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Vokiečiai patenkinti 
Lietuvos-Rusų 

sutartim
Lenkijos ministerių kabi

netas rezignavo
Ką sako Sherwoods Eddy mi

sijos narys apie tos misijos 
“patyrimus” Sovietijoj

Lietuvos-Rusų sutartim | Lenku ministerių kabine- 
Vokietija patenkinta tas pasitraukė

Vokiečiai tikisi, kad ta ja su- VARŠUVA, nigs. 30. — Iaui-

Chicago, III. Penktadienis, Spalis-Octob er 1 d., 1926

įi’ncific and Atlantic Photo]

Audrai praėjus. Reginys vieno trobesio mieste St. Petersburg, Florida. 
Paveikslą nuėmė “Pacific & Atlantic Photos”.

tartim bus susilpninta Lenki
jos Įtaka

BERLINAS, nigs. 30.
[Chicago Daily Nevvs kor. Erich 
Podachį. — Diplomatai Berli- 
ne žiuri j naują Lietuvos su 
sovietų Rusija sutarti kaip ' j 
įmokamo dvasios praplėtimą ir 
sienų garantijų politiką. Naujo
ji sutartis padaryta Rusijos- 
Vokietijos sutarties pavyzdžiu 
ir vengia užgauti Vokietijos 
jausmus. Sutarty visai nemini
ma Klaipėda, kuri Versajės su
tartim buvo atimta iš Vokieti-

kų seimui pareiškus nepasitikė
jimo, premjero Kartelio kabi
netas šiandie rezignavo. Prezi
dentas Moscickis rezignaciją 
priėmė.

Kartelio kabinetas, kurs buvo 
sudalytas šių metų birželio 9 
dieną, per pastaras kelias sa
vaites turėjo nuolatinių kivir
čų su seimu.

Sovietijoj paaštrėjo politi
nis teroras

Ką Sherwoodo Eddy misija 
matė Sovietijoj

Tik tą, ką sovietai leido jai ma
tyti. sako misijos narys Wm. 
Rosenwaldas

KĖBLINAS, rūgs. 30. [('hi- 
cagos Tribūne koresp. George 
Sekles.. “Nors mes pastebė
jome ekonominio ii finansinio 
atgi’imo žymių ir manome, kad 
sovietų valdžia yra pastovi, bet 
taipjau radome, kad bolševikų

Vokiečiai įtūžę ant oku
pantą francuzu

Francuzu kariškiai vėl vieną 
vokiečių civilį 'nušovė

GERMEBSHEIM, ’ Vokietija, 
rūgs. 30. — Vokiečių tužba ant i 
okupantų dėl praeito pirma
dienio įvykio, kur francuzu ka
rininkai nušovė du vokiečių ci
viliu, šiandie dar labiau padi
dėjo atėjus žiniai, kad Trevese,

jos, o paskui Lietuvos aneksuo
ta. *

Vokiečiai patenkinti
Vok iečiai yra patenkinti Lie

tu vos-Busijos sutartim dėl to. 
kad jaja bus susilpninta Lenki
jos įtaka. Ypač reikšmingu dai
ktu laikoma tai, kad sovietai 
nepiipcžįsta Ix?nkijos aneksa- 
vimo Vilniaus, kuomet tarp Lie
tuvos ir Lenkijos vis dar tebėra 
karo padėtis.

Laukiama, kad tokioš pat su
tartys bus padarytos tarp Rusi
jos ir Estijos ir Latvijos. Tuo 
budu Lenkija ir Rumanija butų 
vis labiau izoliuotos, o kartu 
butų niekais paversti Anglijos 
siekimai sudaryti koalici ją 
prieš Rusiją.

Vi'motelį nau jai sutarčiai 
veikti keblumą sudaro Tautų 
Sąjungos konvencijos 16-tas 
straipsnis, kuriuo numatyta, 
kad Tautų Sąjungos nario ar
mija turi teisės pereiti per bet 
kurios valstybės žemę, išski
riant nebent Vokietijos. Del ši
to straipsnio Vokietija ilgai 
nenorėjo dėtis į Sąjungą.

Dabar mažos Pabaltijo vals
tybės nori, kad tas straipsnis 
nebūtų taikomas nė joms. Jos 
juk ir negali norėti, k<ul jei 
kada ateity kiltų karas prieš 
Kusi ją, tas karas atsitiktų jų 
teritorijoj ir jųjų lėšomis.

Per tris mėnesius buvo užmušta 
daugiau kaip 150 bolševikų 
valdininkų

BERLINAS, rūgs. 30, —Pra
nešimai iš Maskvos sako, kad 
pastaruoju laiku padažnėjo 
smurto veiksmai prieš atskirus 
sovietu valdžios valdininkus. 
Per paskutinius tris mėnesius 
buvę užmušta daugiau kaip 150 
valdininkų ir komunistų veikė
jų.

Del tokio pasireiškimo sovie
tų politinė policija (“čeką”) 
rado reikalo sušaukti Maskvoj 
nepaprastą konferenciją, kurioj 
buvo sutaisyti planai kovai su 
tuo politiniu teroru.

Areštai Leningrade
Praneša, kad Leningrade mi

licija areštavus apie 70 valiu-' 
tos spekuliantų. Kai kurie jų 
jau pirmiau buvę bausti už pa-1 
našų nusikaltimą. Visi areštuo
tieji ištremiami iš Leningrado.

Melagingi spaudos pra
nešimai iš Kinų

TORONTO, Ont.', i ngs. 30. —| 
Kanados United Church gavo 
kablegramą iš Szečuano provin
cijos, vakarų Kinuose, kurioj 
sakoma, kad pranešimai’, buk 
Čcngtu mieste, Szečuano, 500 
misionierių es<M* izoliuoti nuo 
pasaulio, yra visai nepamatuoti, i 
Jokių neramumų ten nėra. Į

terorizmas tebekankmfi Rusijos netoli nuo Luksemburgo sienos,. 
žmones, kad jokios individualios: dar vienas vokietis buvo fran- 
laisvės ten nėra ir kad baimė cuzų kariškio užmuštas. Ofi- 
ir terorizmas vis dar tebėra cialiu vokiečių pranešimu ke- 
priemonės, kuriomis sovietai • turi francuzu kariškiai dvira- 
va’do.” • x čiais įlėkę į būrelį ėjusių vo-

Tai o pasakė Wm. Rosenwąld, kiečių. Kilę barnių, ir vienas 
žinomo Chicagos verslininko ir frantuzas, išsitraukęs revolve- 
filantropo Juliaus Rosenwaldo rį šovęs. Vienas vokietis, var
somis, ką .tik atvykęs čia iš Ru-jdu Holstein, kritęs negyvas, 
sijos. šovikas esąs areštuotas.

Wm. Bosenvvald buvo nuvy-1 • . -----------------
kęs i sovietija kartu su žinoma' .... .. .
Shenvoodo Eddy pasirinktų | Reikalai!^ 0311811(1111 KlUŲ 
žmonių misija, kuri, pabuvojus ' , . c
Rusijoj, padarė palankų sovie-1 , • tlĮ traktatą
tams raportą ir patarė Jungti- • ' T _ t
nėms Valstijoms pripažinti Ru
siją. Wm. Bosenwaldas betgi 
pasiliko kiek ilgiau Rusijoj, ka-1 
dangi jis nebuvo patenkintas, 
tuo, kas ir kaip buvo misijai ro
doma, o jai rodyta tiktai tą, 
ką sovietai norėjo jai parodyti.

“Sherwoodo Eddy misija, ku
rios ir aš buvau nurys, buvo 
prikimšta visokio humbugo”, 
sako Wm. Rosemvald. “Tiesa, • 
mes matėme daug dalykų —fa
brikų, bankų, biznio įstaigų ir 
kitokių materialinio progreso 
pavyzdžių. Bet mes buvome vi
sados asmeniškai vedžiojami, vi

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
(30. — Kinų delegatai septinta
me Tautų Sąjungos seime pa
siuntė kablegramas visoms pre
kybos kameroms ir kitoms aso
ciacijoms Kinuose, graudenda
mi reikalauti, kad dėl Britų 
bombardavimų Vanshiene butų 
panaikintas Kinų-Britų trakta
tas, o jo vietoj padaryta kita 
sutartis, paremta visiška lygy
be ir kainumu.

PRIGĖRĖ BANDYDAMAS
PERPLAUKTI LAMANŠĄ

Miestas konfiskavo ke
pyklas ir atpigino žmo

nėms duoną

TOl'LONAS, Francija, rūgs. 
30. — Toulono burmistras kon
fiskavo kepyklų krosnis ir mil
tų sandėlius ii’ dabar gyvento
jai turi pigios duonos, kurią 
kepa patys kepyklų , darbinin
kai. Burmistras prieš tai buvo 
įsakęs, kad duona butų parda
vinėjama pigiau kaip 2 franku

_ •
Filipinų kongresas rei
kalauja salom visiškos 

nepriklausomybės
MANILA, Filipinai, rūgs. 29.

Filipinų legislaturos senatas 
ir atstovų butas bendrame po
sėdy šiandie priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama, kad Filipi
nams butų tuojau suteikta vi
siška nepriklausomybė.

PORTLAND, Ind., rūgs. 30.
— šiandie vidurdienį keturi 

95 centimus už dviejų svarų ’banditai puolė vietos First Na- 
kepalą, bet kepyklų savinihkai (tional banką ir pabėgo su 
neklausė, sakydami, kad dėl $20,000 gyvais pinigais ir ke- 
kviečių brangumo jie pigiau lėtu tūkstančių dolerių vertybių 
pardavinėti duonos negalį. popieriais:

sados sovietų priežiūroje. Be
tarpiškai prieiti prie pačių žmo
nių misijas visai negalėjo.

“Aš pasilikau ilgiau ir, ne
žiūrint “čekos” dabojimų, man 
regis aš mačiau kai ko dau- j 
giaii tikra. Aš veikiai pama- Į 
čiau, kad bolševikų diktatūra,1 
lygiai kaip Italų ir kitos Euro
pos diktatūros, remiasi tik te
rorizmu.

“Žinoma, nuo revoliucijos iki 
šiam ^aikui, per beveik dešimtį 
metų, kilo nauja , rusų karta, 
kuri nieko daugiau ir nežino 
kaip bolševizmą, ir jei bolševiz
mas išsilaikys dar keletą metų, 
ta karta vėl įsitvirtins valdžioj, 
ir diktatūros viešpatavimas tę
sis toliau.” z

CHESTER, W. Va., rūgs. 30. 
—Kai jos vyras papasakojo jai 
vieną juokingą dalyką, Melissa 
McClellandienė, 104 metų senu
tė, ėmė taip juoktis, kad besi-

BOULOGNE, Francija, rūgs. 
29. — šiandie rado išplautą 
krantan kūną vieno jauno is
panų plaukiko, Luiso Delaros. 
Jis slapta ir be palydovų ban
dė perplaukti I Lamanšo kanalą
iš Francijos į Angliją, ir pri
gėrė.

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

Lietus; kįlanti *,; temperatu-. 
ra; stiprus, daugiausiai pietų 
irytų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 56b, maksimum 62° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:46, lei-
jnokdama mirė. džiasi 5:34 valandą.

Vokietijos komunistu par
tijos suskilimas

Suskilusios į penkias atskalas 
jos viena prieš kitą veda at
kaklią kovą ,

BERLINAS, rūgs. 30. — Vo-_ 
kieti jos komunistų partija da
bar yra suskilus j penkias da
lis, kurios viena prieš kitą vedą 
aštrią kovą.

Vienai atskalai vadovauja 
komunistų atstovas reichstage, 
Katz. Ta grupė yra griežtai nik 
sistačius prieš bet kurią parla
mentinio veikimo formą. Ji 
taipjau priešinga tam, kad ko
munistai dirbtų konstruktyvų 
darbą unijose.

Antros grupės, prieky yra 
Korsch ir Schvvaįz, kurie nėra 
toki ekstremistai kaip Katzas, 
bet ir jie veda aštrią kovą prieš 
dabartinį komunizmą ir prieš 
visą tą, ką jie vadina '“leniniz
mo išdavimu.”

Trečios atskalos vadai yra 
Rūta Fischer ir jos vyras Mas- 
lovas. Toji grupė pripažįsta 
parlamentinę darbuotę ir stoja 
už tai, kad visi buvusieji Leni
no mokiniai dalyvautų miestų, 
provincijų ir visos valstybės 
rinkimuose. Ji betgi kaltina 
Rusų komunistų partiją kaipo 
išdavikę, išdavusią Rusijos ir 
viso pasaulio proletariatą.

Ketvirtoji atskala laikosi dar 
taip vadinamo komunistų inter
nacionalo ribose ir remia Zi- 
novjevą ir Trockį. Ji veda at
kaklią kovą prieš oficialinę 
Maskvos vadovybę, kiek joj pa
sireiškia Stalino politika ir tak
tika.

Pagaliau penktoji grupė, ku
riai vadovauja Taelmanas. To
ji yra ištikima, paklusni Mask
vai ir uoliai .klauso visų jos 
įsakymų. Ji pritaria visam, ką 
Stalinas ir Bucharinas daro ir 
gina kiekvieną jų žingsnį.

PRIVISO DAUG VILKU
VILNIUS, VIII. 25. (Elta). 

— Spahdos žiniomis, Pastavų 
ir Švenčionių apskrityse, ypa
tingai valsčiuose prie demarka
cijos linijos, pastaruoju laiku 
labai dažnai pasikartoja vilkų 
užpuolimai. Zanaračių valsč. vil
kai vidudienį paplovę du galvi
jus, besiganiusius pievose. Bu
vo atsitikimų, kad puolė ir 
žmones.

Vilkų skaičiaus didėjimas 
prie demarkacijos linijos iššau
ktas valdžios draudimu vartoti 
gyventojams šaunamus ginklus, 
Tuo taiTu pasienio korpuso ka
reiviams vilkai draudžiama šau
dyti taupumo sumetimais.

Pabaltijo gaisrininkų 
katastrofa Rygoj

Lietuvos delegatui
sulaužyta abidvi

2,000 žmoniy žuvo Kinijos 
y vandenyse

Siemaškai Del siautusios baisios vėsu los 
rankos pasigendama 130 žvejų laivų

RYGA, rūgs. 14. [Eita]. — 
Rugsėjo 11 ir 12 d. Rygoje įvy
ko Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos gaisrininkų konferencija. Iš 
kiekvienos valstybės dalyvavo 
po 5 atstovus. Lietuvių ugnia
gesių delegacijoj pirmininkavo 
inž. Skardinskis, Perskaityta ei
lė referatų apie gaisrininkų 
darbą ir trijų valstybių gaisri
ninkų bendradarbiavimą. Susi
tarta dėl sudarymo tų trijų 
valstybių sąjungos ir išrinktas 
sekretariatas, kurio sudėtis to
kia: Nuo I>atvijos A. Erglis; 
Estijos — A. Punga; Lietuvos 
— Paulauskas.

Po konferencijos Lietuvos ir 
Estijos delegatams demonstruo
ti naujausieji gaisrininkų įran
kiai, vartojami Rygos gaisri
ninkų.

Rugsėjo 12 d. su gaisrininkų 
kongrese dalyviais įvyko- nelai
mė. Sugedus automobiliui', ku
riuo važiavo keli dalyviai, jis 
atsimušė į stulpą ir važiavusieji 
susižeidė. Daugiausia nukentėjo 
Lietuvos vid. reikalų ministeri
jos kovai su gaisrais referentas 
p. Siemaška. Jam yia sulaužy-
tųs rankos.

■■ ■ I ■ *

Hughes paskirta Haagos 
tribunolo nariu 1

F C • - . - J.2 X.

WASHINGTONAS, rūgs. 30. 
— Prezidentas Coolidgė šiandie 
paskyrė Charlesą Evansą Hug- 
hesą, buvusį valstybės sekreto
rių, Jungtinių Valstijų atsto
vu nuolatiniame tarptautinia
me arbitracijos teisme II sagoj. 
Jis paskirta šešeriems metams.

Slapta Chamberlaino ir 
Mussolinio konferencija

-LEGHORNAS, Italija, rūgs. 
30. — Britų užsienio, ministeris 
Chamberlainas ir Italijos dik
tatorius Mussolini laikė čia 
šiandie konferenciją. Konferen
cija, kurion Mussolini atvyko 
incognito, įvyko jachtoj Giu- 
liana, ir tęsės apie valandą lai
ko. Kas buvo kalbėta, pasilie
ka paslaptis.

IIONKONGAS, Kinai, rūgs, 
30. — Bijoma, kad per praeitą 
pirmadienį siautusią baisią au* 
drą portugalų Makso kolonijoj 
nebūtų žuvę 130 žvejų laivių] 
su apie 2,000 žmonių, tarp jų 
moterų ir vaikų. Vėsu los smari 
kūmas matyt iš to, kad pakra£4 
čių vandenyse į pietus nuo 
Honkongo pilna sudaužytų lai* 
vių ir valčių skeliaudrų. Britą 
garlaivis Hydrangea sakosi ma
tęs daug žvejų, kurie laikėsi įsi* 
kibę sudaužytų savo valčių iš 
šaukėsi pagalbos. Nežiūrint ju4 
rių audringumo. Hydrangefl 
valtims pavyko išgelbėti trisdcM 
šimt penki asmenys.

Žemės drebėjimas Aus
trijoj padarė žalos

VIENNA, Austrija, rūgs. 29. 
- Viennoje ir visoj Žeimienėj 

Austrijoj vakar' vakarą buvo 
jaustas Žemės drebėjimas, tęsę* 
sis per sesias minute. Mfctfcr p 
logijos stoties scismcgrafas bu
vo gadintas. Wiener Neustadte, 
netoli nuo Vienuos, drebS’imaą 
padarė kai kurios žalos.

Atsakymas dėl Ameri
kos rezervacijų

w ■ ■■ ■—■

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
29.—Tautų Sąjungos sekreta
riatas skelbia, kad jau trisde
šimt penkios valstybes pasirašė 
atsakymą, kurs bus pasiųstas 
į Washingtoną dėl Jungtinių 
Valstijų tarptautinin teisman 
įstojimo rezervacijų.

Kapitonas nubaustas už 
likierių šmugelį

NEW YORKAS, rūgs. 29. — 
Francuzu garlaivio De Grasse 
kapitonas Marius Aubert buvo 
nuteistas pasimokėti $438 pa
baudos už bandymą įšmuge- 
liuoti konjako, benediktinės ir 
kitokių likierių. Šmugelis buvo 
muitinės valdininkų suimths.

Piratai apiplėšę noi've- 
gų garlaivį x

OSLO, Norvegija, rūgs. 3(k 
— Pranešimas iš Šanhajaus 
sako, kad kiniečių piratai api
plėšę vieną norvegų garlaivį.

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 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

•Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon,

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Penktadienis, Spalis 1, 1926

Kūdikiai penimi su Borden’s Eagle 
Pienu, paprastai yra tvirtesni ir turi 
geresnį fizinį išsivystymą, negu pe
nimi kitu kokiu pavaduotoju, gam
tinio maisto. Suteikit progą kūdikiui 
gyventi, būti sveiku ir linksmu, taip 
kad jis galėtų džiaugtis sveikata, būti 
linksmu ir prižiūrėti pats save, o 
Vėliau galbūt, prižiūrėti savo tėvą ir 
motiną.

Gamtos, tikslas yra, kad kūdikiai 
gyventų, bet jo išlikimas nėra viena
tinis dalykas apie kurį reikia galvoti. 
Kad tinkamai tarpti ir išaugti į 
stiprius ir sveikus vyrus ir moteris, 
kūdikiai turi turėti tinkamą maistą, 
tinkamus rubus ir gerą priežiūrą. Jie 
visuomet turi būt užlaikomi gražiai, 
tvariai ir suteikti jiems užtektinai 
žviežio oro. \

Borden’s Eagle Pienas yra grynas 
pienas ir grynas cukrus, natūralia 
maistas kuomet negauna motinos

pieno. Gydytojai užrašo ir rekomen- 
dupją jį motinoms kuomet jos negali 
sayę krūtimis penėti kūdikių. Bor- 
derVs Eagle Pienas, yra vartpjamas 
daugiau negu visi kiti kūdikių 
maistai sujungti daiktan, nes jis 
lengvai virškinamas,' grynas, atsa
kantis ir yra suteikęs sveikatą ir 
laimę tiems kurie vartojo jį.

Adresas

Lithuanian 6

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

UrpUto •MnJ Ir MavaJ

Vadavimo Reikalai.
p. V. F. Jankauskas. Taipgi 
pateikta sekanti rezoliucija, ku
ri dauguma balsų tapo priimta:'

NAUJIENOS, Chlcago, III.

EROVės skYRIUS
APR 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^'

STRAIPSNIS 196

KAIP PAKUOTO KŪDIKIO 
MAISTĄ

Pirmuose straipsniuose Svarumo 
reikalais ir svarba ruošiant kūdikiui 
maistą buvo pabrėžti Maisto švaru
mą ir grynumą galirfla visai sunai
kinti, jei. nešvarus indai vartojami 
jo ruošimui.

Greta švarumo svarbos, yra teisin
gas nusaikavimas ir tinkamas atmie- 
Žimas. Kada kūdikiams vartojama 
pasaldintas kondensuotas pienas, tai 
jį reikia iš blešinės utmieruoti šauk
štais, pilant iš blešinės, bet nese- 
miant. Tai geriausias būdas g/uti 
tikrą mierą. Gali lengvai suprasti, 
kad sėmimas netinka, nes prie šauk
što prilimpa perdaug pieno.’ O kadan
gi pamokinimai liepia imti tiek ir 
tiek šaukštų prie tiek ir tiek uncijų 
vandens, tai toki prilipimai gadina 
tikrai mierai. Atmieravus reikalingą 
kiekį svarbu išplauti stiklą su virin
tu vandeniu, kuris vartojamas mie- 
žimui, tokiu budu visą pieną suimsi. 
Atidarytą blešinę visados reikia lai
kyti šaltoje, švarioje vietoje, drūčiai I 
uždarytą su apvožta stikline ar puo
deliu.

Vanduo miešimui vartojamas pirma 
turi būti išvirintas ir atvėsintas. Te
kis vandifb šituose straipsniuose va
dinamas “virintu” vandeniu. Saikuok 
jj švariuose graduacijos bonkose. Po 
to atmieruok pieną kai jau augščiau 
sakėme. Dėdamas kiekvieną šaukšte
lį piene j graduatorių, maišyk iki jis 
pilnai ištirps. Tada supilk viską j ste
rilizuotą bonkutę ir tuoj uždėk ste
rilizuotą čiulpiką.

Nėra reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svar
bu ją turėti sterilizuotą. Sumaišyk 
maisto tik vienam sykiui.

Ar tavo kūdikis verkia? Ar jis 
nervingas neramus? Jei taip, tai 
dažniausia 'maistas jam netinka. Jei 
pati negali savo kūdikio žindyti, ir 
jei jis neauga iš krūtų pieno, duok 
jam Bordeno Eagle Pieną —- maistą, 
kuris laimingai išauklėjo tūkstančius 
kūdikių. Jis lengvai priruošiamas — 
tik dėk virinto vandens kaip liepia- 
rna. Per 65 metus motinos davinėjo 
Eagle Pieną kaipo didelę dovaną sa
vo kūdikiams. Jj rekomenduoja gy
dytojai kūdikiams, kurie reguliuoja 
ir silpni, nes jis lengvai suvirškomas 
ir teikia pilną sotumą.

Motinos, kurios renkasi valgius 
protingai, suteikia savo vaikams

Amerikos Lietuvių Seimas
/

(Tęsinys)

“2. Duoti Amerikos lievu- 
viams reikalingus užtikrinimus 
ir garantijas, kad taip Lietuvos 
Banke,sudėtį pinigai netik kad 
nežus, nebus įvairių avantiūris
tų išleisti jų asmeniniams reika
lams, ir ka dbus naudojami pas
koloms atbudavojimui Lietuvos 
ūkio, industrijos ir komercijos.

“3. Seimui yra žinoma dauge
lis skriaudų pakeltų Amerikos 
lietuvių, kurie patariant Lietu
vos atstovams sudėjo savo pini
gus į Lietuvos bankas pirm litų 
įvedimą ir kreipia Lietuvos val
džios atydą į reikalaingumą 
tokių skriaudų atitaisymą”.

P. S. Michelsonas referuoja 
Prieglaudos steigimo reikaluose. 
Nesant rąšyto referato ne rezo
liucijos, Seimas jokios veikmės 
neėmė.

mo ir užgrėbimo jų senosios tė
vynės, sostapilinio miesto Vil
niaus, Gardino ii’ kitų Lietuvos 
žemių Lenkijos militariais avan- 
turninkais su jų valdžios rėmi
mu ir su Tarptautinės Sąjungos 
pritarimu, sekančiai:

“Kadangi, Lietuvos gyvento
jai, ieškodami sau laisvės ir lai
mės apsigynė nuo totorių, rusų, 
kryžiokų ir kitų grobikų ir visad 
palaikė savo neprigulmingą ir 
demokratinę valstybės formą 
bėgyje daugelį šimtmečių ir

“Kadangi, senovės politinio 
draugingumo, nors ir atskyry - 
bės prasmėje, su Lenkija ryšiai 
niekad lietuvių tauta nebuvo 
pripažinti ir niekados nerišo šis; 
dvi šąli į jokią lenkais vadina-! 
mą “uniją“, ir

“Kadangi, Rusijos užgrobimo 
vienas šimtmetis paliko Lietuvą 
kariaujant prieš svieto karą ir 
vėliau už * savo nepriklausomy-^ 
bę, ir

“Kadangi, Vilniaus miestas

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
\ ^fotinopis

Tikslas šio apskelbimo taipgi įr tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet: pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad Šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
geriausį kūdikiams maistą pasauly,

Ar Jus Duodat Savo Kūdikiui 
s Tinkama Maistą?

METINIS RUDENINIS

Šokis

Rengia White Star Beh. Club
-Subatoj, Spalio 2,1926

M. MELOAŽIO SVETAINĖJE
2214 West 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakaro Įžanga 50c
Muzika BUCK JONĖS

Užsiregistruoja delegatės nuo 
A. L. T. Sandaros 78-tos kuopos, 
So. Boston, Mass., p. Zuzana 
Naveckienė ir Ona Palubinskie- 
ne.

Vilniaus ir Okupuotų Kraštų buvo visad pagerbtu tikybos, 
Refesuoja valdybos ii’ apšvietus tautiniu 

Tainc-i sostu prieš 1322 metus, ir po- 
i tam, ir ,

“Kadangi, Lenkija nuolat mė- 
“Rezoliucijos link Vilniaus ir|lUno užgrobti Lietuvą militarė- 

Kitų Lenkais Apimtų Lietuvos' mis Jėgomis ir kitokiais neteisė- 
šalių. i tais budais pastarųjų septynių

“Amerikos Lietuvių kolonijų šimtmečių bėgyje, ir
Penktasis Seimas, suvažiavęs 30■ /Kadangi, po sustarimui pri- 
d. hugpiučio, 1926 m., Philadel- j pažinti Kurzon-Polk linijos ru- 
phijos mieste, Pa„ netli vieną j bežių tarp Lietuvos, ir Lenkijos 
milioną gyventojų atstovaujan- nustatymą ir po Suvalkų sutar
tis, priėmė rezoliucijas išreiš-' 1920 metais pasirašymui,
kiančias Amerikos lietuvių nusi-. Lenkija tuo pat met užpuolė 
statymą link neteisėtino nualini-1 Vilnių, Gardiną ir užgrobė kitas 
____ ________ •____________ i Lietuvos šalis pasiremdama Ze- 

progą išaugti stipriais, gerai augti • ligOWskio, O faktiliai Lenkijos 
ir atsilaikyti nuo ligų. Viena svarbi valstybės, surengta prigavinga 
priežastis motinai yra apsaugoti vai- 
kus nuo užkietiejimo vidurių. Tas j revoliucija, ir 
yra lengva apsaugoti valgant kas- “Kadangi, Santarvės Valsty- 
dien du stalavus šaukštus Kellogg’s . _ . »_ T .
All-Bran. Jei valgysit reguliariai 'bes atstovai piase Lietuvos ne- 
Kellogg’s All-Bran, sutaisys.žarnas (siimti karinių I1U0 Užpuolikų 
prio sveiko ir normalio veikimo. Iš- . . . .,
valo ir atšviežina žarnas ir veikia I apsigynimui jėgų, neva megl- 
normaliu budu. I mint naujų kraujo pralėjimų iš-

| vengti, ir viliuginkai prižadėjo 
k“8 “Lietuvai priversti Lenkiją tai- 

i kos budu vską sugrąžinti ir po 
i tam apie tai/ suvis nesirupi- 
' no, ir / <>

“Kuomet ( belaikydama Vil- 
' niaus ir Gardino miestus, su ki
tomis viršminėtomis šalimis ir 
pasityčiodama visiems sutari
mams, prižadėjimams ir tarp
tautinėms teisėms, Lenkija lyg 
šiai dienai baisiai persekioja ir 
visokiais būdas skriaudžą te
nykščius gyventojus, ir

“Kuomet Tarptautine Sąjun- 
(ga tyčiomis nepaiso Lietuvos 
protestų prieš Lenkijos ir tos 
Sąjungos taip neteisėtus pasiel
gimus, ir

“Kuomet, kas savaitė Lenkija 
i išdidžia iš Varšavos ir kaip ka- 
| da iš Paryžiaus naują savo 
Į “kardų barškančia“ prdpagandą, 
kurioje vien tik su tikslu, kari- 

• nio apetito padidinimui šių nau- 
i jų šalių paėmime, grasina Lietu
vos Respublikai pavojum, ir

“Kuomet savo kenksmingu ir 
neteisėtu valdimu Lenkija pri
vedė šių užgrobtų miestų ir ša
lių gyventojus prie bado, skurdo

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, \ kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kutis reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdikį su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

EAGLE BRAND
CONDENSED M ILK.

ir nepakenčiamo ekonominio iš
naudojimo,

“TODeLIAI, NUTARTA, kad 
mes, lietuvių kolonijų Ameriko- 
kųje atstovai, pareiškiame šių 
užgrobtų šalių gyventojams vi
sų Amerikos lietuvių nuolatinę 
nuoširdžiai gilią simpatiją, ir 
kad

“Mes prižadame duoti jiems 
savo visomis jėgomis finansinę 
ir politinę paramą pakol jie vi
si, musų broliai ir sesers, nebus 
suglausti po viena Lietuvos Res
publikos vėliava, ir kad

“Mes, pasirengę stovėsime pa
galboje ir šelpime visokiais bu
dais musų brolius Lietuvoje, 
kada tik ateis ta reikalaujamoji 
jiems valanda, ir

NUTARTA, VĖL, kad mes 
laikome paniekoje Lenkijos ir 
Tarptautinės Sąjungos viršmi- 
nėtus žygius ir pasielgimus 
prieš Lietuvą, ir kad

“Mes reikalaujame, drauge su 
Lietuvos gyventojais, kad Vil
niaus ir Gardino miestai, su vi
somis užgrobtomis šalimis, kaip 
nurodyta Kurzon- Polk linija, 
butų sugrąžinti Lietuvai taikos 
keliais, ar prie progos, kitu tam 
tikslui tinkamu budu, ir

“Mes liepiame kad šie musų 
nusprendimai liktų pateikti už- 
interesuotoms šiuo reikalu ofici- 
alėms ypatoms ir paskelbti laik- 
roščiuose.”

Amerikos Lietuvių Teisės Lie
tuvoj.. Referuoja adv. F. J. Ba-

KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį ir atsiūskit mums
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas

gočius žodžiu ir pateikią sekan
čią rezoliuciją. Rezoliucija dau
guma balsų priimta.

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas, supranta 
kad visi tie lietuviai kurie yra 
apleidę savo gimtinį kraštą kol 
jis tebebuvo po svetimu jungu, 
Rusijos ar Prūsijos, ir priėmę 
Amerikos pilietybę ir nors jie 
niekados nėra išsižadėję Lietu
vos pilietybės ir yra savo kraš
to tėvynainiais, susirūpinę jo 
gerbūviu ir ateičia, vienok ei
nant dabartiniais Lietuvos įsta
tymais jie yra skaitomi kaipo 
svetimtaučiai, ir kol jie gali įgy
ti Lietuvos pilietybę turi pareiti 
per tam tikrą procedūrą, įimant 
10 metų gyvenimą Lietuvoj kol

jie gali tapti Lietuvos piliečiais 
ir naudoties jų teisėmis ir privi
legijoms. žinodami, kad toks 
dalykų stovis yra didelė skriau* 
da Amerikos lietuviams, todėl 
šis Seimas kreipia atydą Lietu- 
Vos Ministerių Kabineto ir pra
šo jo, jog jią įneštų į Lietuvos 
Seimą atatinkamą įstatymo pro
jektą, pagal kurį svetimšalių 
įstatymai nebūtų taikomi lietu
viams Lietuvoj ginmsiems, arba 
jų vaikams, bet butų palengvi
nanti patvarkymai, ypač su
trumpinanti Lietuvoj apsigyve
nimo laiką iki nedaugiau šešių 
mėnesių.”

(Bus daugiau)

I

Įžanga $1.00; ant šokių 50c

Artistas Si. Pilka

■■■

Penkiolikos Metu Jubiliejaus Koncertas ir Teatras
Stato Scenoj Komediją 3-jų Aktų

“KAROLIO TETA"
— Rengiamas -r

Lietuvių Keistučio Pašelpinio Kliubo
Nuo Brighton Parko

Nedėliojo, Spalio-Oct. 3 d., 1926
Pradžia 4 vai. po pietų

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM
3131-33 So. Halsted Street

Apart teatro, taipgi turėsime ir dalelę mu- . 
zikalio programo, kaip tai p. K. Sabonis įr p. 
Adelė Šiauliutėr jau nuo seniai Chįcagiečių 
mylimi dainininkai. Po programo seks links- 
mus šokiai. Kviečia KOMITETAS



Penktadienis, Spalis 1, 1926

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Auksu Medalius, Diplomus ir 
Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir
ta ir Dailų Padarymų, Ir 

Nepalyginamų Vertybe

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimhall pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvia 

Craboriua Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
criau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
n »• i p grabų išdirby- 
atėa.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chieago, III.

SWEET-ORR
Unijos padarytos

TUG-O-WAR KELNES
3wxxt-0rr 

va*aa

H

poros DYKAI 
ms vyrams

vy- 
šešias 

AVEET-ORR Kelnių, jei- 
gali perplėšti tempdami

Mes pasiūlome bile šešiems 
tams mieste, visai dykai 
poras 
gu ji
jas, taip kaip parodo paveiks
las. Pasirinkit bile kelnes musų 
krautuvėj. Dirbame stipriau
sias kelnes. Kainos $3.50 už vie
nas.

L & F TAILORS 
& Meii's Furnishers 

šWEET-ORR PANTS 
3462 So. Halsted St.

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

Chieago, III.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

korespondencijos]
Iš Bostono Apielinkės Brooklyn, N. Y.

Mirė populiariškas lietuvis Komunistu “Vilniai” nepasiseko

Komunistai vis galvojo kaip 
žmogaus asme- išgatiti iš Brooklyno kriaučių 

Dcminiko Galinio, kuris almužną dėl Chicagos komunis- 
usiprntęs" darbininkas, tų šlamšto Vilnies ar Velnio. 

Velionis pa-'Prieš įvyksiant kriaučių unijos 
komunistų “dar- 

i muzikaliais instiumen-1 buotojai” turėjo susirinkimą ir 
dalyvaudamas programe. svarstė, kaip ir kokiu budu iš 

kriaučių unijos išgavus dėl Vil
nies 
čiai 
kad 
tarę 
kaip 
ir jeigu kokiam 
kada aukoti. O šiaip kokiom po
litinėm grupėm ar kokiom po
litinėm įstaigom 
neduoti, o 
kyla labai 
kių ginčų, 
rai žinojo, 
Vilnies atsišaukimu 
labai priešinsis 
kiti komunistų 
sugalvojo, kad 
ti susirinkimui 
nuo kokio nors 
kraščio. čionai manė, kad socia
listai agituos ir komunistai pri- 

gyve-’tars ir bus galima gauti kokis

South Bostonas neteko labai 
linksmo budo 
nyje 
buvo 
socialistų pažiūrų. 1 
tarnaudavo draugijų pramogė- susirinkimui,

tais, 
Pragyvenimą darė ir šeimyną 
išaugino užsiimdamas barzda
skučio amalu. Kaipo socialisto- 
bedievitt musų lietuviški kuni
gai nemylėjo ir atsisakė palai
doti. Tačiau tapo labai puikiai 
palaidota1* be musų kunigėlių, 
pasidėkavojant sąžiniškam ir 
gabiam patarnavimui p. P. 
Akunevičiaus, vietinio žymaus 
lietuvio graboriaiis, kuris 
mi užsitarnavo labai gerą 
dą šioje apielinkėje.

Velionis paliko našlę, 
Į dideles dukteris ir du sunu.

B. P.

pinigų. Jie žino, kad kriau- 
yra pusėtinai skapus ir 
praeitais metais yra, nusi- 
niekam pinigų neduoti, 
tik savo narių sušelpimui 

nors streikui

var-

tris

jokių aukų 
tai todėl, kad iš to 
daug Icrmų ir viso- 
Komunistai todėl ge- 
kad jeigu ateis su 

tai jam
socialistai ir 

priešai. Tad jie 
reikia pristaty- 

atsišaukimas 
socialistinio lai-

St. Louis, Mo.
J vairios žinios

NAUJIENOS, Chieago, BĮ.

Radio

Šiame mieste lietuviu
na neperdaugiausia, bet sutiki- $100. Na, o kuomet šitas pra- 
mas tarpe jų yra neprasčiau- eis, tai paskui pakiš ir Vilnies 
sias, nes neturime kas piudytų. atsišaukimą ir, žinoma, paskui 
Tiesa, yra lietuviška šv. Juozą- ir čionai laimės. Taip ir padarė, 
po bažnyčia, bet kunigas J. I Sekretorius aiškina, kad jie 
Vitkus yra labai mandagus turi atsišaukimą nuo italų so- 

(žmogus, trokštantis gražaus cialistų laikraščio dėl aukų ir 
sutikimo ir jau apie 10 metų pats sekretorius, nors ir komu-| 
kaip jis yra klebonu .šiame 
mieste. O kaslink lietuviškų 
bolševikų, tai jie visai netarps-
ta. Buvo priorganizavę kuopų vardo to “socialistinio 
ir progresisčių, bet išnyko, tad čio nemini, tik giria 
dabar vietinėje SLA. 
darbuojasi.

'Pastovių draugijų 
dvi — šv. Kazimiero, 
tomo tikėjimo ir šv. 
parapijos draugija. Baltos Bo-'skas nuėjo niekais, šiuo budu 
žės kliubas stovėtų neblogiau- komunistai manė išgauti bent 
šia, bet neturi gerų vadovų. j porą šimtų dolenių: 

Lietuviai daugiausia dirba tą manė išgauti dėl 
geležies liejiklose. Dirba neblo- listinio” laikraščio, 
ginusia. Biznierių yra neHau- socialistai pritars;

nistas, pradeda agituoti ir girti 
tą laikraštį ir liepia aukoti. 
Bet laiško jokio neskaito ir 

laikraš- 
ir liepia

komunistų 
komunistų 

randasi priešai- dar prieš susirinkimą ir 
be skir- komunistams pradėjus “blofuo- 
Juozapo, ti”, tuojaus užprotestavo ir* vi- 

Baltos Bo- skas nuėjo niekais.

kuopoje aukoti. Bet šitą 
(“skymą“ sužinojo

vieną šim
to “socia- 
kuriam ir 
antra I te

ginusia — keletas bučernių ir siog dėl Vilnies. Girdi, kai mes 
'grosemių, bet daugiausia mink-1 pritarsime aukaviniui “socialia- 
što gėrimo pardavėjų (saliu- 'tų” laikraščiui, tai ir socialistai 
nų), vienas yra agentas ši f kor- negalės mums priešintis, o pas-, 

tčių ir namų pardavėjas — real’kui visus pinigus — į vieną 
maišą ir į (JucAgą. Puikus 
“skymas”, tik nenusisekė. t

'estate, — W. Damaševičia. 
Profesionalų,' kiek man žinoma, 
yra du daktarai — Dr. R', 
(iželi ir Dr. Vizgirdas. Fotogra- 
fistas irgi yra vienas, bet jis 
tik tada būna lietuvis, kada I 
biznio nori gauti nuo lietuvių, • 
o paskui ir vėl lenku išvirsta.

—Sula.

'■nxixxxixiiiiiiixixxxnii

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

M
M
M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3iųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bua 
brangi dovana.

Kriaučiai New Yorke šį metą 
dirba gerai. Gerai dirbo pava
sarinį sezoną ir dabartinį sezo
ną dirba gana gerai. New Yor- 
ko organizacija žymiai sustip
rėjo ir visi vidujiniai priešai 
“guli ant šoldžių”. Dabartinis j 
Bendrosios Tarybos vedėjas, 
Bekermenas, užsipelno gero 
vardo. —A. P. Serbas.

Ar jus žinote, kad
I Baltimore, Maryland randasi apie 

20,000 lietuvių, apie 100 biznio įs
taigų, vertės apie $1,700,000 ir Spul- 
ka su 1500 narių ir virš $1,000,000 
resursų. Ar jus žinote, kad Heliųari 

i yra skirtingi nuo kitų cigaretų, nes 
I jie yra padaryti iš gryno Turkiš-

ko tabako, bet, ne maišyto tabako.

Garsinkites Naujienose
Antra Valanda Ryte ..

Gilliai miegant ramiu mie
gu... aapnuojant malonius 
sapnus. Ir itai I — kūdikis 
pradeda verkti..,

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori—* 

Bambino.
Tie maži diegianti mSilun* 

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio Ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimų.

Kūdikiai mėgsta ji! Net 
prašo daugiau I

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie

siai ii laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY 4 SO. 5th STS. 7 BROOKLYN, N. Y.

Tai' yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip 
ištobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gau
ti stotį, kokią tik nori.
Apsisaugokite netikrų se
tų ir nežinomų pardavė
te-
Atwater Kent, Freshman, 

C. A. Radiolos visiems yra gerai žinomos ir ne
brangios. Parduoda ant lengvų išlygų ir veltas pa
tarnavimas.

Pamatykite Gulbransen pianus pas

JOS. F. SUDRIK, PIANŲ KRAUTUVĖSE
3343-3417-3421 So. Halsted Street

R.

Garsinkites NAUJIENOSE”

Lietuviai Advokatai
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 (> iki 8 va), kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvėrgą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 /ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearborn 2734

Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KOCRINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
> 77 W. Washington St.
Cbr. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pulhnan 5050

Specialistas Abstraktų • 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 53|b
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S*. Halsted St., Chieago
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitate Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Tel. Lafavette 0094

L. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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 sutartį).

1120 So. Richmond Street

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Piatte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:3(1 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. Chieago, III.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 rat
Tel. Yard. 1 J 19 

xikuš.‘- 
rijos •‘■•frg'ią; 
ilgai pr:,Hika 
vu.h| l’eininyl- 
vanijob iigon- 
bučiuota 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- 
gelbą.

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

Mrs. Jarusz-Kaushillas, 
. D. C.

Ir Akušerka

Ofiso ir Rėš. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3164 So. Halsted S’t.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

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

( nuo 9 ikt II vai. lyte; 
y alandos į nuo 5 jįj 8 vai. vakare

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vakarais .

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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.

DR. MARGĖMS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street

TeL Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2f 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Moterys ir mergi- ‘ 
nos kreipkitės nuo 
12 iki 8 vakaro. 
Kitu laiku pagal 
sutartį.

3252 South
Halsted St.

Vhšuje Universal
• State Bank

Phone Yards 4951

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERN ER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

x >DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v. 
k ■ I ■!■■■■ —

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Of i sas
4729 S’o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną Ir priduok į Naujienų ofisą ar į stotį, 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, 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—35..
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

................       Atkirp čia ........................ ...................
Data: Spalio 1 d., 1926 A

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Tclephone Yards 0994

DR. MADRIDE KARN
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.

į Res. telephone Hyde^ark 4000^

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chieago, III.

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

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas*

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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 
k Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland Av. 
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Looinis, 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 

----- ------------------------------- -----
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3c. per copy.
Entered aa Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ualsted St., Chicago, 
ILL — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu: 

Metams ...... —....................... $8.00
Pusei pietų .—.........._............. $4.00
Trims mėnesiams .............._ J 2.50
Dviem mėnesiams ..............  1.50
Vienam mėnesiui _________ _ .75

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija.......... «............... 8c
Savaitei ......... ........  „......  18c
Mėnesiui .......... ....... ~.................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: '

Metams .................   $7.00
Pusei metų ........................  3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams . ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........~..... .... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......................... $8.00
Pusei metų ........  ........  4.00
Trims mėnesiams ...... ...... ....... 24)0
Piinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu. •

> 1 ......— ~

Apžvalga
-

KOMUNISTŲ MELAS

Komunistų “Laisvė” rašo:
“Naujienos” skaitydavo po

piežių geresniu Lietuvos 
draugu už Sovietus”.
Tai ’yra melas. “Naujienos” 

niekuomet nelaikė popiežiaus 
Lietuvos draugu. Priešingai, jos 
daug kartų yra nurodžiusius, 
kad Romos papa yra Lenkijos 
imperialistų draugas.

KLERIKALŲ MELAS

komunistai pripažįsta junkerius- 
nonarchistus geresniais “pro-
tetariate) draugais”, negu social
demokratus.

“NAUJOSIOS GADYNĖS”
NO. 2.

Gavome antrą Lietuvos so
cialdemokratų žurnalo numerį, 
už rugsėjo mėnesį. Jo turinys:

1. Musų socialė įstatymda- 
vvbė M. Markausko. 2. švieti
mo reforma—St. Br. 3, Nacio-

dos S. Švarco. 5. Darbininkų 
fiziško lavinimo reikalu— A.
žr, 6. Informaciniai straipsniai.
7. Darbininkų kovos apžvalga.
8. Suvažiavimai ir atsiųstos pa
minėti knygos.

“NaujeAios Gadynės” kaina 
metams 10 litų, pusei metų 6 li
tai, trims mėnesiams 3 lt.; at
skiras numeris 1 it. Amerikoje 
ir kitur užsieny j metinė pre-( 
numerata $2.00. Adresase Kau
nas, Kęstučio g. 40.

Kiekvienam -protaujančiam,
nalizmas ir darbininkų partija darbininkui 
—J. Volpės. 4. Dievų prieblan- tų žurnalą.

vertėtų užsirašyti

mot oras yra ramus, tai nieko 
nepaprasto neįvyksta. Bet kar

štai kas įvyksta. Kai smarkus 
vėjas pučia, lauke oro slėgimas

LIETUVOS IR-RUSIJOS SUTARTIS
• e e • e e
• • • e e e

SUGADINTI LENKŲ PLANAI
, * K* ta

KITOS PABALTĖS VALSTYBĖS GAL PADARYS,
KAIP LIETUVA

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI

Lietuvos su sovietais pasirašyta sutartis padarė Eu
ropoje gana didelio įspūdžio. Pirmiausia, žinoma, atkrei
pė į jų savo dėmesį Varšuva. Jai Lietuvos ir Kusi jos su
sitarimas yra kaip pašinas šone.

Viena, ta sutartim Rusija viešai išreiškė savo prie
šingumą lenkų okupacijai Vilniaus. Vilniaus klausimas 
tuo budu tampa vėl iškeltas tarptautinėje politikoje. Lie
tuva, kaipo Tautų Sąjungos narys, užregistruos savo su
tartį su rusais Tautų Sąjungos sekretariate. Taigi Tau
tų Sąjungoje bus padėtas dokumentas, kuriuo Vilnius 
pripažįstama Lietuvai.

Su tuo dokumentu turės skaitytis ir pati Lenkija. 
Jeigu kada nors ji darys sutartį su rusais (o amžinai at
seit be sutarties juk ji negalės!), ji turės arba reikalaut, 
kad rusai iš naujo persvarstytų Vilniaus klausimą, — 
kas bus galima tiktai dalyvaujant diskusijose Lietuvai; 
arba ji turės tylėjimu priimti Rusijos ir Lietuvos nusi
statymą. *. :

Klerikalų “Draugas” rašo: 
“Grigaiti^ smarkiai pikti- 

. naši bolševikais, kad jie pa
griebė a. a. K. Jamonto kū
ną ir palaidojo tautiškose 
kapinėse. Miręs, girdi, kata
liku, turėjo būti palaidotas 
katalikiškose kapinėse.”
Tai yra melas. Grigaitis nie

kuomet tokių dalykų nesakė ir 
nerašė. Nerašo to (bent “Nau
jienose”) ir niekas kitas.

Kodėl kunigai Marijonai lau 
žo savo katekizmo prisakymų, 
draudžiantį “kalbėti netiesų 
apie savo artimą”?

VARŠUVA ESANTI SUSIRU- 
PJNUS

rxxxxxnxxxxxxxxxxxxKXXixczxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I Apie Įvairius Dalykus. [
frmnninixxmmnimmxixxnmmxiimmii

Kaip mokslininkai aiš
kina uraganu kilmę

Galveston uraganas. — Uraga
nų skaičius. — Kaip vystėsi 
Floridos uraganas. — Uraga
nų paėjimo teorijos. — Klai
dingas samprotavimas.

Prieš dvidešimt šešerius me
tus uraganas pridarė baisiausių 
nuostolių miestui Galveston,
Texas. Keliolika dienų atgal to-

ko Atlantiko pakraščiu, netoli 
Jukatano gimė antrą audra. 
Toji pranyko į pietus nuo Flo
ridos. Tai buvo nedidelė audra 
ir todėl mažai dėmesio teat- 
kreipė.

Rugsėjo 14 d. buvo pastebė
ta smarki audra netoli nuo 
Bermudos. Bet tuo laiku ji dar 
nebuvo pilnai išsivysčiusk Ji 
pradėjo tiesiai slinkti j krantų. 
Ir juo labiau ji artinosi, tuo ji
darėsi smarkesnė. Rugsėjo 16 d.

taiš pasitaiko, jog šaltų kraštų 
kuris nors oro sluoksnis pra
deda slinkti į pietus. Jis slen
ka tarsi ledų kalnas jučoj. Tuo 
budu tas sluoksnis galit dasi- 
gauti iki tropiškų šalių. Atke
liavęs šaltas sluoksnis pradeda 
maišytis su įkaitintu oru. Nuo 
to kyla tikra revoliucija, kuri 
pasireiškia uraganu.

Bet butų klaidinga manyti, 
kad ką tik išdėstytų teoriją pri-

pasidaro daug mažesnis, negu 
jin yra namų viduje. Iš vidaus 
tas slėgimas kartais yra tiek di
delis, jog jis nuneša stogų ar
ba net apgriauna ir namus. Cbi- 
cagiečio Miami uragano aprašy
me yra paminėta, kaip buvo 
bandoma atidaryti kambario 
durys. Tik keliems vyrams su 
didžiausiu vargu pasisekę tas 
duris atidaryti. Kodėl? Del tos 
paprastos priežasties, kad kam-

pažįsta visi mokslininkai. Dau
gelis mano, jog pirmoji teorija 
su kai kuriomis pataisomis yra 
daug tikslesnė. Iš to aišku, jog 
mokslininkams dar ir šiandien 
nėra tikrai žinoma uraganų pa
ėjimo priežastis.

Prie progos gal bus ne pro 
šalį paminėti dar vieną
dalykų. # Paprastai pas 
žmones yra įsitikinimas,
jog smarkus vėjas /nu
pučia stogus arba net ir na
mus sugriauna. Bet tikrenybėj

baryj oro spaudimas buvo daug 
didesnis, negu koridoriuj, kur 
pro atdaras duris putė vėjas, 
žodžiu, įvyksta tas pat, kas ir 
su žmonėmis, kurie įsikopia j 
aukštą kalną. Kuomet žmogus 
randasi ant labai aukšto kalno, 
ne retai iš jo burnos, panagių 
ir odos ima trykšti kraujas. Ta
tai įvyksta todėl, jog žmogaus 
viduje oro spaudimas yra daug 
didesnis, negu iš lauko. Nuo to 
kraujas ir pradeda sunktis net 
pro panages. —K. A.

Bronius Balčiūnas

Iš Gyvenimo Praktikos Argentinoje

Tai jau yra, kaip matome, gana “špėtnas biznis” Var
šuvai. Bet Lietuvos su sovietais sptartis turi dar ir ant
rą, labai nemalonią lenkams pusę.

Ta sutartis ardo Lenkijos planą paimti savo “glo- 
bon” Pabaltės respublikas ir įtraukti jas į Francijos ša
lininkų bloką.

Lenkija jau yra susiartinus su Mažosios Santarvės 
valstybėmis, ypač Rumanija. Jeigu jai pavyktų prisplak- 
ti dar ir prie respublikų, gulinčių palei Baltiko jurą, tai 
ji turėtų stiprią poziciją rytų Europoje. Visa grandinė 
valstybių nuo tolimų žiemių iki Balkanų pusiausalio bu
tų apsiautus! Rusiją vakarų ir pietų pusėje, ir Vokieti
ja nieku budu negalėtų su ją susisiekti. Lenkija tuomet 
vaidintų rolę “Europos civilizacijos” sargo prieš “bolše
vikiškus barbarus”, — kaip kitąsyk Austrų-Vengrų im
perija buvo krikščioniškos Europos sargas nuo “netikė- 
lių turkų”. ■ . i. .. 11 fcA

Gindama gi “Europos civilizaciją” nuo bolševikų, 
Lenkija galėtų tikėtis, kad didžiosios valstybės neleis ją 
“skriausti” vokiečiams.

Chicagos “Tribūne” korės 
pondentas telegrafuoja iš Var
šuvos, kad lenkams buvęs dide
lis smūgis, kuomet jie patyrę, 
kad Lietuva pasirašė neitralu- 
mo ir nepuolimo sutartį su so
vietų Rusija, kuri pripažįsta 
Lietuvai teisę prie Vilniaus.

Lenkams, žinoma, tai labai 
nemalonus dalykas.

Rusai šiame atsitikime pa
sielgė su Lietuvai teisingai dėl 
to, kad jiems buvo išrokavimas 
taip pasielgti. Būdami Lenki
jos priešai, jie remia Lietuvą. 
Jeigu bolševikai neturėtų kivir
čų su lenkais, tai Lietuvos tei
sių jie nepaisytų,-— kaip nepai
sė Gruzijos, Armėnijos ir Azer- 
beidžano (Kaukazo respublikų) 
'eisiu. Tas respublikas bolše
vikai kartu su turkais užkarki-• • I
vo ir paskui pavergė.

lodei Lietuva turi vistiek būt 
atsargi. Rusijos draugingumas 
yra laikinas dalykas.

MONARCHISTŲ ATSTOVUS
ĮSILEIDŽIA '

,Dabar, kai Lietuva susitarė su rusais, tos gražios 
lenkų viltys eina niekais. Anti-rusišką Pabaltės valstybių 
sąjungą jau jai nepavyks sulipdyti. Nepavyks nuo Balti
ko iki Balkanų nutiesti sieną, skiriančią rusus nuo Vo
kietijos.

Greičiaus dabar gali būt taip, kad ir respublikos, 
gulinčios į šiaurę nuo Lietuvos, suras, joge! joms yra 
saugiau pasekti Lietuvos pavyzdžiu ir padaryti sutartį 
su Maskva.

Dabar Lietuva yra lyg tiltas tarp Rusijos ir Vokie
tijos. Bet jeigu susitartų su rusais ir latviai, estai ir suo
miai, tai pati Lenkija pasijustų esanti apsiausta kuone iš 
visų pusių! Vilnius su lenkišku karidorium, skiriančių 
Lietuvą nuo Rusijos, pasidarytų neapginama pozicija 
lenkams. Kaip vilkas, įkišęs uodegą į spąstus, jie žiūrė
tų tuomet, kaip iš tos vietos išnešus sveikas savo vilnas!

Kuomet lenkai rūpinasi, tai vokiečiai, žinoma, džiau
giasi. Lietuvos sutartis su rusais Vokietijai yra maloni 
jau vien dėl to, kad ji kenkia Varšuvai. Be to, telegra
mos dar praneša, jogei vokiečiai esą patenkinti tuo, kad 
sutartis neužgaunanti jų jausmų, nes joj0 neminima 
Klaipėdos.

Vokiečiai vargiai stengsis atimti Klaipėdą iš Lietu
vos. Jiems daug svarbiau yra turėt susisiekimą per Lie
tuvą su rusais. Kol Lietuva gyvena drauginguose santy
kiuose ir su rusais, ir su vokiečiais, pastariemsiems nėra 
jokio reikalo ją užkabinėti. Jie turės pakankamai darbo, 
iki “išprašys“ lenkus iš Dancigo kar-idoriaus!

Nesenai rašėme, kad sovietų 
valdžia atsisakė įsileisti į Rusi
ją Vokietijos socialdemokratų' 
irgano “Vorvvaerts” bendradar- 
)į, Kultą Heinigą, kuris no
rėjo savo akimis pamatyti bol
ševikų “rojų” ir aprašyti jį 
Vokietijos darbininkų spaudoje.

Maskvos diktatorių agentai 
aiškina, kad socialdemokratas 
Heinig nebuvęs . įleistas į Ru
siją, kaipo “kontr-rcvoliucio- 
nierius”, iš kurio nebuvę galima 
tikėtis bešališko aprašymo,

Bet keistas daiktas, kad so
vietų valdžia duoda leidimus 
įvažiuoti į Rusiją vokiečių mo- 
narchistų atstovams.

Prieš keletą savaičių Rusiją 
aplankė ponas von Rohr-Haus 
Demmin ir ponas von Brock- 
hausen-Mittelfelde—du dvarpo
niu iš Pomeranijos. Vienas jų 
yra nacionalistų atstovas sei
me.

Pono von Rohr įspūdžiai iš 
kelionės po Rusiją tapo išspaus
dinti atžagareiviškiausiame vo
kiečių monarchistų laikraštyje, 
“Pommersche Tagespost”. Te
nai tarpSco kita pasakojama ir 
apie lai, kad tuodu vokiečiu 
junkeriu, besisvečiuodami Rusi
joje, susitikę vadinamą “darbi
ninkų delegaciją“ iš Vokietijos: 
kaip bolševikai tai “delegacijai” 
surengė didelį pokylį, ii’ t.t.

Reiškia, aršiausiems atžaga
reiviams ir monarchistams bol
ševikai nedraudžia važiuot ’ į 
Rusiją. Bolševikų akyse jie, 
matyt, nėra kontr-reyoliucionie- 
riai! Bet socialdemokratų laik
raščio bendradarbis jiems yra 
baidus.

Įdomu butų žinoti, kuriuo 
“leninizmo” tezių pasiremdami,

ki pat baisi vėtra palietė Flori
dų, kur 'Miami ir kili miestai 
labai nukentėjo.

Kaip vienas, taip ir kitas ura
ganas paėję iš Karabeiškų ju
rų. Iš juros uraganai hapras’tai 
varo didžiausius volus Vandens, 
kurie ir užlieja sausžemj. Pra
ūžus vėtrai, Galveston atsistaty
dino iš griuvėsių ir, kad ateiyj 
apsisaugojus nuo nelaimės, vi
su pajūriu išmūrijo aukštų sie
ną. Labai galima, kad Floridos 
miestai irgi tą pat padarys.^

Uraganai, kurie aplankė 
Texas ir Floridą yra labai pa
vojingi. Mokslininkams jie jau 
gan nuo senai yra žinomi. Daug 
teorijų tapo sugalvota, kad iš
aiškinus jų paėjimų ir ypaty
bes. Mokslininkai, kurie specia
liai oro permainas ir ypatybes 
studijuoja, yra vadinami mete
orologais. Priežastis atsiradimo 
paprastų vėtrų, kurios pas mus 
gan tankiai įvyksta, meteoro
logams yra gan gerai žinoma. 
Net tornadų paėjimas yra gan 
vykusiai išaiškinama. Bet ura
ganų paėjimo klausimas, ■sako 
Dr. E. E. Free, yra kiekviena
me oro ekspertų mitinge svars
tomas, vienok tikro atsakymo 
kol kas vis dar nepasisekė duo
ti.

Uraganai gitasta ne tik Me
ksikos užlajoje. Jie gali pasi
reikšti bile viename tropiškame 
vandenyne. Ypač daug jų įvyks
ta Kinijos juroj ir Bengalo 
įlankoj (Indijoj). Kinijoj jie 
yra vadinami tifonai. Per- dau
gelį šimtmečių jie yra žinomi 
kiniečiams. Tai tikra jūreivių 
rykšte.

Iš visų tropiškų ciklonų ti- 
funai pasireiškia tankiausia, — 
daug tankiau nei uraganai, Vi
dutiniškai kas metų įvyksta Ki
nijos juroj apie dvidešimts ke
turi tifonai. Tuo tarpu uraga
nų teįvyksta tik keturi.

Tačiau šiais metais uraganų 
skaičius buvo didesnis nei pa
prastai. Bėgiu vien tik rugsėjo 
mėnesio įvyko trys uraganai. 
Floridos uraganas buvo trečias 
iš eilės ir smarkiausias. Liepos 
mėnesyj uraganas paliete Ba
hamas salas ir pridarė nema
žai nuostolių. Po to įvyko dar 
keletas kitų, bet jie nepasiekė 
sausžemio, todėl ir nebuvo pra
gaištingi. Pasak Dr. Free, šie 
ir ateinantys mėtai pasižymės 
nepaprastomis audromis. Kas 
visai natūralu. Saulėj, kaip ži
nia', dabar pasireiškia periodiš
kas veikimas, kuris žymiame 
laipsnyj daro įtakos orui.

Pirmoji iš tų trijų audrų bu
vo pastebėta rugsėjo 7 d. Lai
vas, Auris plaukė tarp Bermu
dos ir Bahamas, pastebėjo, jog 
tame plote oro spaudimas žy
miai .nupuolė, Pirmoji audra 
slinko į vakarus gan lėtai, da
rydama 125 mylių į dienų. Rug
sėjo7 16 d. prie pat Hatjeras 
audra pasuko savo kursą į At
lantiko vandenyną.

Kuomet pirmoji audra slin-

ji praslinko pro Kubą, tik kur- 
ne-kur sausžemį paliesdama. 
Sekamą dieną Miami pradėjo 
jausti besiartinantį uraganą. 
Gi rugsėjo 18 d. pasibaisėtinas 
uraganas ėmė siausti Miami ir 
kituose Floridos miestuose.

Uraganas tęsėsi penkias die
nas. Per tą laikų jis padarė apie 
1,300 mylių, keliaudamas iš 
vandenyno į Floridos krantų 
beveik tiesia linija. Vandenyne 
uragano greitumas siekė apie 
300 mylių į dieną. Paprastai 
uraganai slenka kur kas lė
čiau. Iš kitos pusės, yra žino
ma atsitikimų, kuomet uraganų 
greitumas siekdavo net 500 my
lių i dienų.

Faktinas vėjo greitumas, ži
noma, yra daug didesnis. Rei
kia pasakyti, kad uraganas ne 
tik slenka pirmyn, bet tuo pa
čiu laiku sukasi milžinišku ra
tu. Be abejo, kiekvienas yra 
matęs minatiurinę “uraganą”, 
kuomet vėjas laukuose pradeda 
sukti ratu dulkes. Tas pats de
dasi laike didelio uragano. Ura
gano centre, kur oro slėgimas 
mažiausias, paprastai yra ra
mu. Apie tą centrą, kuris tan
kiai yra vadinamas “audros 
akimi”, oras sukasi neįmano
mu smarkumu. Floridoj, sako
ma, vėjo greitumas siekęs 150 
mylių į valandą. Tai labai smar
kus uraganas, kurį pralenkti 
gali tik tornadp. Yra atsitiki
mų, kad siaučiant tornado, vė
jas pučia penkių šimtų mylių^ 
greitumu i valandų.

Uraganų ratas yra ne vieno
kio didumo. Vidutiniškai imant, 
uraganų rato diametras siekia 
1,500 mylių. Bet ne retai jis 
yra daug didesnis.

Vietose, kur gimsta uraga
nai, oro slėgimas pradeda ma
žėti. Tai įvyksta tankiausia\ru- 
denop. Tropiškose jurose van
dens paviršius dikčiai įkaista. 
Nuo vandens įsišildo ir žemuti
nis oro sluoksnis. Oras išsiske- X
čia ir pradeda kilti aukštyn. 
Atmosferos slėgimas kartais 
nupuola net iki trijų nuošim
čių. Nuo kylančio* oro ant van
dens paviršiaus pradeda pasi
reikšti verpetai. Tai ženklas 
gimstančios audros.

Prieš keliolikų metų meteoro
logai manė, jog oro įkaitimas ir 
yra vyriausia uraganų priežas
tis. Įkaitęs oras kyla aukštyn, 
užleisdamas savo vietų kitai oro 
srovei. Nuo to gimsta vėjas, ku
ris pradeda suktis ratu, išsivys- 
tydamas j uraganą.

Mūšų laikų kai kurie moksli
ninkai vienok nebepasitenkiną 
tos rųšįes aiškinimui Jie labiau 
yra linkę priimti Sir Napier 
Shavv’o teoriją. Sulig tos teori
jos, atmosfera nėra vientisinė 
oro masė. Ji susideda iš dauge
lio atskirų sluoksnių, nepaly
ginant, kaip svogūnas. Tų 
sluoksniu oro slėgimas, supran
tama, yra skirtingas. Daugiau 
to: įvairiose šalyse tų sluoksnių 
sudėtis šiek tiek skiriasi. Kuo-

kiai pastebiami; labai mažomis

Imigracijos krizis statistinių 
davinių šviesoje

Paskutinių kelių metų statis
tiniai daviniai aiškiai mums ro
do imigracijos krizį Argentino
je. Imigracijos krizis pastebia- 
mas jau per eilę metų,—dalykai 
eina vis blogyn. Aš čia imu 
davinius už 1924 metus, kaipo 
vidutinius. Pasirodo, kad tais 
metais Argentinon atvyko 136,- 
000 keleivių, kurių kategori
ja imigrantų skaitoma 125,000, 
nes kiti 11,(XX) keleivių 1-mos 
klasės, turistai arba trumpam 
laikui atvykusieji pirkliai ir t.t. 
Bet kas svarbiausia, kad suly
ginamai iš mažo 136,(XX) kelei
vių skaičiaus tais pačiais metais 
išvyko 62,000 atgal; jų tarpe 
53,(XX) imigrantų, taigi Argen
tinoje pasiliko 57% arba 72,(X)0 
imigrantų.

Turint galvoj ekonominį kri
zį ir finansinę šalies suirutę 
(valstybinių skolų ir pajamų 
taipogi biudžeto studiją čia už
imtų daug vietos) negalima gal
voti, kad šie 72,0(X) imigrantų 
pasiliko Argentinoje, gavę ge
ras vietas ir savo liuosa valia; 
priešingai, prisieina spėti, kad 
dauguma iš jųjų pasiliko Ar
gentinoje, neturėdami lėšų grįž
ti tėvynėn arba neturėdami kur 
dėtis sugrįžę. Kad ši paskutinio
ji priežastis, o ne gera padėtis 
Argentinoje sulaikė 72,000 imi
grantų, tai geriausiai ’ gali pa
sakyti kiekvienas iš musų tau
tiečių, atvykusių Argentinon.

Ekonominė suirutė Europoje, 
uždaros durys imigracija į Su
vienytas Šiaurių Amerikos Val
stijas, iš vienos pusės, ir kuo- 
plačįausiai atdaros durys imi
gracijai Argentinon, iš antros 
pusės, rodos, turėtų būti ge
riausia priežastis pasidaugini
mui gyventojų sąskaiton imi
grantų, bet iš čia paminėtų da
vinių, mes matome, kad imi
gracija Argentinon nesiplečia, 
ale pergyvena krizj.

To krizio priežastis
Argentinoje pramonė randa

si besivystymo stadijoje, todėl 
kalbėti apie pačią imigraciją 
darbininkų į miestus čia nepri- 
sieina. Labai mažą išimtį su
daro imigrantų tarpe aukštai 
kvalifikuoti dačbininkąi (inži
nieriai, specialistai, technikai), 
kurie visuomet gauna darbo, 
arba gabus pirkliai su kapita
lu. Tokie centrai, kur pramo
nė šiek tiek daugiau išsivys
čiusi, pavyzdžiui: B. Aires, Ro- 
sario, Bahia-Blanca, Comodoro- 
Rivadavia užtektinai pripildyti 
reikalingais darbininkais. Be
lieka vienintelė galimybė iš
plėsti imigraciją kolonizavimu 
žemdirbių, bet čia reikalinga' 
plati valdžios parama (išimtį la
bai mažą sudaro tie imigrantai, 
kurie atsiveža žymesnį kapita
lą ir be valdžios pagelbos ge
rai įsitaiso). Deja, Argentinos 
valdžios gabumai šioj srity sun-

išimtimis, plačiųjų imigracijos 
masių padėtim nesirūpinama. 
Bendrai-gi atrodo, lyg nieko 
rimto nedaroma. Bent vietinė 
spauda smarkiai kritikuoja val
džių.* Tiesa, atsistatydinęs že
mes Ūkio Miiisteris Dr. L. Bre- 
ton turėjo daug gerų sumany
mų; buvo kalbama net apie 
nusavinimą žemės valstybinės 
kolonizacijos reikalams nuo 
stambiųjų latifundistų (visa 
šiek tiek geresnė žemė priklau
so privatiškiems asmenims, Ar
gentinos lati f nudistams arba 
kaip juos čia vadina “kolonis
tų vampyrams”), bet viskas li
ko ant popieriaus, portfely j 
“gerų norų”, žinomas valstybi
nis veikėjas Alberdi nurodė, kad 
svarbiausia vaildžios užduotis 
yra gerai sutvarkyti koloniza
cijos reikąlą; jis pasakė: “Val
dyti šalį,—reiškia: apgyvendin
ti ją”. Deja šis obalsis liko po 
šiai dienai praktiškai nevykdo
mas. šių dienų “radikalė” val
džia tiek pat, kiek ir buvusi 
konservatyvė, niej«) nepadarė, 
kad pritraukus produktyvius 
imigrantus, Užtikrinant jiems 
gerbūvį, pagalbą racionalės ko- 
linozacinčs politiką.

Matant skurdą musų tautie
čių, nenoroms kyla klausimas 
apie inrigraciją ne tik lietuvių, 
bet ir abelnai. Rodos, kad ap- 
•verktini rezultatai atvykusiųjų 
čion imigrantų turėtų būti ge
riausia pamoka tiems, kurie 
veržte-veržiasi iš savo tėvynės, 
iš. užgyventos gūžtos. Emigraci
ja turėtų, jei ne visai sustoti, 
tai nors iki minimumo sumažė
ti. Minėtas krizių veda prie to, 
ir jei dar toliau įsižiūrėsime į 
statistiką imigracijos Argenti
non, tai pastebėsime gana įdo
mių davinių. Charakteringiau
sia tai, kad j šalis laimėjusias 
pasaulinį karą, kur ekonominė 
padėtis žymiai geresnė, iš Ar
gentinos grįžta daugiau žmo
nių. Pavyzdžiui, į Suvienytas 
Š. A. Valstijas 1924 metais grį
žo 142$, reiškia, sugrįžo skai
čius ne tik»tų, kurie atvažiavo 
šiais metais, 1x4 rėemigracija 
apėmė ir dar 42% ttų, kurie se
niau buvo atvykę. Į Angliją 
grįžo 106%, į Prancūziją 97%, 
į šalis pralošusias karą arba 
šiaip su blogesne ekonomine pa
dėtim, grižo mažesnis nuošim
tis, pavyzdžiui, j Italiją 43%, į 
Vokietiją 32% ir visai mažas 
nuošimtis j buv. Rusiją, Lietu
vą, Lenkiją ir t.t.—tik apie 
10%. Specialių davinių apie 
Lietuvą nėra, bet reikia many
ti, kad iš Argentinos j Lietuvą 
grįžo nedaugiau kaip 10%. Aiš
ku ,kad nežiūrint, į vfcTfls var
gus Jr bėdas, musų emigrantų 
iš Lietuvos srovė beveik nesu
mažėjo. Todėl labai rimtai rei
kia susirūpinti šia problema. 
Priežasčių tokiam apsireiškimui, 
beabejo, nemaža. Manau, bus 
ne pro šalį susipažinti su jo
mis.

(Rus toliaus)
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korespondencijosI bet tikras Mahometonas, roja
lio Indijos kraujo”.

—Korespondentas.

Pittsburgh, Pa.
Visokios žinios iš Pittsburgho 

padangės

Darbo Dienos iškilmės ir 
1 Jhrbo 

Diena (1-abor Day) buvo gana 
iškilmingai švenčiama ne tik

vaitę su mažais ■ sustojimais.
Niekuriose vietose pakilęs 

vanduo upėse padarė gana daug 
žalos. Darbo dienoje iš ryto 
irgi lijo, ale į pavakarį nusipa- 
gadijo ir davė iškilmingai ap
vaikščioti Darbo dieną.

Račius, Wis
Seserų 
įvyko 

Svetai-

Jei jums yra nusibodę
‘ paprasti

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SH1P, MANAGEMENT, CIRCULA-1 
TION, ETŲ KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OFAUGUST, 

24, 1912, ž

Of Naujienos, The Lithuanian Daily 
News published daily at Chicago, 
Illinois for October 1, 1926. 

» State of Illinois -__ -
County of Cook

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid,' 
personally appeared Joseph Šmote
lis, who, haviug been dūly mm ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the General Business Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News
and that the following is, to the best dideli lietus. — Šiemet 
of his knowledge and belief, a true 
stutement of the ownership, manage-; 
ment circulation etc., of the afore- _
said publication for the date Pittsburghe, ale ir Pittsburgho
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 4A1, Postai l-aw8 and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses ot buvo laikoma prakalbos 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, 111.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, 111.

Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote

lis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are: ^Lithuanian 

News Publishing Co., J. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, P. Maliorius, 
A. Zymontas, K. Gugis^ A. Lalis, T. 
Rypkevicz, — all of 1739 So. Halsted 
St., Chicago, Illinois, and K. Jamon- 
tas, deceased.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold- 
ers owning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gagos, or other securities are iath- 
uanian News Loan and Bldg. Ass’n, 
Chicago, III.

X That the twq paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
lis! of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 

•holders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant7s full 
knovvledge and belief as to the čir- 
cunvstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
hooks of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
u s so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
o r otherwise, to paid subscribers 
iluring the six month preceding the 
date shown above is 32,000.

Joseph Šmotelis, 
General Business Manager.

Sworn to and subscribed before ine 
this day of October 1, 1926.

Krank J. Barvitz, Notary Public. 
M y commission expires May 30, 

1930.

apielinkių mažuose miesteliuo
se, daugiausja organizuotų ang- 

Įliakasių apgyventuose.

Lietuvos Brolių ir
Dr-stės susirinkimas 
rugsėjo 19 d., Lietuvių 
nėj. Nesu narys minėtos dr-jos,
bet ir buvusieji susirinkime pa
sakoja, kad nutarė ruošti žie- 

j ’ dų balių spalio 9 d., Liet. Svet. 
.Mat ši draugija duoda žiedus 
I tiems nariams, kurie tam tikrą

Buvo paduotas

V ienų r 
ir dis- 

organi- 
galėjus

kilsuojama angliakasių 
zacijos reikalai, kaip 
paskemingiau kovoti su tomis 
kompanijomis, kurios laužo 
sutartį su angliakasių organi
zacija U. M. W. of A. Tų su
tarčių laužyme daugiausia yra 
pasižymėjus Pittsburgh Coal 
kompanija.

• Skaitlingas angliakasių mi
tingas buvo sušauktas Bentely- 
ville, Pa., kur kalbėjo unijos 
viršininkai.

Bridgeville, Pa. Darbo diena 
buvo apvaikščiojama gana iš
kilmingai .ir visas miestelis bu
vo pasipuošęs vėliavomis. Dar
bo diena tai Btridgėyillės meti
nė šventė. *

Darbo dienoje lietuviai irgi 
turėjo visokių parengimų.. 
North sidės A. P. S. A. 1 kuo
pa turėjo surengusi pikniką 
rugsėjo 5 d., Kriuklio farmoje 
Tautiškų kapinių naudai. San- 
dariečiai tą pačią dieną irgi 
rengė pikniką Amšiejaus far
moje. Ale tas nelabasai lietus 
viską sugadino, nes da prieš 
šventes už savaitės laiko prade-1 
jo lyti, tai ir lijo per visą sa-

“Daktars” apgavikas papuolė 
policijos i rankas

Rugsėjo 4 d. Pitlsburgho de- laiką neserga.
tektivai sučiupo stebukladarį nuo Lietuvių Kalbos vaikų mo- 
“daktarą”, kuris save vadinosi kyklėlės • pranešimas, kad tėvai 
Dr. R. L. Sharman. .Jis skelb- leistų vaikučius; jokios para
davusi rytinėj Indijoj gimęs mos neprašyta. Bet visgi kilę 
specialistas-evangelistas ir ginčai ir laike jų vienas narys 
“teachcr of mystic and occult pasakęs, kad jo vaikai čia augę 
training”. Tas “daktaras” pa^ J busią jankiai, kiti jam pastebė- 
sižymėjo netik gydymu, ale ir ję, kad jis lenkas, gi pirm, pa- 
ateities atspėjimu savo. klijen-' si rodo negražiai, sako, esą ten 
tams bei pacientams. Tik visa j patriotai mokytojauja ir tt. 
bėda, kad jis savo ateities ne- Gal žmogelis dar ilgai butų 
nuspėjo, nes jei būt nuspėjęs, tauzijęs, bet nariai jį sustab- 
kad policijai ateis, tai būt pa- dę. Mat pats nedaug mokėda- 
sišalinęs ir būt nepapuolęs į po-'mas ir vaikams pavydi moks- 
licijos nagus. lo. Kas jam blogiausia tai

Tas stebukladaris buvo ap-• R18?-kad čia gimę vaikai mo- 
sigyvenęs 1831 Wylie aye. Jis kyklėlėj bus mokinami lietuvių 
stebuklingai gydė netik baltus, j kalbos. Jis turbūt nori, kad lie- 
ale ir juodukus. Iki tol gydė, (tuvių tėvų vaikai butų mokina- 
kol begydydamas tūlą jauną mo-,111*’ sakysim, taip kaip Rusijos 
terį net ir išgėdino. Toji užve-! komunistai kalba, ot tai butų 
dė policiją ir įtraukė tą stebuk-|kas kita, o dabar lietuvių mok- 
ladarį į trubelį. ’slainė vaikus lietuviškai mokL

Uždarius už grotų tą stebuk-;na» — tai jau nė šis, nė tas. 
ladarj, detektivai dar tyčiojos Bet veltus priešinimasis. Juk 
iš jo: “Jei tu stebuklus padarai(Lietuvoje rusų žandarai degin- 
ir į stebuklus tiki, tai ko ne-įdavo lietuvių raštus, kišdavo į 
padarai stebuklo ir neišeini iš kalėjimus už jų platinimą, 
už tų geležinių grotų”.

Statant apkaltinimo aktą, jis 
buvo priskaitomas prie juodu
kų, ale “daktars” išgirdęs, kad 
jis yra priskaitomas prie juo
dųjų rasės užprotetavo, pareikš
damas, kad jis ne juodas esąs,

Ar Jus Žinote, kad Kellogg’s ALL-BRAN 
Suteikia Pastovią Pagelbą Nuo llžkietiejimo?

Kellogg’o ALL-BRAN auteiko 
pagelbą tūkstančiams todėl,kad 
jis yra ALL-BRAN, Štai kodėl 
Kellogg’o ALL-BRAN yra re
komenduojama gydytojų. Joa 
išvalo žarnas ir atšviežina jas. 
Lauk ėjmas paaidaro natūra
lia ir reguliaivs, nes jos vei
kia taip kaip pati gamta kad 
veiktų.

šeimyna valgo Kellogg’s rebu

su kėekvlenu val

, na 
I ir musų lietuviški komunistpa- 
laikiai, sekdami rusų komunis
tų uodegas įsikabinę, priešinas 
lietuvių mokyklėlei, bet veltui! 
čia Amerika, ne Rusija, yna 
laisvė ir mes ja naudojamės. 
Pasistatote patys save ant pa
juokos, o mokyklėlei nepakenk
site, nes tėvai to nori ir vaikai 
su noru mokinasi.

Amerikosžinomi

atsiliku- 
yra 

kurios 
yra 

pa vo
ru a- 
pa-

jūsų

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

šeimynos

Užketčjimas atbukina kūdikių 
in'ntis. Padaro juos 
sius mokyklos darbe. Tai 
pradžia svarbių ligų.
Kuli sekti. Užkietėjimas 
pavojinga liga, daugiau 
jinga negu jus ištikrųjų 
uote. Apsisaugokit nuo 
vojingų ženklų.

Jus negalit rizikuoti su
sveikata. Kellogg’o ALL-BRAN suteik:a 
tikrų pagelbą jei valgysit reguliariai. Ne
duokit jiems pilių, druskų arba kitokių vi
durių pravalnintojų. Tas nepadarys jiems 
nieko gero. Jie nemėgsta jų. Jie labai 
pamėgs Kellogg’o ALL-BRAN. Net ir 
chroniškose ligose užkietėjimo, garantuo- 
jlįnia, kad suteiks pasekmes. Jeigu ne
pagelbės jūsų groserninkas grąžinę atgal 
jums pinigus.

.! ’ ----------

Ar jūsų
Mariai du stalavu šaukštu j dieną. Chri 
niškuose atsitikimuose

Duokite jiems su pienu arba eme-giu, 
tona auniašytą su kitais virtais arba ne
virtai valgiais.’ Vartokit tuose recep
tuose, kurie yra išdrukuoti ant kiekvieno 
pakelio. Neatidėliokit ilgiau, bet pra- 
dėkjt šiandien.

valgiais.’ Vartokit tuose

Neatidėliokit ilgiau, bet 
__   ___ 21—- Pas visus groserninkus 
radonuose arba žaliuose pakeliuose. Bet 
tiarai žiūrėkite, kad butų Kellogg’s. Pa
duodama visuose Koteliuose ir restaura- 
nuose.

LONG DISTANCE
TELEFONŲ PATARNAVIMŲ 

PERMAINOS
Tarpe visų vietų, Illinois ir. kitur, galima 
pasiekti su Illinois Bell Telephone Company

Įeina galion 12:01 ryto, Spalio 1, 1926

Atpigintos lx>ng Distance Kainos
Į vietas 150 mylių arba daugiau tolumo kainos yra dikčiai atpigin
tos. Juo toliau, tuo pigiau. Kai kurios kainos tarpe tolumo 24 ir 110 
mylių bus pritaikintos pągal reikalą, bet jokiame atsitikime pamati
nės kainos Station-to-Station nebus pakeltos daugiau kaip penki 
centai.

Rezervuotos Kainos Už Station-to-Station Pašaukimų
Nuo dabar reversai apkainavimas yra galimas tiktai asmens asme
niu pašaukimuose. Kąipo tolimesnio parankamo dėl publikos tas pa
lankumas yra suteiktas dėl Station-to-Station pašaukimų kur kainos 
yra 25 centai arba daugiau.

Ilgesnis Numažintų Kainų Periodas Už Station-to-Station Pašaukimų
Nupigintų kainų valandos už Station-to-Station pašaukimus dabar 
yra 7 vai. vakaro, vietoje 8:30 vakaro, kaip pirmiau. Tarpe 7 ir 8:30 
vakaro atpiginimas apie 25 nuošimčius pigiau už Station-to-Station 
kainas; nuo 8:30 vakaro iki 4:30 ryto atpiginimas yra apie 50 nuo
šimčių negu dieninės kainos. Tie atpiginimai yra daromi ten kur die
ninės kainos siekia iki 40c arba daugiau, su minimum nupigintomis 
kainomis 35 centų. Del neužganėdinančių aplinkybių ir netinkamo 
patarnavimo, vidurnakčio discount yra panaikintas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Rugsėjo 17 d. mirė Stasys 
Ralis, 58 metų amžiaus. Išgy

venęs Racine 24 metus ir vie
noje dirbtuvėje /išdirbęs 22 m. 

I Paėjo iš Lietuvos Kelmės vals, 
Paliko nubudime moterį ir du 
sunu, Stasį ir Leoną ir Lietu
voje du broliu ir vieną seserį. 
Palaidotas katalikų kapinėse su 
bažnytinėmis .apeigomis rugsė
jo 20 d. Tebūnie jam lengva 
Šios šalies žemelė.

kabias, kurie 
poterių katuli-

Pas mus randasi lietuvis 
graborius taip geras kaip ir bei 
vienas iš esamų graborių. Juo- 

[mi yra p. Julius Lulevičius, 
gatavas dieną naktį kuogeriau- 
sia patarnauti lietuviams. Bet 
kaip gaila, kad lietuviai savą 
paniekina, apleidžia ir reikalui 
prisėjus kreipiasi prie svetim
taučių, kuriems; su noru moka 
daug aukštesnes 
nė lietuviškų
kams prie kapo nesukalba, o 
laisvamaniams prakalbų nesa
ko. Laikykimės obalsio “savas 
pas savą”, perkant, parduodant, 
susirgus, ar mirus. Tegul lie
tuvis naudą turi. Savas žmogus, 
kaip ten nebūtų, vis atjaus rei
kalui prisiėjus ir gr.usi para
mą.

SLA. 100 kuopa drauge su 
10-tu Apskričiu ruošia prakal
bas ir balių spalio 3 d., p. p., 
Lietuvių Svetainėj^, 1528 12th 
St. Kalbėtojai bus geri. Įžanga 
dykai, o po prakalbų prie ge
ros muzikos tęsis šokiai iki 12 
vai. nakties. Del šokių imsime 
mažą įžangą. Užkviesta musų 
artimiausia kenoshietė sesutė 
212 kuopa. 'Tikimės sulaukti 
svečių ir sulaukus pasiruošę 
juos vaišinti. Kviečiame vie
tos ir apielinkių lietuvius daly
vauti šitam parengime.

Daromi yra vietos veikėjų 
pdsitarimai kaip priruošus gerą 
dirvą ir tinkamiau priėmus 
mylimą “Birutę”. Mat spaJio 
31 d., vakare, Lietuvių Svetai
nėje, įvyks 
sulauktuvės.
mums daug gražių dainelių pa
dainuoti. Mes, vietos lietuviai, 
už tokią gerą širdį susalsime 
visi paklausyti tavo gražių dai
nelių. O tu gražioji “Birutėlė”, 
lauksime tavęs atvykstančios, 
dienas skaitydami.

| — M. Kasparaitis.

Birutės Choro”
Birutė” žada

Kuomet
muzikantai pagamina naują 
muziką, milionai ir milionai 

žmonių groja ir dainuoja ją. Bet 
laikui bėgant ji lieka užmiršta.

t Bet su klasiška muzika yra kitaip. 
Klasiška muzika yra artistinis dar
bas. Ji užžavi jumis, nes ji tikra bet 
ne paprasta. '

t

i.
h Susipažinkite su
5

IELMAR
UHN, 

•.LetUhrl

i
 Skausmas pūs

lėje. T u o j a us 
sustabdo San-L tai Midy. Per- 

1 sitikrink, kad I gausi tikrą vai- 
I s t ą. Pastebėk 

1 žodį

“MIDY” 
Parsiduoda vi- 
s o s c vaistiny- 

čiose.

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu visiems lietu

viams, kad buvusį Peoples Rest- 
aurantą atpirkau ir naujai iš
taisiau. Kviečiu visus savo se-
nūs kostumerius ir visus tuos,

kurie dar nėra buvę pas mane.

Gaminu* geriausius naminius 
valgius, kaipo turiąs virėjo- daug 
metų patyrimą.

• Mes gamiriame pusryčius, pie
tus ir vakarienę. Ateikite ir per
sitikrinkite. ’

Andre* Dubinto
729 W. 18th Street

Taip yra ir su cigaretais. Tuzinų 
tuzinai skirtingų rųšių cigaretų 
pasirodė ir vėl pražuvo į paskutinius 
20 metų, bet Helmarai pasiliko ir 
laikosi dar tvirčiau.
Tai yra skirtumas tarpe paprastų 
cigaretų ir tikrų cigaretų. Kaip tik 
sykį jus nusipirksite Helmarus jus 
nemainysite į paprastus...

Karalienė Žymiausių Cigaretę

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

SIEKINĖS VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno
(Electrical treatment)

R us i šlca-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis praSalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C 4 "f E
nškvinei .................... ■ ■ ■ W

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

Tel. Boulevard 4552

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuojjeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

DYKAI NUO DUSULIO IR NUO 
AUGŠTOS' TEMPERATŪROS 

KENČIANTIEMS
Dykai išbandymas metodo kur| gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mee turime metodų kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mee norime, kad jus pabendy- 
tumit * musų išlaidomis. Nedaro skirtu- I 
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo ehronllka Asth- 

prira 
kalanti dykai ilbandymuL musu m*. 
Neduro skirtumo kokiame klimaU* 

jūsų amžius arba užsiimi- 
i, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 

pagel

tiem* 
visokios ‘ 

____ - oplunm 
‘jjatentuotų durnų4 ir tt . 
Mes norime parodyti kiek

ių iikaMials, kad musų n* to 
skirtas prašalinti visus negali-

pa£oxysmū*. "
Tas dykai pasiūlymas 

kad nyprahdduą bent 
siųskite pinigų. 
Darykite tai llai 
mokėti nei ui

tna arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai ilbandymuL ~ 
todo. L--__  —------ - ---------
jus gyvenate, jūsų amžius arba 

T»ia», jei jus ------ ----
gltoa temperatūros, musų metodas 
Me jums greita). 

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligas, kur 
formos |kv< puolančių gyduolių, 
prlren<imų. "patentuotų durnų’ 
nepagelbėjo. r 
vienam mum 
das yra pasL-r„ _ ______ ___ _
mus kvėpavimus, visus tuos nemaloniu* 
paroxyzmus. 

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vienų dienų. Rašyki
te tuojau* ht pradėkite metodą tuojau. Ne- 
siuskite pinigų. Tik atsiųskite kuponų 
Darykite tai šiandien — Jums nereikte 
mokėti nei ui palto tinkleli.

Dykai bandymo kuponai l 
Frontier Autnina Co., Rni. 67-Ę. 
Niagara and Hudaon Sta., Buffalo, N. Y ' 

Atsiųskit* dykai bandymui juag 
kodo paa: I

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

TASTELESS CASTUR OIL
1/abai geras castor oil pa
darytas dėl medikai io var
tojimo. Be skonjo. Stipru
mas ir grynumas nesimal- 
no. Pratylite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pąz visu m antiekoriug.

Garsinkitės Naujienose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Rytoj registracijos diena
Rytoj, šeštadieny, bus visuo

tinos registracijos diena. Re
gistruotis turi visi piliečiai, ku
rie tik nori dalyvauti ateinąn- 
čiuose ir pavasario rinkimuose. 
Registruotis tuii visi, nežiūrint 
kad ir nesenai Lutų užsiregist
ravęs, nes senoji registracija 
yra panaikinta. Kas dabar ne
užsiregistruos, tas negalės bal
suoti lapkr. 2 d. kongresiniuo
se rinkimuose.

Antra ir apskutinė prieš 
kimus registracijos diena

rin-

Tuojaus pradės platini
mą šešių gatvių

Mayoras Dever paskelbė, kad 
atsiradus $5,509,900, kuriuos 
galima tuojaus panaudoti plati
nimui galvių, departamentų vir
šininkų konferencija nutarė 
tuojaus pradėti platinti šešias 
gatves ir būdavot i naują La- 
Salle gatvės tiltą. Visims šiems 
darbams paskiria arti $1,500,- 
001. Pinigai paskirstyti scka-
mai:

Šalie gatvės I iii ui $ L50,-
(H M1.

gatvės platinimui $1,330,-
(M)0.

M i 1 wauk ee A ve.—-$532,0( 10.
Peterson ir Bidge gt.—$788,- 

090.
Halsted St.—$807,000.

•9.5 gatvei—$128,000.
Clinton 

000.
ir Polk gt.

prie šių šešių gatvių 
bus pradėtas tuojaus.platinimo

Buvo manoma tuojaus pradė
ti platinimų La -Šalie gatvės nuo 
VVashington bulvaro, vidurinies- 
ty iki Kugenie $t., apie vidurį 
Lincoln parko, tuo padtimt

ir sumažinant susigrūdimų Mi- 
chigan gatvėj. La Šalie gatvę 
buvo manoma praplatinti nuo 
80 pėdų iki 120 pėdų. Bet na
mų
kainas 
statė, 
sykius

savininkai tokias augštas 
savo nuosavybėms pa- 

kad miestui atseitų tris 
daugiau platinimas tos 
negu buvo apskaitliuo- 
Esą nuosavybių kainos 
15(1 nuoš., su kuo mies-

jama.
iškeltos
tas negalėjo sutikti ir dabar iv- 
są dalyką turės pavesti teismui. 
O iki teismas neišneš savo nuo
sprendžio, nieko nebus daroma 
tos gatvės praplatinimui. Bet 
jeigu susitarimas su nuosavybių 
savininkais

kainu tam 
$ i,000,(MM).

bus pasiektas iki 
lai galima bus pra
neš tada bus nulie- 
darbui pinigų apie 

Apskaitoma, kad 
gatvę nuosavybių

vertė pakiltų keleriopai. Kitų 
gatvių nuosavybių savininkai 
pasirodė nuoladesni, todėl ir nu
tarta nelaukti La Šalie gt. sa
vininkų nusileidimo, bet 
jau pradėti darbą prie kitų 
vių platinimo.

22 gatvė bus platinama

gal-

tarp 
(’.ottage G rovė ir Archer gatvių. 
Milsvaukee Avė. bus platinama 
nuo Carmen j šiaurę iki miesto 
pakraščio. Peterson Avė.—tarp 
Caldwell ir Ridge gt.; Ridge 
Avė.—tarp Peterson Rd. ir 
Clark St.; Halsted St. bus pla
tinama tarp Fui ton gt. ir pie
tines šakos upės (24 gt.) 95 
gatvė bus platinama tarp State 
ir \Vestern gatvių. Į Clinton 
ir Polk gt. sistemų įeina plati
nimas ir kitų gatvių, būtent 
Jefferson ir Desplaines, tarp 
Harrison ir Rooseevlt gatvii). 1 

Visų šių gatvių praplatinimui, 
žinoma, toli neužteks paskirtų 
pinigų. Jie yra paskirti tik pra-
džiai darbo. Kada tie pinigai 
bus išleisti, tai bus daugiau pi
nigų tam reikalui paskirta. 
Taip La Šalie gt. tiltui {dabar 
paskirta $150,000. Bet tai tik 
pradžiai, nes tiltas viso kainuos 
$2,200,009.
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Laikinis-Didžiausias “Naujienų” Knygų Nupiginimas 
KNYGOS Už PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI 

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotina protini žmogaus alkj. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius —• nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai narnai be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi anščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę. Tiktai 
skaitanti žmonės yra kultui nėšiai, yra tikrieji civilizacijos sūnus. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti iš knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas į knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o nuskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo giminėms j Lietuvą.

šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS”’ naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lirtuvĮ^kų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo įvadą j naują biznj ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei <.(Mr kaina yra numažinta. . Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $20.00 PILNA KAINA, tai 
“NAUJIENOMS” prisiųskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesnę sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite “NAUJIENOMS” tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kainu, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI,’1926 m., pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj Įsigijus geriausių knygų iš šio 
“NAUJiENŲ” pasiulijimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Lalis. (Dalis 1 ir II). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul,- ' 
(lytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėsė pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso. Šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintėlis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1274, gražus tvirti audi
mo apdarai. \
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ŽODYNAS — ANGLIŠKAI LIETU
VIŠKOS KALBOS. Sutaisė A. Lalis. 
(Dalis 11). Čia visi angliški žodžiai yra 
tinkamai išguldyti lietuviškai. Pusla
pių 835, drūtais audimo apdarais. 
Kaina $6.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

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

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

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

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ, 
šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 

< jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

PAVEIKSLŲ KNYGA.
°ictures, 
veikslai, gryni) gamtiški, 
lio formato.

Famous 
350 moterų bei merginų pa- 

Knyga dide- 
Pusl. 350, tekstas anglų 

kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

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

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

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

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

LIETUVOS TĖVYNĖS DAINOS. 
Parašė kurt. Vienožinskis. 33 dainos 
Vienožinskio ir 4 dainos vyskupo Mo
tiejaus Valančausko. Pusi. 48.
Kaina 30c., iki Spalio 31 d. tiktai 25c.

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

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

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

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

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

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą. Knyga pilna paveiks
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $1.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

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

LIETUVOS ĮSTATYMAI,
naudinga tiems, kurie nori susipažinti ■ 
su Lietuvos įstatymais bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75 

GEOGRAFIJA arba žemės aprašy-
Sutaisė šernas. Su daug paveik- 
Aiškiai ir suprantamai aprašoma 

žemė, jos pavidalas, didumas,

75c

keli

už $1.25, 
kiekvieno

Knyga

- 60 
(Post

Šitas 
kiekvieno 
patariam 
Albumų, 

paveikslų

mas.
slų.
musų
aukštis, vulkanai, kur randasi anglis, 
geležis, auksas, druska ir kitos žemės 
gerybės. Kiek kur yra ežerų, mariy, 
upių, jų vardai, plotas gylis, kur kokie 
miestai, gyventojai ir tt. Labai žingei
di knyga. Pusi. 469, drūtais apdarais. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

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

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. > Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
Puslapių 148, apdaryta. . '
Kaina $1.25, ikj Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

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

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspausdin
ta. Pusi. 1127, dydžio 6^x9^.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tverės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žemė 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 
gražių gražiausių atviručių
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė
II. Sienkievičius. |domi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Nero laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

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

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

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

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

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

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

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

GAMTA IR JOS REIŠKINIAI. Pa
rašė Trojanovskis. Žingeidi mokslinė 
knyga su daug paveikslų 4-riose dalyse. 
Puslapių 303.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

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

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julęs Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

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

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

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

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

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

Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
L1Ų BEI VELNIŲ. Surinko Dr. 
sanavičius. šioje knygoje telpa
šimtai gražių pasakų apie rojų, čysčių, 
peklą, giltinę, marą, cholerą, dūšias, 
velnius, vaidinimus ir kitas įvairybes. 
Pusi. 470, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktąi $1.75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAVASARIO BALSAI. Mairionio. 
Gražių dainų knyga. Pusi. 120. t 
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPAEIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmSjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knyjęų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite isigyti kuodaugiąusia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į "NAUJIENAS” asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užs^sąkykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St Chicago, III
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Chicagos Žinios
Lietuvių vaikas užmuštas 

automobilio
Užvakar automobiliai užmu

šė dar keturis žmones. Tarp už
muštųjų yra ir Bridgeporto lie
tuvio vaikas, Stanislovas Pabe
dinskas, 10 m., 3353 S.. Union 
avė. Jį suvažinėjo automobiliu 
Harry Beckford, 727 E. 48 st.

Užmuštasis vaikas šiandie 
bus palaidotas Tautiškose kapi
nėse. Paliko jis motinų ir du 
brolius. Jo tėvas inirė virš me
tų laiko atgal.

Taksikabų šoferiai 
streikuoja

600 
šofe-

TRAUKIA TEISMAN SAVO 'llills lošti už šių metu golfo 
čempiono karūną.

| Kvalifikavimo laikas baigiasi 
1150 subatoj, spalio 2 d. Ne nariai

MOTINĄ

Dalyvaukite visi 
atsiskaitymo. Pasak lietuviai golfininkai, kad paskui

Stephen (i. Mathews,
N. Springfield Avė., patraukė L. G. K. turi registruotis kliu- 
tisman savo motinų Catherine, be, 3204 So. Halsted st., Boule- 
5456 W. Vau Buren St., reika- vard 6648. 
laudamas
jo, iš 30 metų atgal mirusio nereikėtų ginčytis kas geresnis 
tėvo palikto turto jis turėjo golfininkas tarpe lietuvių. Spa- 
gauti $25,000. Bet motina val
dė visas nuosavybes, kurias ji 
išpardavė už $61,500, nieko 
v o

varnri. Maf jautė, kad pas se-Sakp, “K. Jamontas niekad no
nų vargdienį viens kits centas buvo komunistas” ir kaipo da- 
yra—-būt, gerai, kad kaip nors rodymui tam, papasakojo kaip 
tuos centus sulcsus. Jam mirus K. Jamontas kartą Andriulį bu-, 
varnai nesnaudė, lakstė krank-'vo paėmęs už kalnieriaus ir no- 

di-

Kraujo, odpei, chroniškas

Užvakar ^sustreikavo 
Bauer Cab Co. taksikabų 
riai. Streikas tapo paskelbtas 
todėl, kad kompanija pareika
lavo, jog kiekvienas šoferis tu
ri užsimokėti po 5c už kiekvie
ną suvartotą gasolino galioną. 
Streikieriai sako, kad jie uždir
ba tik nuo $22 iki $30 savaitėje 
ir iš tokios menkos algos dar 
gasolina pirktis neišsigali. Strei
kieriai savo susirinkime nutarė 
streikuoti tol, kol kompanijos 
patvarkimas mokėti už gasolina 
nebus atšauktas.

lio 2 d. visi susirinkite L. G. 
Kliuban, nes čia bus suporuota 
ir paskirta laikas lošimo —kam 
prieš ką ir kada lošti. Čempio
nai ir runner-ups paliuosuoti 
nuo kvalifikavimo, — jie ap
gins savo titulą.

Amateur golfo-mėgėjų meti- 
eina nagrinėjimas bylos Bichard nis čempionatas prasideda ije- 
Evans, 21 m., 833 W. 33 st., dėlioj, spalio 3 d., 9 vai. iš ly
kinis yra kaltinamas už nušo- to. Suporavimhs bus praneštas 
vinių Brighton Park policisto rytoj. Dr. S. Naikelis, čempio- 
Edvvard C. Ei miegan. nas lietuvių golfo mėgėjų, pa;

Evans per savo advokatą da- siryžęs apginti golfo čempiono 
vė suprasti, kad jis prisipažins karūną, įgytą pereitais metais, 
prie kaitės, jei nebus skiriama supliekiant visus savo 
mirties bausmė, 
mas iki 
kuroras, kurio pastangomis jau rų golfininkų 
du žmogžudžiai šių savaitę Ii-čempiono karūną, 
ko nuteisti pakorimui, 
ko su tuo ir tada byla tapo ati- mentas lošiamas 
duota jury nagrinėjimui.

Jo draugas Otto Hacker 
m., kuris dalyvavo žmogžudys
tėj, išgavo atskirų jo bylos na
grinėjimų ir gal būt liudys

šimui neduodama

TEISIA ŽMOGŽUDĮ

Prieš teisėjų Miller

ki

ir

200,000 šeiminų
kraustosi

ir tą 
i namus 

šeiminų, arba 
daugiau, negu

spalio 1 d. pereitais! 
Pirmiau paprastai'

DR. VAITUSH 
OPTOMETKISTAS

S AKIŲ
Palengvins ’ akių

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

senas žaizdas, liftas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterųvarnai nesnaudė, lakstė krank-,vo paėmęs už kalnieriaus ir 

darni, tarsi snieguotos žiemos'rėjęs mušti. Esą, tai yra 
laiku: viens ieško vietos admi-'džiausiąs mirusio žmogaus ap- 
nistratorio, kits kalba ant vę-šmeižimas kokį \ tik galima įsi-, 
lionio kapo, trečias darbuojasi'vaizduoti — primesti ji komuni-Į 
šermenų rengime ■—• dienų ir stums.
naktj bolševikiški varnai vis
laksto, vis krankia, vis dirba ir sisakė, kad jis Jamontui visuo- 
centą po cento vis lesa arba met pagelbėdavęs jo kovoje 
rengiasi prie lesinio lovio. 'prieš Naujienas raštajįĘ verti-

Bet deja, tarp lakstančių ir mais ir visu kuom, ko Jamontas 
krankiančių varnų atvyko į negalėjęsj atlikti.
varnų būrį ir vienas Chicagos Griežtai užginčijo nabašnin- 
lietuvis. Jis pastebėjo apie var- ko atsivertimą' prie bažnyčios 
nų slaptus tikslus, kad kartais ir buktai esąs sugalvotas (?) 
velionio turtas gali netiksliai “Draugo” ir Naujienų šmeiž- 
but sunaudotas. Tuo reikalu jis tas.
kreipės į miesto atatinkamas į-* Nabašninkas esą sirgo kokia 
staigus, kad pasirūpintų tiksliu tai vidurių liga, bet jo paties 
turto sunaudojimu. Bolševikiš- teorija apie savo ligą buvus ta, 
koma varnoms pasidarė nejau- kad kur tai jis buvęs pamylė
ki!, reikėjo skubiai išlakstyti ir tas ir pavaišintas taip gerai, 
dar advokatą samdytis, kad kad po to jis pradėjo sirgti ir 
koks nenaudėlis bolševikiškų einąs prie mirties. Nors buvo 
varnų plunksnų nenupeštų. j pasakyta labai neaiškiai, bet ga-

Bolševikiškos varnos yra ėd- Įima buvo suprasti, kad kdkįe 
rus paukščiai. Atėjus bile vie- tai Jamonto priešai jį užnuodi- 
no artimesnio jiems žmogaus Ii ję. Užbaigdamas 
gai, laksto aplink, gerinasi, iš pasakė, kad Jamontas 
varnų virsta karvelėliais, kad mirties labai drąsiai 
tiktai prie mantos lovio prisi- mai, tiktai
laikius. j Naujienų bylas, labai nulindęs

Man bolševikiškos varnos pri- ir gailėjosi, kad palieka neuž
mena senųjų laikų jėzuitus baigęs savo pradėtą darbą, 
spavedninkus, kurie taikindavęs Dar keletu žodžių pratarė A. 
prie spavedojimo turtingesniųjų Sideravičia, primindamas tuos 
laike ligos. Mat ligonio mintis laikus, kada juodu su Jamontu 
nėra sunku pakreipti į sau nau- važinėdavo į chorų pamokas ir 
dingą pusę.' .Jėzuitams likdavo gamindavę chorams gaidas.

lindėti ketu- 
Vienas nuo 

mergaites 
raudonais kaspiniukais apsikai
šę, antras nuo DLDLD 51 kp., 
nuo 'Jaunų Lietuvių kliubo .ir 
nuo kokio tai Politiško Kliubo.

Girdėjau Jamonto artimus 
draugus rugojant, kad buk na
bašninkas palikęs apie 8,000 
turto, tečiaus bolševikai nenu
pirko' nė loto ant kapinių, bet 
palaidojo paprastoje duobėje.

Žmonių laidotuvėse dalyvavo 
apie 200, iš jų didelė didžiuma

Tolymesnėje savo Raiboje pa

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND .STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos;

iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
nuo 2:30 iki 4:30 po p’otų

REZIDENCIJA:
2226 Marbhall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 148G
TELEFONAS CANAL 6464

Nuo 2 i 
lioj

Bumside
Komunisto griaudus verksmas

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiem:; reikalams dieną ar naktj.

1646 W. 46th St., Chicago, UI.

Vilnies No. 56 vienas komu
nistas pasivadinęs Nariu verkš
lena:

“(Jonais gyvuoja dvi pašelpi- 
nčs draugijos, kurių tiksl'i vie
nodi ir, rodos, visas veikimas 
jose turėtų būti vienodas. Tos 
dvi Draugijos yra Apšvietos ir 
Dailės Draugija ir šv. Jono 
Draugija. Pirmoji 
piimei v iškaiš darbais 
tuvių, lodei į jų rašosi 
daug narių. L.. J---
visur rubežiuojasi vien tik pa-1 
šelpos reikalais ir jos augimo giamą iapkričio _ ____
nesimato. Kažin kaip butų, Komitetui pavesta veikti kaip 
kad mes tas abidvi draugijas geriausia. Serijos eina ger 
sujungtumėm į vieną? Ką ma- raj jr atrpdo, kad bus pelno, 
uote nariai ? Bet aš tikiu, kad jeį vįs(>s serijos parsiduos, o

kiekvienam nariui po vieną se
riją parduoti yra lengva, ----tifc
reikia noro, o viskas galima, 

riai pradėtų diskusuoti ir meti-^Kaip visur> ir pas mus
niam susirinkime rimtai pakai- tinginių perioką, tad kas tingi 
botume apie tai. Atsiliepkite”. (ljybU^?tas turi užsimokėti. Tas 

Jei šv. Jono Krikštytojo
Draugija vien tik pašelpos rei-į Sekamas susirinkimas, kaipo 
kalais rubežiuojasi, tai pagirti- prieš balių, bus šaukiamas per 
na, kad draugija pirmon vieton atvirutes. Visi turėsite daly- 
stato savo narių reikalus, ale vauti ir kuo kas gali prisidėti 
ne kokius Maskvos gizelių, ku- prie busiančio baliaus, neš tai 
rie tik kaulija visokių aukų sa- visų reikalas. Jeigu noripie 
viems reikalams. Narys draugiją palaikyti, tai visi turi 
prrpažysta, kad draugija nere-J energingai dirbti, nes kas ne- 
mia komunistų ir draugijos na- dirba, tas ir neturi, 
riai neši'duoda'savęs išnaudoti "" ' *’ — Sekretorius,
visokiems humbugieriams. Kas-1 • 
link draugijos neaugimo, tai 
pats narys gerai žino apie tai, 
nes jis pats būdamas nariu 
draugijoj visokius friksus darė 
prieš draugiją, štai kokie 6 me-’ 
tai atgal jis organizavo po beis-; 
mantus gengias, kad draugiją1 
sugriovus; tik visas pienas pa- vėjo nuo prezidento už įstaty- 
iro dėl vienos ypatos ir paliko mų laužymą ir neteisingą vedi- 
sveika ..draugija. 1925 in.< gi mą kuopos reikalų.
šv. Jono Draugija rengė vakarą1 Kiek laiko atgal keletas 36 
ir pusę pelno, $50,00 su cen- kp. narių, nepakęsdami bolševi- 
tais, paskirė politiškiems kali- kų sauvaliavimo, pasiuntė skun- 
niams. Pats Narys paėmė (uos dą SLA. prezidentui, gerb. St.

tai dienai nieko Gegužiui. Skunde buvo nurody- 
Kaslink ta, kad kuopos pirmininkas 

draugija, ;Yuknis visai nepaiso konstitu- 
susirinkimus.

nurodyta, kad 
Marcijonaitė

oponen- 
o tik kalė j i- lūs. Dr. (h Kasputis — runner- 

fyvos galvos. Bet pro- up 1925 metų ir daug kitų ge- 
rengiasi atimti 

Matysime 
nėsuti- kam pavyks laimėti, šis turna- 

MatcĮi” 18 
duobių eliminacija, dalyvauja 

. 19 visi lietuviai, išskyrus profesio
nalinius golfininkus!

“Open”—viešas visų lietuvių 
golfo turnamentas prasideda 
spalio 7 d., 9 vai. iš ryto. A. K. 
Menas L. G. K. instruktorius, 
laiko golfo karūną per paskuti
nius keturius metus, t. y. aug- 
ščiausį golfo titulą tarpe lietu
vių. Jis ma.uo ir šiemet nepa
siduoti ii- palaikyti visų lietuvių 

Į^olfo čempiono karūną ant sa
vo galvos. Daug gerų golfinin- 
kii nuo senai tyko nustumti tą 
karūną ir sau pasiglemžti. Vis
kas gali būti, 
mente dalyvau ja 
kai, kas lietuvis, 
dal” 36 duobės.
runner-up 1925 pietų, 
na prie titulo. Sako, buk labai 
daug praktikuojąs ir rengiąsis 
išlošti.

Moterų lietuvių golfininkių 
antras metinis čempionatas pra 
sideda. Kvalifikacija spalio 1 iki 
4 d., o jau 5 d.‘‘M/nuitch” lošia
ma Jackson Parke. Lilija žilvi- 
čiutė, pereitų metų čempione, 
neapgins savo karūnos, nes ne
suspės sųgryžti iš Lietuvos į 
laiką. Xavera Naglevičiutė,

Polrcistai Ei miegan ir Bu- 
back areštavo Evans ir Hacker 
už greitą važiavimų vogtu au
tomobiliu. Finnegan įlipo į jų

bloku Evans nušovė policislą,
išmetė ji gatvėn ir automobi-dieną ...__ _______ ...... .. ...... ..

apiehiu pabėgo. Abu užmušėjai bu- 
5,0(ML 
persi-!

vo pabėgę i Midland, Tex., bet 
ten tapo sugauti ir sugrąžinti 
Chicagon.

Cicero
savo kalbų 

laukė 
ir links- 

prisiminus apie

ligoniu tvii-tiii. Knip p£t«4 l<apo buvo
lUS, taip pas bolševikus yra Ii- ii gėlių vainikai, 
kslo pasiekimui naudojama veik draugų, kurį nešė 
vienokios priemones.

—Nemunas.

Draugystė Lietuvių Tyirtybė
pasižymi laikė savo mėnesinį susirinkimą 
tarp lie-Į pereitą sekmadienį, po piet, 

gana! Lukštos svetainėje.
sv. Jono Drnugija

kiti šitam sumanimui pilnai 
pritars. Butų gerai valdybos 
išsireiškimą išgirsti, tuomet na-

Nieko naujo nenutarta. Dau
giausia buvo kalbama apie ren- 

• 6 d. vakara.

Spalio 1 d. yra antra metuose 
kraustimosi diena 
persikraustys 
200,000 
šeiminų 
kraustė 
metais,
daugiausia kraustydavus gegu-. 
žės 1 d., bet dabar kasmet vis 
daugiau žmonių keliasi i nau
jus butus rudens laiku.

Nežiūrint, kad būdavo jiinas I 
naujų namų nėra nė kiek apsi
stojęs ir kad visur naujų namų! 
pridigo pilnai, tečiaus rendos 
šiemet nėja nė kiek žemesnės,! 
negu buvo pereitais metais, Į 
nors yra kiek žemesnės, paly-| 
ginus su 1921 m. rendomis.

GAUDO MOTERIS UŽPULDI
NĖJANTI plėšiką

Šiame tuina- 
visi golfinin- 
Lošiama “me- 

Miller— 
vėl mėgi-

K. Jamonto laidotuvės

Reikalauja $25,000 
už bučkį

šešios detektyvų skvados, ap
siginklavusios šautuvais siau
čia po North Robey ir Sum- 
nierdale policijos distriktus, 
j ieškodamos plėšiko, kuris jau 
nuo poros savaičių tame tdis- 
trikte užpuldinėja moteris. Ma
noma, kad plėšikas yra dalinai 
pamišęs. Jis slapstosi tarp na
mų, krūmuose ar už stulpų ir 
urnai, kaip katė, puola einan
čias naktį gatve

Mis. Aline Berman, 1239 W.' 
13 -t., “beauty shop” savininkėj 
patraukė teisman namo savi-' 
ninką Abraham C.obb. 501 S.‘ 
Central Avė., reikalaudama iš 
jo *25,(MM) atlyginįmo. O tai to-J 
dėl, kad jis kartu su nuoma pa-' 
reikalavęs iš jos ir bučkio. Be! 
kada ji nesidavusi pabučiuoti,1 
lai jis jų sumušęs.

Keturi žmonės užmušti:
Užvakar automobiliai užimi-' 

šė keturis žmones, jų tarpe du 
vaikus, 
muštas 
tas

Vienas vaiku liko už- 
žaidžiant gatvėje, o ki- 
bandanl pereiti skersai

1 s»

A Gį NELEGALĘ 
OPERACIJĄ

moteris, pa- runner-up 1925 metų, dalyvau- 
tveria šernolę ir vėl urnai din- ja jr mano šiemet laimėti. Gol-

Plėšikas esąs jaunas vy- 
apie 22 m., vidutinio ūgio, 

visuomet apsiginklavęs, kartais1 
užsideda baltą kaukę. Kai ku
riomis naktimis jis apiplėšia po 
kelias moteris, bet daug pinigų 
neranda. Policijai įsakyta jį 
nušauti, jei ji užkluptų tų plė-

ras

S

Golfo

Golfas
čempionatai lietuviuose

Lietuvių Golfo Kliubo pasku
tiniame susirinkime nutarta, 
šiemet golfo didžiuosius turna- 
mentus lošti Oak Mills, šiuose 
turnamentuose lošia visi lietu-

Teisėjas Sullivan atidavė viai už golfo čempionatą. Kiek- 
grand jury Mrs. Auna Free- vienas lietuvis-golf ininkas turi 
man, jos vyrą Alex ir Dr. Al- progą parodyti savo gabumą 
bert M. VVest, kuriuos kaltina- golfo sporte ir išlošti ‘golfo 
ma už padarinių nelegalus ope- čempionė titulą. Todėl visi Ite
racijos. tuviai golfininkai “fore” į Oak

M
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fininkės lietuvaitės, nppasiduo-1 
kitę tinginiavimui ir bandykite! 
prie golfo čempionės karūnos:.' 
yra daug progų.

Lietuvių Rateliuose

Kadangi Kazimieras Jamqp- 
tas buvo gana plačiai žinomas ' 
tarpe lietuvių, tai-apie jo laido
tuves reikėtų plačiau parašyti.

Rugsėjo 29 d. iš graboriaus'
Badžiaus koplyčios, 3228 So. , v ... Mtl , . , o. /..iv., . bplsevikai. —len Buvęs.Halsted St., kur* habasninko kų- ; 
nas buvo pašalnotas, išlydėjo! 
gana skaitlingas būrys draugų' 
ir šiaip pažyramų. Griežiant j 
Balako muzikai,, apvežė keletą' 
blokų aplinkui ir nulydėjo į1 
Tautiškas kapines.

Prie kapo pirmas kalbėjo T. 
Kučinskas, kuris pdsisakė,- kad 

I K. Jamontas dar gyvas b^eja- 
.mas prašė jo pasakyti prakalbą 
lant jo kapo, todėl jis čion ir at-

- 1 važiAvęs. Jo prakalba buvo pa- 
. k e te oi e i ^VęSĮa išniekinimui Grigaičio, 

------ ----------- Ijurgelionio ir visų kitų, prieš 
kuriuos Jamontas bylą vedė per 
5 metus sib viršum. Užbaigda
mas pasakė, kad .Jamontas 
są savo amžių kovojo prieš

Brighton Park
Jubiliejaus vakaras

d

VI- 
tei-

Po Chicagą Besižvalgant Antru kalbėtoju 
driulis.

buvo An-

Ryklios varnos jam yra 
nabašnink'o

Bolševikai turės “pasi 
provyt”Visi kalba apie spalio 3 

visi Brighton Parko lietuviai 
rengiasi tą dieną būti Lietuvių 
Auditorijoj, kur vietos Lietuvių 
Keistučio Pašalpos Kliubas ap- 
vaikšios 15 metų sukaktuves 
nuo savo įsikūrimo.

Apvaikščiojimas bus labai 
gražus. Keistučio Kliubas yra 
viena pažangiausių draugijų 
Brighton Parke Turi savo didelį 
knygyną ir* Dramos Skyrių, ku
riuo dabar vadovauja art. Sta
sys Pilka. Dramos skyrius ir 
ruošia vakaro programą. Artis
tai ir naktimis nemiega, repe
ticijas darė po du ar tris kar
tus į savaitę, visi didžiausiu 
pasišventimu dirba, kad vaka
ras butų šaunus ir kad*visi atsi-

šis pasisakė, kad 
ssunku kalbėti prie 
kapo, nes negali visą tiesą' pa-

.............„sakyti, kadangi nabašninkas . t —
savo kriau- negali atsakyti į kritiką. Todėl lankę svečiai liktų pilnai paten- 

čišką biznelį. Vargo, darbavo- turi sakyti tiktai apie jo gerus kinti.
si žmogus savo biznelyje, kad darbus. Šio kalbėtojo kalba irgi 
juodai senatvei bent kelis cen-j buvo “]_ 
telius sutaupius. Nėra abejonės, 
kad ilgos darbo valandos ir var
gingas gyvenimas paskubino 
jam mirtį. 1

Dar jam sergant pradėjo vin- 
gių-vingiais lakstyti bolševikiški

Tūlas laikas atgal mirė senas 
Cicero gyventojas, iš amato 
kriaučių s—turėjo i

< (ų

l

-ar

*1

l

6 kuopos valdyba gavo

i Bus suvaidinta graži trijų 
pašvęsta” Naujienų ve- veiksmų komedija “Karolio Te- 

dėjams, kaip jie nabašninką Ja- ta”, taipjau dainuos p; Kastan- 
montą išvarę iš šio pasaulio, ir tas Sabonis ir p-lė Adelę šiau- 
kaip Naujienų vedėjai šmeiž.ę liūte.
nabašninką, primesdami bolše-l Visus chicagiečius kviečiame 
vikams ir sakydami, kad jis bu- atsilankyti į šį jubiliejinį vaka- 

F. Alęksandravičius.|vęs komunistas i;r jų įrankis, rą. —;J

/

y j ,/lr >

v

pinigus ir iki 
negirdėti apie juos, 
susijungimo su kita 
tai, girdi, valdyba turėtų apie ei jos, vesdamas 
tai pirma pakalbėti, o jau pas- Taip pat buvo 
kui nariams pristatyti. Žinoma, kuopos sekretorė
pas komunistus visados taip atsisakė įrašyti į protokolą vie- 
yra: valdyba narius kontroliuo- ną bolševikų iškeptą rezoliuci
ja, o ne nariai valdybą. Komu- ją, kuri buvo svarstoma mitin- 
nistai visados daro taip: pirma ge, ir balsavusių už ir prieš 
padaro savo susirinkimą ir nu- vardus, nors balsavimas buvo 
taria kas jiems yra naudinga, atliktas vardošaukiu. Pagaliau, 
ir’atėję į draugijų susirinki-kuopos nariai pažymėjo, kad 
mm tik užtvirtina savo suma- kuopos pirmininkas visai nesi- 
ninius. Draugijų nariai tp.rė- laiko taisyklių, kuomet balsuo
tų atkreipti i tokius meklerius jama naujų narių priėmimas, 
daugiaos atydos ir nesiduoti Dabar tie nariai gavo iš p. 
savęs išnaudoti, kol dar nėra Gegužjo pranešimą, kad jų 
per vėlu, kad po laikui nereikė-skundas yra pripažintas pama
tų graudi n tis.—D. Rėmėjas. ’tuotu ir kuopos viršininkams 

(pasiųstos tam tikros instrukci
jos, kurios turės būt perskaity
tos sekančiame kuopos susirin
kime.

| Bolševikiški 36 kuopos dikta
toriai gaus “pasiprovyti”, jeigu 

i nenorės užsitraukti SLA. virši
ninkų bausmę. Bus įdomu, kaip 

j jie šį kartą išsisukinės. Pir- 
miaus, kai jiems būdavo paro- 

'doma įstatai, tai jie sakydavo 
kad tai jiems “nesvarbu”, nes 
jie ir be įstatų moką ‘ “vesti 

■tvarką”. Bet pasirodo, kad Su
sivienijime įstatai dar *nėra at
šaukti,* “kaipo buržuaziškas iš- 
'misiąs”. Todėl ir 36-jexkuopo
je dar negalima praktikuot so
vietų diktatūrą. O gal jie mė
gins kuopos mitinge 

I “revoliuciją 
ra? Well -

paskelbt 
prieš SLA. cent- 
pa,iurėsime.
— Kuopos nary£
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Roseland
Martynas, Zonia - ir kompąpija 

buvo uždėję LMD Aido cho
rui boiKotą “Vilnies” -dvare, 

liet gavo per nosį. <

Draugystė Atgimtiea Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Motetų laikys mėnesinį 
susirinkimų Subatos vakare, Spalio 2 
dienų, 7:30 vai. vak., Lietuvių Tau
tos Parapijos svetainėje, 3501 
Union Avė.

. NUOMON niiinni Iš fronto, ant 
ras aukštas; yra gestis, elektrų, tol 
lėtas viduje. 1823 (’analport avė.

VYRŲ

South J VAIRUS SKELBIMAI

su

Illinois Lietuvių PaAalpos 
mėnesinis susirinkimas jvyks 
dienyj, Spalio-Oct. 2 dieną, 8 
<lą vakare, Chicagos Lietuvių 
torijoj, 3133 So. Halsted St.
kiiubieČiai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svar-

■ bių dalykų <lel aptarimo.
— A. .1. Lazauskas, Sek r.

Kliuho 
šešta- 
valan- 
Audi- 

Visi

savo gaspadine Zonia jau 
metai atgal tapo prašalinti 
LMD Aido choro. 1 
tai atkeršijus LMD 
rui, burdingierius su 
ne pasikvietė talkon 
1‘etronį ir kompaniją, 
piovus iš to choro jiems negeis
tinus narius, o sugrąžinus at
gal burdingierių ir gaspadine. 
Tas padaryti tečiaus jiems ne
pasisekė.

Bet Martynas dabar dasiga- 
vęs prie “Vilnies“ ėdžių ir ga
vęs neapribotą galią, 
savo tavorščiams. 
Aido choras jau yra miręs 
kad daugiau nebūtų talpinanti 
to choro pranešimai ar apgarsi
nimai, nežiūrint ir to, kad 
LMD Aido choras ir dabar dari 
priklauso bolševikų “Meno Są
jungai“ ir kad gavus ‘‘M. S.“ 
išleidžiamus raštus užsimoka 
$5.00 j metus.

štai choras rengia savo pla
ningą ir vienas choristas nuve
ža “Vilnies” redakcijai prane
šimą. (Jauna atsakymą, kad jie 
mirusių chorų pranešimų Į sa-Į 
v o

O kad už 
Aido cho-!

Pakaušį, 
kad iš-

pranešė
kad LMD

ir

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų Sekmadieny, 
Spalio 3-čią dienų, 1926 ny, 1-mą va
landa dienos, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariai 
tės būtinai

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hrfrdwarc Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą,. popicią, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už

teiksi

Liet uviij 
mėnesinį

pribūti laiku.
— P. K. Rašt.

Laisvės Kliubas laikys 
susirinkimų šeštadieny, 

8 vai. vakare, Lietuvių
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Ger
biami draugai malonėkite visi lai
ku priimti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl apturimo.

K. J. Demereckis, rast.

226 kuopos 
įvyks ned., 
pietų, 1400, 

netoli I

North Side. — SLA 
mėnesinis susirinkimas 
spalio 3 d., 2 vai. po 
Blackhasvk & Dickson st., 
Ashland avė. Nariai-rės .malonėkit
buir ir užsimokėti mėnesines duok
les. —A. Martišius, sekr.

PASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Luinp $0.75. Tol 
Roulevard 1035.

Tel, l.afayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

STOGDENGYST*
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den- 

1 vai. ’gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
po pietų, Lietuvių Auditorium, 3133 .unijos darbininkai samdomi.
S. Halsted st. Visi nariai malonė- DUNNE ROOFING CO.,

Jaunų Lietuvių Amerikoje rautis 
Į kas Kliubas laikys mėnesinį

kitę laiku priimti, nes ra nd; 
svarbių dalykų aptarimui.

S. Kunevicze, nul.

J. J. 
3411-13 

Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

176 kp. 
<1., Jo- 

. Geri).

LOTAI
MANNOT & MADIGAN 

3410 W. 63 St. — Prospect 9059
Del apartmentų kampinis lo

tas, 102x125 pėdų, 1 blokas nuo 
63 St., prie dvigubos sekcijų li
nijos, kampas, 2100. %

60 pėdų prie Keeler Avė., ne
toli 66 St., $1,000.

Rezidencijoms, kampinis, 58x- 
125 pėdų, 66 St. & Kedvaie 
Avė., $1700.

77 pėdų, bizniavai, frontas į 
63 St., prie dvigubos sekcijų li
nijos, $150 UŽ pėdą. Klauskite 
M r. Knishka.

I

MANNOTT & MADlGAN

3410 W. 63 St. — Prospect 9059 
Netoli 63 St.
6 kambarių ant cementinių 

blaksų namas, karštu vandeniu 
šildomas, 30x125 pėdų lotas, 3 
metų senumo, moderniškas, 
$4000. Tiktai $1500 cash rei
kia. Klauskite Mr. Knishk<T. 
3410 W. 63 St. — Prospect 9059

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5^(100 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

.PETEB BAYS

5 kambarių inurinis bungalow 
$5750

$500 įmokėti, $60 j mėnesį 
Mes pastatysim ant jūsų loto 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokestį laike li
gos, susižeidimo arba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai bus pil
nai apmokėti, O JŪSŲ INMOKETI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide
li skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augštos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
įjojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa
komybės. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 861, Chicago, III.

Didelis Išpardavimas Pianų
Mes turime visai išparduoti visus 

grojiklius pianus, upright ir grand 
pianus, kad padarius vietos dėl mu
sų kalėdinio stako, kuris ateis ant 
geležinkelio trekių sekamą savaitę. 
Sutaupykit nuo 38’Zj iki 50%. Muslj 
nuostoliai yra jūsų pelnas. Išmokėji
mais net po $5 {mokėjus, štai kele
tas tų bargenų:
$450 player pianas atpigintas $109
$500 player pianas atpigintas $135
$575 player pianas atpigintas $190
$600 player pianas atpigintas $225
$650 player pianas atpigintas $270
$700 player pianas atpigintas $295
$300 Upright pianas atpigintas $85
$400 Upright pianas atpigintas $95
$600 Grand pianas atpigintas $225
$800 Grand pianas atpigintas $345
$1000 Grand pianas atpigintas $415
NATIONAL PIANO STORES, Ine. 

3968 Miivvaukee Avė.
(Arti kampo Milvvaukee, Cicero ir 

Irving l’ark Blvd.)

1 REIKIA patyrusių pardavinėtojų 
eiti į namus, alga ir komisas, gali 
uždirbti nuo $35 iki $200 į savaitę. 
Gera vieta, nuolat darbas. Nepaty
rusius išmokinsime. Pilną laiką ar
ba dalį laiko. Reikia paliudymus 
turėti. RADZIK & GO., 1826 South 

'Halsted st.

REIKALINGA 4 karpenteriai ant 
trimingo, turi' būti unijistai. John 
Mežlaiškis, 7018 So. Campbell Avė., 
Tel. Republie 4537.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

1

Varinių Karų išpardavimas 
50 karų 

Roadsteriai, Touring’ai, Sedanai, 
Trokai, U.oupe._

Jų kainos yra nuo $15 iki $275 
dėl greito išpardavimo.

Visi karai A-1 stovyje. 
GEO. E. SHERMAN & CO.

1725 W. D1VISION ST.

RAKANDAI
PARDAVIMUI stubos rakandai — 

fornišei. 3309 So. Lo\ve Avė., 1 fl.

PARDAVIMU] 6 kambarių rakan
dai, ir grdjiklis pianas, Rakandai ma
žai vartoti, parduosiu sykiu arba po 
vieną. 6047 So. Sacramento Avenue, 
Ist fl.

PARDAVIMUI
BARGENAS greitam pirkėjui. Gro- 

jiklis pianas, gerame stovyje, $90 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskį pinigų, o kitus iš
mokėjimais į 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St.

•Į
BUČERNft' ir groserne ant 

pardavimo arba mainymo ant 
prapertčs. Priežastis pardavimo 
nesupratimas darbd, nemokėji
mas kalbos ič’ silpna sveikata. 
Yra trpkas, mėsos pjaunama ma
šina ir kiti parankumai. 10456 
So. Corliss Avenue. ✓

PROGA SHOEMAKERIUI
PARDAVIMUI arba mainymui 

shoe repairing shop; parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto. Kas 
norite įsigyti gerą biznį pasisku
binkite. Kas pirmas, tas laimės. 
Kreipkitės pas F. G. LUCAS & CO.. 
4108 Archer avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras pelningas biznis. Vokie
čių apgyventa vieta. t Kas nori pa
daryti pinigų, kur visas cash biz
nis yra. Pamatysite natys.

1036 W. 31 st.’ 
Boulevard 2479

GROJIKUS pianas sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymą sande
ly1, pridedama benčius, roleliai, vis
kas už $110. Klauskit Mr. E. Bla- 
zek, 6136 So. Halsted st., 1 fl. fron
tas.

PARDAVIMUI bučernė, 
ledo dirbinio mašina, tro- 
kas, yra gyvenimui kamba
riai ir garažas. Biznio daro
ma apie $1300 į savaitę. Bar- 
genas greitam pirkėjui.

1750 W. 63rd Street 
Po 1 vai. po pietų

DIDELIS bnrgenas. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su nau
ju mūriniu namu, 3 flatai po 6 
kambarius ir didelis štoras. Biz
nis išdirbtas per septynius me
tus. 2859 W. 40th St.

PARDAVIMUI grosernė, deli- 
kates^en ir sandvičių biznis aipie 
linkėję dirbtuvių, geras biznis. 
Atiduosiu už teisingą pasiūly
mą, nes svarbi priežastis verčia 
parduoti. Phone Fairfax 0035.

PARDAVIMUI bučernė, South West 
Side, geroje vietoje, nėra kompetici- 
jos, dėl ligos, šaukit Prospect 2260.

PARDAVIMUI kendžių štoras prie 
teatro. 3528 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė irdelika- 
tessen štoras pigiai.

4505 So. Paulina St.
_________ ^0

PARDAVIMUI visai pigiai cigarų, 
tabako, visokių smulkmenų krautuvė, 
yra ant kampo 18th ir String St. 
Priežastis pardavimui, turiu antrą' 
biznį. 626 W. 18th St. 

• __________ _

$110 CASH arba biskį įmokėjus, 
nupliksite mano grojikų pianą su vo
leliais ir benčiumi. Pamatvkit šian
dien. EMIL NOVAK, 2332 W. Mad- 
ison St., 1 fl.

PARDAVIMUI kietų anglių pečius, 
beveik naujas. Taipgi ice box.

10707 So. Troy Avė.

PARDAVIMUI grosernė su namu. 
Geroj apielinkėj. Biznis išdirbtas per 
ilgą laiką, arba mainysiu ant cottage.

3409 So. Ashland Avė.

N EPA PR A STA S RA KG EN A S
Reta proga įsigyti 

Brighton Parke 
namuką nepaprastai pigiai.

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
ant 88-toR gatvės netoli Kedzie par
siduoda nepaprastai pigiai, jei pirlT- 
šit greit. Pelnysite daugiau kaip tūk
stantį dolerių, jei suskubsite. |nest 
reikia $1000. Kreipkitės vakarais nuo 
6 iki 8 vai.

ADV. K. JURGELIONIS 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 0141

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių mūrinis namas, 2 lubos, 
aržuolo trinias ir grindys, aplinkui 
yra dideli medžiai ir krūmai, 1 ka
ro garažas, */2 bloko nuo 63 st., lo
tas 56 pėdų, kaina $5500.

Kreipkitės;
6244 S. Kenneth avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 
apie 63 ir Halsted st. Namas 50 
pėdą, 6 fl. 2 po 5 ir 4 po 6 kam
barius, 4 karų garažas, apie 16 me
tų senumo, e lės ir atrytai sudėti ir 
išmokėti. Namas geriausiam padėji
me. Yra vanos, elektra, gasas. beiz- 
menlas pečiais šildomas. Rendos 
per mėnesį $300, ijiėtarns $3600. 
Kaina tik $23.000, įnešti $6,000.

’ 19Ž0 S. Halsted St.
A. K. Masiulis

PARDAVIMUI saldainių, ice 
rreain, nesvaiginainų gėrimų ir ki
lų smulkmenų krautuvė. Gera vie
la, geras biznis. 712 W. 14th P),

PARDAVIMUI biiČernė. biznio da
roma į mėnesį $3500. Taipgi par
duosiu svkiu narna arba mainysiu.

R. B ANAS, 
2633 \V. 43rd st.

Phone l.afayette 0470

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restau ran
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 
has, Geras patar 

navnnas. žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

2 FLATAI ir štoras, 2 .mašinų 
garažas; namas randasi ant 59th ir 
\Vestern avė. Prekė $34,060. Priim
siu Jotus arba maža fanną, katra 
tinka dėl resortų. Atsišaukite pas 
kontraktorių

.1. VVELICZKA
6634 S. Maplewood avė.

Brighton Park. — S. L. A. 
susirinkimas įvyks Spalio 1 
kanto name, 4138 Archer Avi 
nariai ir narės malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap- 

i narių atši
lę S. L. A. 
— Valdyba

nededą. Choristas
choras gyvuoja ir i svarstymui, taipgi naujų 

yra užsimokėjęs veskit‘‘ .. .........
‘‘Meno Sąjungai”,!

kad choras
savo duoklę
o “Vilnis“ yra tos sąjungos or
ganas, tai ir turi duoti “Vilny“ 
vietos dėl LMD Aido choro.

choristą, 
prižadėjo

pora 
keli 

buvo

choro mirtį
burdingie-

Kad patenkinus 
“Vilnies” komisarai 
dalyką ištirti. Na, ir įvyksta J 
tyl imas. Atvažiuoja “Meno Są-1 
jungos“ (tie patys ir “Vilnies” 
štabo komisarai), ateina 
dingierius su gaspadine, 
rbnis. Užtinai is ir dar 
vietos komisarų, be to ir 
liudytojai, kurių pareiga
įrodyti choro mirtį. Pirmą įro
dančią kalbą apie 
pasako vyriausia 
tins Martynas; pt
nes, Petronio ir kitų kalbos, į- 
rodančios netiktai choro mirtį, 
bet kad tas choras net ir į pek
lą nuėjęs. Choristai visą laiką 
tyli ir kada užklausta choristo, 
ar teisingas yra apkaltinimas, 
choristas atsako vyriausiam 
teisėjui, kad visą tai yra 
melas. Ir pirmas didžiausias 
melas yra, kad choras pakliuvo 
į peklą, nes choras yra gyvas, 
o gyvas niekas į peklą pakliū
ti negali, 
choras yra 
butų

PARDAVIMUI restauracija su fix- 
tures ir visais įrengimais. 1

551 W. 14th PI.

VERČIAMAS esu parduoti 2 pa
gyvenimų naują mūrinį namą, garu 
apšildomas, ant South Side, prie 
geros transportacijos. Rendos neša 
$130 į mėnesį, kaina $14,000. Jus 
galite įmokėti kad ir $1000, namas 
pats inokasi. Tokių progų retai pa
sitaiko. Atsišaukit greitai.

ADAM MORKŪNAS
874 Eirst National Bank Bldg.

74 W. Monroe St., Chicago 
Tel. Randai ph 7400

PARDAVIMUI maža grosernė ir 
nesvaiginančių gėrimų krautuvė. Pre
kė $275.00. 624 W. 14th St.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bučeme ir groserne, 2 Storai ir trys 
flatai, karštu vandeniu apšildomas, 
gera vieta ir biznis yra geras, arba 
mainysiu, ant mažesnio namo be biz
nio.

Kreipkitės pas savininką.
2500 W. 69th Street

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31%c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
i iki 50c pigiau, negu kitur.
i Atdara dienomis, vakarais, Seknia- 
i dienyj po pietų.
I FRANK SELEMONAVICIUS 

.KAU apsivedimui merginos 504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 
našlės. Geistina, kad turėtų 

nors turto. Aš esu 30 m. am- 
vaikinas, biznierius ir turiu 

namą. Kreipkitės laišku.
1739 S. Halsted st., Chicago 

Box No. 860

L. A. 109-tos kuopos susirinki- 
Įvyks penktadienį, Spalio 1 d.,rnas

Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI., 
17:30 vai. vakaro. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti ir atsivesti po vieną 
naujį narį prirašyti prie S. L. A.

— Valdyba

vaikams
65c iki

nuo 35c

kiek 
žiatis

APSIVEDIMAl

JIESKO DARBO
J ieško Darbo

Kam reikalingas šoferis, turi 
t ,T .... . šoferio laisni, nevartoja svaigi-PAJ IEŠKAU apsivedimui mergai- ” . .

tės arba našlės nesenesnės 25 metų, namų gėrymų. Teisingas zmo- 
Geistina pasiturinti Amerikos pilie
tė, menininkė arba mylinti meną, ku
li padėtų man baigti mokslą Ame- 
likon nuvažiavus. Aš esu žmogus.
Kitaip, doras, negirtuoklis, 
kelias gimnazijos klases,
progresyvės minties i 
tvistas. Žinau, kad mano raštų skai
tėt, taigi draugė, kuri i 
t i tyrą poeto meilę ir gražų aihžino 
pavasario gyvenimą 
laukus. I 
ja pridėti, 
neatsakysiu

baigęs
29 metų f 

rašytojas bele-j 

norėtum ras-

_ ......atsiliepk ne-
Rašant reikalinga fotografė ■ 

Kas rašytų nerimtai —• 
Smulkiau laiškuose pa-1

Adresas: į
Lithuania.

gus. J. J.
1050 W. 57th Street

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI minkšti} gėrymų 
krautuvė; taipgi cigarų, cigaretų; 4 
pagyvenimui kambariai, garu šildo
mi. 3413 W. 51st St.

GERA PROGA
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė, labai sena išdirbta vieta per 
daugelį metų. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant ko gero. Biznis 
gerai eina, daroma nuo $90 iki $100 
į dieną. Turi būti parduota į trum
pą laiką.'

1967 (Jahalborl avė.
Phone Roosevelt 4395

... .............. ......  — ...,, ,x________ _
GERA PROGA

KAS nori uždirbti pinigų. 
Pardavimui furniture-rakandų 
krautuvė, arba mainysiu į 2 fla- 
tų mūrinį namą. Priežastie par
davimo — savininkas apleidžia 
miestą. Atsišaukite.

X. Wt Rymkiewicz 
4559 S. Paulina St.
Tel. Yards 0145

4 FLATŲ mūrinis namas, 
gražioj apielinkėj, parduosiu su 
mažu įnešimu arba mainysiu 
ant mažesnio namo, lotų, biz
nio, automobilio ar morgičiu.

901 W. 33 St.
• Yards 4669.

7 KAMBARIŲ moderniškas na
mas, kaina $4,500, įmokėti $500, 
3001 VVesley avė., Berwyn.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas, krautuvė ir 4 gvvenimai po 
5 kambarius; parduosiu pigiai, sif 
mažu įmokėjimu. Savininkas mainy
ti) ant mažesnio gyvenimūi namo ar 
mažos farmos apie 1 akerj ar dau
giau, apie Chicago. 2300 Lake Street, 
'Melrose Park, Iii.

TURIU parduoti lotus, parduosiu 
pigiai, 68th St. ir 69th ant Wcstern 
Avė. Kampini lotai. George Baltušis, 
6845 So. vVestem Avė., 2-ros lubos 
užpakalyj.

LABAI reikalingas biznis. Savi
ninkas neturi darbo, turi 2 namu. 
Mainysiu į bet kokį biznį. 2 aukš
tų murini^ namas ant Bridgeporto 
ir biingalow Marauette parke. Mai
nysiu bile kurį. Kam nusibodo biz
nis, gausit teisingą mainą.

5938 So. Whipple st.

SAVININKAS turi parduoti 7 
kambarių rezidenciją, yra garažas, 
50 pėdų lotas, karštu vandeniu šil
domas, tile virtuvė ir vana, už go
riausi pasiūlymą, 4831 Oakdale avė. 
Palisade 3453.

Antras melas, kad 
miręs; jei choras 

miręs, tai jis nebūtų ga- 
užsimokėti savo duoklės 
Sąjungai. Choristas paro- 
kvitą. Teisėjas pažiūrė

ti’ 1

Gelžkelio
Radviliškis 

g-vė 10 No. 
T. Galeckui
Del. P. R.’<

REIKIA patyrusių abelnų ope- 
ratorkų prie vyriško darbo 
išmokimo siūti dreses.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

dėl

IŠMAINYSIU savo grosernę 
ant loto, namo arba automobi
lio; turiu išleisti, nes turiu ki
tą biznį. Atsišaukit

2554 S. Halsted st.

PARDAVIMUI namas ir lotas, sy
kiu su groserne ir bučeme. Randa
si geroje vietoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2648 W. 47 -st. Tel. 
l.afayette 4812.

PARDUOSIU arba mainysiu 
Justiee Papke 6 lotus ir namą 
11 kambarių, gera vieta dęl biz
nio. Mainysiu ant namo West 
Sidėj. Atsišaukit 2554 South 
Halsted st. Victory 8194.

Meno 
do ir 
jo kvitą, pripažino už gerą 
chorą gyvu esančiu ir boikotą
nuimti žadėjo. Teisėjas taip
jau pasakė graudingą pamoks
lą, išbardamas už melavimą 
komisarus ir liudytojus, o Mar
tyną su Zonia nubaudė, atimda
mas balsą centro valdyboje, 
keliems susirinkimams. (Aš 
manau, teisėjas butų daug ge
riau padaręs, kad jisai butų už
draudęs Martynui su Zonia 
tarpe savęs kalbėtis bent porą 
savaičių). LMD Aido choras 
dar sykį uždavė per nosį tiems, 
kurie nori galutinai tą chorą 
sunaikinti.•

Choras dabar yra susitvarkęs. 
Prisirašė keletas jaunų mergi
nų, trūksta tiktai dar keleto 
tenorų. Kurie gali dainuoti, 
kviečiami priprašyti, ir cho
ras vėl bus tokiu, kokis yra bu
vęs pų-miau. —Dėdė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ISRENOAVOJIMUI
NUOMON moderniškas 6 kam

barių fialas, karštu vandeniu šildo
mas, $60. 4324 S. Galilornia avė.

NUOMON krautuvė su ar be 
pagyvenimo. Buvus barbernė, bet ga- ( 
Įima visokį biznj uždėti. laibai pato
gi vieta, lietuviui apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės, ant antrų lubų, 
užpakalyj. i

/- 4934 W. 15th Street
Cicero, III.

HENDAI du storai, su beiz- 
mentais, pusė bloko nuo bulva
ro. Randasi 6617 ir 
Ashland Avė.

6423.So. Troy 
Phone Bepublic

6619

st.
9610

So.

ATYDAI DAKTARAMS M. D. 
IR DENTISTAMS

RENDAI ofisas 4 kambarių fia
las ir garažas vienai mašinai ant 
Marųuette Blvd. įrengimai pagal 
šios gadynės, šioj pačioj vietoj dak
taras yra buvęs per 3 metus. Ren
dos $100 -į mėnesį. Kraustytis ga
lima tuojaus. Del informacijų ma- 
tykit J. NAMON, 2418 W. Mar- 
ciuette Rd., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARĮ
KAMBARYS ant rendos dei vai

kina, be vąlgio. i Atsišaukite: 1517 N. 
Irving A ve.

RF.NDAI kambariai dėl pakelei
vių, katrie atvažiavę iš kitų miestų 
arba katrie čia gyvena. Vyrams, 
moterims, ar vedusiai porai. Kam-Naujienų spulkos narių atydon.— . .

Visi, kuriu mokeątys yra užvilktos,’bariai šildami ir pigus. Su valgiu 
malonėkite užsimokėti, nes busime ar be.
pirversti pasielgti pag: I xkonstituci-į . 703 AV. 21 Place
L _ Sekretorius; ■ 1 Paskutinis ąukštas frontas

REIKIA patyrusių dresių 
vėjų prie moteriškų dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

siu-

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo 5 dienas savaitėj. Dr. S. 
A. Slakis, 6733 S. Crandon avė. 
Hvdc Park 3395.

PIGIAI parduodama bučernė, 
grosernė, ir Dešrų išdirbystė, 
ant kampo karų linijos. Biznis 
išdirbtas per 20 metų. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

2200 W. 23rd Street

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
flatų namas, 2 po 6 ir 2 po 4 kam
barius. Mainysiu ant bungalovv ar
ba namo 2 flatų po 4 kambarius. 
Už cash parduosiu labai pigiai.

SAVININKAS 
4621 Archer avė.

1 flatas

n KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
1 karo garažas, kaina $8700, cash 
$1000, lotas į mainus, aržuolo tri
mas, fumas šildomas. 3127 Ne\v- 
castle.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

UŽ $3000 nupirksi! naują 3-* fia
lų mūrinį namą, 5—5 ir 4 kamba
rių, karštu vandeniu šildoma. North 
\Vest Side, kaina $18,000, Peyson, 
952 Addison st. Bittersvvcet 5623.

* TfiMYK
PARDAVIMUI medinis namas, 2 

aukštų po 4 kambarius, cementinė 
apačia ir 2 lotai. Pardavimo prie
žastis — antras morgičius užsibai
gia. Parduosiu pigiai, jeŲ greitai 
pirksit; įmokėti $2,000.
6535 S. Washtena\v a ve. 2 lubos

Visa alga. Neįeik dirbti.
SUTEIK man 1 valandų savo 

liuoso laiko ir aš nurodysiu jums1 
kaip uždirbti ekstrų* pinigų tieki 
kiek jus dabar gaunat į savaitę ai-1 

kostumerių.gos. 
reik

jus dabar ga 
Neįeik rinkti 
pardavinėti.

160 N. La 
Rooin

Skyrius, 6131 W. 22 St. 
Atdara vakarais

Šalie St.
416,

Ne-

MAINAU mažą namą, kuris ran
dasi Bridgeporte į lotą arba ant ge
ro automobilio. Atsišaukit prie savi
ninko.

MRS. T. RADAVIčIENfi
301 So. Fourth St.

ST. CHARLES, ILL.
Tel. St. Charles 451

PARDAVIMUI. Aš visai pasitrau
kiu iš biznio, parduosiu kampinį 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 flatai. 
Namas yra gerame stovyje, turit 
pamatyti, kad įvertinus, tai yra 
A—1 kampas, kaina $14,000, turit 
turėti mažiausiai $5,000 cash.

* Renj. Neuberg, Savininkas 
254 West 47th St.

'Telephone Boulevard 8940.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS

VYRŲ dėl pardavinėjimo real 
estate pagal naujų planų; įplau
kos garantuotos.
160 N. La Šalie st. Rooin 416

Skyrius, 6131 W. 22 St. i 
Atdaras vakarais .

JEI NESI užganėdintas savo da
bartinėmis Įplaukomis, pasimatyk 
su manim. Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nųolatinj darbo, kur 
galėsi uždirbti nuo $50 iki $100 j 
savaitę.

Suite 410 
160 No. La Šalie St.

REIKIA vyrų darbui į geležies 
atkarpų .. jardą. Atsišaukit, War- PARDAVIMŲ! bučernė, 
Bhavvsky & Co., 1915 S. State St. 2903 So. Union Avė.

GERIAUSIS pirkimas arba mainy
mas ant Archer Avė. Naujas mūri
nis namas, štoras ir 5 kambarių Da
tas viršui. Parduosiu ėash pigiai ar
ba mainysiu ant buČernės arba gro- 
sernės ar į gerą lotą. Atsišaukit 

5097 Archer Avenue 
Nuo 2 iki 6 po piet

PARDAVIMUI naujas moderniškas 
5 kambarių medinis bungąlow, aržuo- 
lo trimas, miegojimui porčiai, fumas 
šildomas, $2000 cash, savininkas ant 
vietos. 5829 Warwick.

BARGENAS — 2 flatų mūrinis, 6- 
6, 2 kambariai skiepe, 2 karų mūri
nis garažas, lotas 50x125, tiktai $18,- 
500, cash $4,000. 3914 W. North Avė.

EDGEWATER; 3 apartmentų na
mas $26,500 naujas namas, 1631 Fos- 
ter Avė., netoli visokių transportaci- 
ių, 5 kambariai ir didelis su siete
liais porčius, biskį įmokėti. ODELL, 
Longbeach 6750. __  ,^i

$300 pnsh, $60 į mėnesį, naujas 5 
kambarių mūrinis bungalow, $7750. 
Gatvė cementuota, netoli mokyklų 
ir 2 karų linijos. 7038 S. Oakley 
avė. Republie 8854.

BĄKGENAS
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas, po 5 kambarius; priežastis 
pardavimo — reikalingi 7 kamba
riai; mainysiu į bungalovv arba lo
tą, randasi Marquette Manor, Savi
ninkas ant vietos, 6806 S. Rockvvell 
st. Jei. Republie 0545. J. Rūbas.

PARDAVIMUI up-to-datė 9-4 kam
barių apt. kampinis, tile ir shovver 
vana, 5 karų garažas, garu šildomas. 
H. BOEGE, 5759 N. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų kampinis 
namas, muro frontas, moderniškas, 6 
kambarių, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų mūrinis garažas.

8424 SoJ Westerh Avė,

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 38 gatvės, 2 lubos)

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

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

i'T*


