '

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
kote pirkti ar .mainyti h seną atva
žiuokite ar pašaukite Te). Boulevard 

•1685.
MILDA AUTO SALES > 

k 3121 So. Halsted St.
PARDAVIMUI Velie 1 touring ka

ras, 5 pasažierių, 5 aluj i tajerai, iš
rodo ir bėga kaip naujas. Parduosiu 
pigiai. 4401 So. Roekvvell St., Tel. 
I>afayette 6310.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne, parduosiu pigiau renda pi
gi, arti prie lietuviškos bažny
čios, lysas 5 metams. Priežastis 
pardavimo — nesuprantu bučer- 
nės darbo. 4434 S. Fairfield Av.

Savininkas turi parduoti
Tuojąu galit kraustytis i modernišką 
2 flatų namą, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 boileriai, aržuo
lo trimas, ‘prieš naują parką. Ciceroj, 
2 karų garažas, išmokėjimais. Šau
kit Cicero 8138-R. Savininkas 1811— 
51st Avė., Cicerd.

PARDAVIMUI modemiškas bunga- 
low, yra vėliausiai įrengtas, 5 kam
barių, $750 įmokėti, 6332 So. Kildare 
Avė., Phone Prospect 8783.

1 Vi aug^to moderniškas medinis 
namas, 2 karų garažas, 6815 Racine 
Avė., Englewood 2358.

GARAŽO budinkas ir % akro že
mės j Hinsdale, tinka dėl gyveni
mo. Geroje vietoje. Bargenas $11500, 
įmokėti $800, kitus pagal sutartj. 
Matykit' steMzęl.

934 W. 53 rd Plaec

ASMENĮ) MOJIMAI

REIKIA šilkinių sliade dirbė
jų, 100 patyrusių.

ART CRAFT LAMP SU ADE 
GOMPANY

1515 Milvvaukee Avė.

. BARGENAS. < Pardavimui mūrinis 
namas, krautuvė ir kambariai iš 
užpakalio, 2 fintai ant viršaus, di
delis skiepas, didelė barnė, repair 
supa, pigiai. Atsišaukit po 6 vaka
re ir nedėlioj visą dieną.

, 2545 S. Halsted st.

NAUJAS moderniškas bungalovv. 
Priimsiu jūsų seną cottage arba lo
tą kaipo dalį jmokėjimo. N 
kambarių mūrinė bungalovv, 
si1 >prie Galuhief avė., tarpe 
103 • M. 'Rošbland. Lengvais 
kėjimais. P. Tanczy, 11105 
hart Avė. Pulhųan 8881.

auja 4 
randa- 
101 ir 
išmo- 
Eber-

♦

t

MORYGEDIAI-PASKOLOS
2- RI MURGICIAI
3- TI MORGIGIAI
6% Nuošimčiai

PARDAVIMUI grosernė, se
na išdirbta vieta ir gera vietą 
bučerniai. Kreipkitės:

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

. Box 73

PARDUODAMAS medinis 2 
flatų 6 ir 7 kambarių namas, 
furnas šildomas. Savininkė — 
5922 So. La Šalie St., ?nd fl. 
Matyti galima nuo 9 vai. rytb 
iki 4 po pietų.

IEŠKAU savo vyro Juozapo Pa
liulio. Paeina iš Bambalų kaimo, 
Užvenčio valsčiaus, Šiaulių apskr. 
Rugsėjo—Sept. 16 išėjo į darbų ir 
daugiau negrįžo. Jis yra 5 pėdų I) 
colių augštumo, apie 50 metų se
numo; plaukai tamsus, truputį žili. 
Jei kas tokių ypatų pamatys, mel
džiu pranešti ir labai paršome jo 
paties sugrįžti.
Ona Paliulienč, sunai ir dukterys 

821 W. 33 Place, 
CHICAGO, ILL.

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted St. *

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MUMS REIK JŪSŲ LIUOBI) 
LAIKO

Mes už tai užmokėsim gerai.

SHEKLETOjJ BROS.

APSIVEDIMAI 160 N. LA SALLE ST.
Room 416

PAIEŠKAU merginos arba našlės 
dėl apsivedimo. Tifri būt 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., P.* O. 
Box 215, Kenosha, Wis.

5 vyrų dėl pardavinėjimo 
musų naujų West Sidės žemių

WESTCHESTER

ISRENDAVOJIMUI
įvesti visi įrengimai, ant_ žemės 

' ‘ ne-
mo-

Yra 
jau 
toli 
Ryklų ir bažnyčių.

yra statomi namai, randasi 
elevatorių transportacijos,

6 kambarių, pečiumi Šildomas/ mo
demiškas apartmentas, $45 rendos. 
8252 Gfenshavv St.

SHEKLETON BROS.

RENDAI 4 kambariai, šviesus, 
gražiai ištaisyti, gesas, elektra, ge
ri mažai Šeimynai. Renda $13 niO- 
nesiui.

Atsišaukit vakarais po 6 vai. 
3717 S. Parnell avė. 

CHICAGO, ILL.

160 N. La Šalie Street 
Room 416

Skyriaus ofisas:
■ 6131 West 22jid St. ♦

REIKALINGAS barberys dirbti 
vakarais. 2351 S. Oakley Avė.

Vartotų Karų Išpardavimas 
50 karų

Roadsteriai, Touring’aj, Sedan’ai, 
Trokjiį, Coupe.

Jų kainos yra nuo $15 iki $275 dėl 
greito išpardavirtio. v

Visi karai A-l stovyje.
GEO. E. SHERMAN & CO.

1525 W. Division St.

PARDAVIMUI geras grose- 
’ris, gerai išdirbtas biznis per 
daug metų. Geri visi rakandai, 
daug stako. Kaina pigi.

201 E. 6 Ist Street

5 KAMBARIŲ namas, $4,590, ant 
jūsų loto. Visi vėliausi įrengimai. 
Lengvais išmokėjimais. Reikalaukit 
planų, 17 N. I^a Šalie St.. Room 
810. \

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

f 

Perkame real/ estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
kendžių krautuvė, 3 kambariai 
pragyvenimui, 3 metų lysas. 
Taipgi priimsiu pusininką neve
dusį. Renda $20 j menesį.

4540 So. Roekvvell St.

BUDAVOTOJUL REIKIA PINIGŲ
Gražus 5 kambarių btfngalovv, 

stikliniai miegami porčiai, yra ug- 
navietė, krtygynas. ^bufetas, moder
niška. Bargenas. Nepraleisk tos pro
gos. $1,000 įmokėti. Matykit

STENZEL.
934 W. 53 rd Place

MOKYKLOS

PARDAVIMŲ! Mahogany par
lor setas, $30, aržuolo dining 
ruimo stalas ir 6 kėdės, $20. 
Verdantis pečius, gasu ir ang
lims kūrenamas, $35. Daiktai ge
ri. Matt Sernosia, 6601 S. Law- 
rence Avė.
-------------- —*
PARDAVIMUI valgomo kambario 

setas, grojiklis pianas ir viktrola.
5220 Calumet, Avė., Džianitorius

/

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Restauriurtas, gali

ma matyti nuo 5-0 vakare. Klausk 
Mike, 1882 So. Morgan St.

EXTRA
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, apgyventa visokių tautų, kito biz
nio nėra per 5 blokus; priežastis par
davimo labai svarbi. Patirsite ant 
vietos.

1815 So. 52nd Avė., Cicero, 111.
Phone Cicero 2813

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernė.

1231 Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI >roseris sju 3 kam
bariais. Renda $18 mėnesiui. Kaina 
$200. 667 W. 18th St.

4 FLATŲ mūrinį namą mainysiu 
ant namo pakraštyje miesto arba 
kito mažesnio namo, arba parduo
siu su mažu įnešimu.

Kreipkitės:
STANKO-NESTOR CO., 

' 901 W. 33 St.
Yards 4669

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

Universal Preperatory & 
Commercial Schooi

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3391 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, daromas geras biznis, 

4503 So. Wallace St.

PARDAVIMUI barbernė 2 krėslų 
ir visi balti nauji fikčeriai. Galėsit 
butil ant vietos arba persikelti ki
tur. 1513' W. Polk St.

PARDAVIMUI muro namas, 2 po 
4 kambarius, randasi Brighton Park 
arti mokyklos ir bažnyčios. Atiduo
siu pigiai už $6500 ant išmokėji
mo.

Kreipkitės:
4345 S. Washtenaw St.

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarai*. Vvbeden**, 1253 W. Madi- 
son Street.

PARDAVIMUI Hardyvare krautu
vė. 7309 W. ■ Roosevelt Rd. Telefo
nas Forest Purk 527.

PARDAVIMUI delikatessen, pi
giai; gal kas mylėtų prisidėti ant 
pusės, kas turi* automobilių. 8229 
So. Halsted st.

PARDUOSIU ar mainysiu ant bi- 
le kokio biznio soft drink parlor, 
(išturės pirmos klesos. Turiu par- 

anta AvmvrTTT * • Į<luotl greitai ir pigiai. Randasil ARDĄVIMUI bučemfi ir groser- 47-tos tarpe Kedzie ir Westem nė, lietuvių ir lenkų apgyvento] apie-, KreipkitCs:
linkėj. Senas ir gerai išdirbtas biz- 44011 S. Roekvvell st.
nis. 1618 So. Union Avė. 1 Tel. Lafayette 6310

PARDAVIMUI naujas muro na
mas,, 2 po 5 kambarius, trys mie
gami kambariai, aržuolo triiningas, 
karštu vandeniu apšildomas, randa
si gražioje vietoje, prie vienuolyno. 
Atiduosiu pigiai. 6836 So. Roekvvell 
St. Savininkas 6750 So. Campbell 
avė.

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Well8 Street.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage su 2 lotais, $2700.

5705 Sov Neva Avė,

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas ir cottage iš užpakalio, įplau
kų $50, 4447 So. Wells St.

nve. PARDAVIMUI 6 kambarių cot-
I taR-e, gerame stovyje, kaina $3200.

46JL3 Gross Avė., netoli 41st St. ir

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

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643M. E. HUTFILZ, M anager


