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ADF stoja už stiprų * Pila proto pro antrąjį galą

J. V. laivyną angliakasiams

Friscoj inkriminuota 
astuoni streiko vadai

ROTHERllAM, Anglija, X.
28. — Kalbėdamas čia York- | 
sh iro angliakasiu draugijos 
sekretorius, Joseph Jonės, kurs 
buvo nesenai lankiusios Jung
tines Valstijas oficialiuos bri
tų angliakasių delegacijos na-

Komunistai rinktas aukas Britų1 
angliakasiams suvartoję savo 

propagandai

rys, pareiškė, kad šimtai tūk
stančių dolerių, kurie tariami) 
draugų buvo surinkti Ameri 
koj neva streikuojantiems Bri
tų angliakasiams šelpti. ’ 
ro buvę jų suvartoti apmokėji
mui agitatorių komunistų p.o-

AOF prezidentas agituoja 
už stipry laivyną

Stipins Jungtinių Valstijų lai-

8 darbininkų streiko vadai 
inkriminuoti

Kaltinami dėl žmogžudybės ry-

pagandai veisti anglies kasyk ų 
srityse. !

Jonės pasakė, kad iš visu pi-j 
nigų, kurie tų “draugų” buvo 
surinkti, angliakasių federaci
ją pasiekė tik 1,01)0 dolerių. [Iš Benino “Vorwaei,ts”J

$15,843,586 gryno pelno 
permetus

----------<—
DETRO1T, Mich., X. 28. — 

[ Packard Motor kompanija sa- 
įvo ką tik paskelbtame prane
šime sakų, kad per prceitus 
fisko metus, pasibaigusius 
rugpiučio 31 dieną, jos grynas 
pelnas buvo $15,843,586.80.

Padidina algas savo ka
syklų darbininkams

I - . ---------- - - --

WASHINGTON, Pa., X. 28. 
— Vietos Lincoln Ilill Gas 

.Coal kompanija šiandie paskel
bė, kad visiems keturiems šim
tams angliakasių, kurie dirba 
jos nelinijinėse kasyklose, alga 
35 nuoš. padidinama.

Paskendo garlaivis
įgulos žmonės išgelbėti, bet 

vieno pasigendama

NEW ORLEANS, La., X. 28. 
— Susiddręs su garlaiviu Ma- 
dison, jūrėse ^įskendo garlaivis 
Lousiana. Louisiana ‘ plaukė j 
Miami ir Key Westą, kai ana
pus South Pass jį užgavo gar
laivis Madison ir paskandino. 
Visi įgulos žmonės, išskiriant 
vieną, kurio pasigendama, bu
vo išgelbėti.

PROPELERIS UŽMUŠĖ LA
KINĄ

vynas busiąs priemonė |>a- 
saulio taikai išlaikyti

\T.\V YORKAS, X. 28. — 
Kalbėdamas Brooklyno laivyno 
jarduose, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas \Vm. 
Green pasakė, kad fedeiacija 
pilnai pritarianti tam. kad 
Jungtinės Valstijos turėtų stip
ru laivyną, kaipo priemonę pa

Dilio taikai išlaikvti.
“Amerikos Darbo Federaci

jai buvo prikaišiojama, kad ji 
esanti pacifistinė ii- priešinan
tis klasto apsaugai. Bet tai 
visai netiesa”, pareiškė Green. 
“Mes trokštame taikos, bet mes 
suprantame, kad pasaulio tau
tos turi turėt taiką minty, o 
n<* tik apie ją kalbėti.”

šy su užmušimu vieno 
streiklaužio

SAN FRANCISCO, Gal., X. 
28. — Kauntės grand jury 
šiandie inkirminavo aštuonis 
kanpentevių unijos viršininkus 
r narius, kaltinamus dėl žmog 

žudybės ryšy su užmušimu 
praeitą ketvirtadieni vieno 
streiklaužio C. Campbello.

Inkriminuotieji yra: Arciii- 
d Mooney, United B rot b 

hood of Carpenters and Joi- 
nois of America vicepirminin
kas; Paul Clifford, karpentcrių 
lokalės unijos No. 183 biznio 
agentas: Albert Moore, Samuel 
Moore, Christopher O’Sullivap, 
George I’eace ir Gus Madsen, 
visi karpenterių unijos nariai, 
ir John C.annon. Pastarasis šo- 
feriavęs automobiliui, kmiuo

Nikaraguos revoliuci- 
ninkai sumušti

MANAGUA, Nikaragua, X. 
28. — Karo vyriausybė skel
bia, kad keturiuose susikirti
muose ties Terrence Blanko li
beralų .revo’iucininkai tapę su
mušti. Penki revoliucininkai 
kritę negyvi. o trylika buvę 
sužaloti, tuo tarpu kai valdžios 
kareivių buvę du užmušti ir 
penki sužaloti.

Praneša taipjau, kad vienas 
icvoliucininkų būrys žygiuo
jąs j San M arens.

Graikai nenori mokytis 
itališkai, .

LONDONAS, X. 28. — Iš

Reikalauja ištirti, kas karo 
kaltininkas

____________ I

Vokiečiai įteikė Stresemannui 
peticiją, kad butų sudarytas 

tardymo tribunolas )

Revoliucija Nikaraguoj 
tęsiasi toliau

Taikos deryboms nutrukus, be- 
voliucininkų vadas kviečia vi
sus liberalus kovon prieš 
( hamonos va.tjžią

BYLA DEL KU-KLUX-KLA- 
NIEČIŲ RIAUŠIŲ

, , — T-.. .
GREEN BAY, VVis., X. 28.— 

Čia prasidėjo byla devynių 
asmenų, kaltinamų dėl riaušių 
ir turto naikinimo, areštuotų 
ryšy su sudeginimu; Ku-Klux- 
klaniccių palapinės birželio 25.

WEBSTER CITY, Ta., X. 28 
— žiūrinėjant sugedusio aero
plano inžino, buvo įsisukusio 
propelerio užmuštas aviatoiius 
Alvin Murphy iš Arlington, la.

rv , • ___ Campbello mušeikos važiavę.Del nepalikimo sunums 1 ________ v
turto 18 asmenų t

išskersta Kažin, ar .Marsas gavo 
radiogramą, ar ne?

LAHARE. Indija, X. 28. — -----------
Viename Pundžabo kaime nak- LONDONAS, X. 28. — Į 
Ii buvo užmušta aštuoniolika centralinę radio stotį vakar 
asmenų. Baisios piktadarybės atvyko D-ras Mansfield Robin- 
priežastis buvo ta, kad vienas son ir paklausė, kiek mokėsian- 
turtingas dvarininkas išgujo 4i pasiųsti radiogramą Marsui, 
du savo sunu ir testamente kurs dabar yra tik truputį

Alenų praneša, kad Dodekane- 
so saloj įvykę didelių riaušių. 
Salos gyventojai puolę akme
nimis ir dinamito bombomis 
Italijos laivyno jūreivius, at
siųstus salon priversti gyven
tojus atidaryti savo mokyklas. 
Mat saliečiai, graikai, uždarė 
savo mokyklas dėl to, kad vy
riausybės įsakymu mokymas 
itališkai padaryta priverstinas.

BERLINAS. X. 28. — Dies- 
deno lar. d grafas Lvdvikas von 
Butler įteikė užsienio ministe- 
riui Stresemannui peticiją su 
1 milionu surinktų parašų, 

,kuria prašoma, kad butų suda
rytas tam tikras tribunolas iš
tirti, kas buvo tikrasis karo 
kaltininkas.

“Versalės Sutartis baudžia 
\7okietiją už nusikaltimą, ku
rio mokslininkų pareiškimais ji 
niekados nėra papildžius”, sa
koma peticijoj. “Mes mokame 
kontribuciją ne nuostoliams at
lyginti, bet kaip pabaudą.“

Peticijoj prašoma, kad užĮsJe-L 
nio ministeris darytų visų , pa
stangų nušluostyti nuo Vokieti
jos karo kaltininko dėmę.i

__________ \
I

Belgijos angliakasiai 
gaus daugiau algos

GORINTO, Nikaragua, X. 28. 
— Liberalų generolas Beltran 
Sandoval, kurs šių metų pava
sarį pradėjo revoliuciją Nikaia- 
guoj, atvyko į Porto Carazo, 
vakariniame pajūry, su šešiomis 
dešimtimis kareivių, kulkosvai
džiais ir amunicija. Jis išleido 
atsišaukimą, kviesdamas visus 
krašto liberalus . eiti išvien
prieš prezidento Chamorros
valdžia. c

Nutrukus taikos deryboms 
su revoliucininkų vadais, prezi
dento Chamcirros vyriausybė 
Ijeono mieste areštuoja šii
tais liberalus, tuo tarpu kai 
svetimšaliai, dėl apsaugos,- iš
sikabino ant savo buklių savo 
valstybių vėliavas.

LAIVAS PASKENDO

PHILADELPHIA. Pa., X. 28. 
— Delavvaie upėj susidūręs :.u 
Britų garlaiviu Manchestcr 
Shipper paskendo Danų garlai
vis Fredenboro. Visi paskendu
sio laivo įgulos žmonės išgel
bėti.

MOTINA, IŠDAVUS SUNŲ FO.
LICIJAI, REIKALAUJA 

$100.

Žemės drebėjimas 
Toledoj, Ohio

ZANESVILLE, Ohio, X. 28. 
— Teismui pasmerkus jauną 
vaikiną, Lomusą Stewardą, 
nuo vienų iki penkiolikos metų 
kalėjimo už automobilio pavo
gimą. jo motina, Stewardienė, 
našlę, pareikalavo, kad jai butų 
išmokėta 100 dole.iių -dovanų, 
kuriuos automobilio savininkas 
buvo žadėjęs duoti tam, kas 
nurodys vagį. Stevvardienė mat 
pati nurodė šerifui, kur jos sū
nūs randasi.

MOTINA IR DUKTĖ NUSI
ŽUDĖ

j NEW YORKAS, X. 28. — 
šokusios pro langą iš vienuoliki 
to Ma.rtha VVashington viešbu
čio aukšto užsimušė dvi mote
rys, Bertha \Vashuer, 52 metų 
ir jos 32 metų duktė. Sako, kad 
abidvi sirgusios nervais.

A M BASA DORI AUS Rl JM AI 
SUDEGĖ; 8200.000 ŽALOS

FALMOUTH, Mass., X. 28. 
— Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino Al
berto War,hburuo, ambasado
riaus AustrijB, namus, pada
rydamas apie 200,000 dolerių 
žalos.

SUVALGĖ 24 KIAUŠINIUS IR 
KELIS SVARUS KUMPIO

M11 )D LESBOR() L ’G H, A ng- 
lija, X. 28. — treorge Leader, 
popiečio pirklys, laimėjo valgy
mo čempionatą. Rungtynėse, 
kas daugiau suvalgys, Leader 
surijo dvidešimt keturis kep
tus kiaušinius ir kelis svarus 
kumpio.

atsisakė palikti jiems kurią 
nors savo turto dalį. Dabar ei
na bylos tardymas, ir vienas 
žino; žudų jau pasmerktas 
mirties bausmei.

K et vėrių metu fašistų 
diktatūros sukak

tuvės Italijoj
ROMA. Italija, X. 28. —Vi

soj Italijoj fašistai šiandie 
švenčia ket veriu metų “žygiuo 
tės į Romą” ii- fašistų dikta
tūros' įsteigimo sukaktuves.

daugiau kaip 42>o miliono my
lių nuo žemės. D-ras Robinson 
įteikė valdininkui ladiogramą 
iš dviejų žodžių: “Opestinipi- 
tia secomba”, paaiškinęs, kad 
tai esą visai nežinomos kalbos 
žodžiai. Jo radiograma buvo 
priimta, paskaitant už žodį po 
36 centus, valdininkas tečiau 
įspėjo siuntėją, kad pristatymo 
radiogramos jis negarantuojąs: 
ji galinti kaltais marsiečių ir 
nepasiekti.

Ar radiograma pasiekė Mai
šą, nežinia, « nes atsakymo iš 
ten negauta.

Sovietų valdžia pasirū
pino piemenų likimu

— |
MASKVA, X. 28. — Sovietų 

valdžia paskelbė, kad nuo šio 
laiko samdytojai turi samdo
mus piemenis aprūpinti socia
line apdrauda, nemokamu kam
bariu, sutrumpinti darbo dieną 
ir, susirgus, duoti maistą, dra
bužį ir vaistus per visą mėnesį 
dykai. Samdytojams užginta 
išnaudoti piemenis arba atskai
tyti jiems iš algos už menkes
ni 'is nusikaltimus.

BRIUSELIS, Belgija, X. 28. 
— Konferencijoj tarp Belgijos 
angliakasių sąjungos vadų ir 
kasyklų savininkų pastarieji su
tiko padidinti angliakasiams al
gas 5 nuoš., pradedant nuo lap
kričio 1 dienos.

TOLEDO, Ohio, X. 28. — 
Šiandie, apie trečią valandą ry
to, Toledos mieste buvo jaus
tas žemės drebėjimas. Supur- 
tymai betgi buvo labai silpni 
ir žalos nepadaryta. ‘ ”

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos' pagelbės jums.

Lenkų kaimiečiai užmu
šė “raganą”

Buvus užlcidus ligą jaunai kai
myno dukteriai

Desėtkai tūkstančių Nau jienų Į VARŠUVA, X. 28. — Var- 
skaitytojų ieško bargenų Nau-šuvoj dabar tydoma byla, pri- 
jienose ir skaito klasifikuotų ' menanti tamsiąsias viduram- 
jų skelbimų puslapius kasdie-'žių gadynes, — byla dėl užmu- 
ną. Parašykite i Naujienas ką'Šimo “raganos”. Teisman yra 
turit parduoti, o pirkėjų atra-•atiduoti penkiolika lenkų kai- 
sit greičiausia. Jmiečių. Dalykas buvo toks:

i

Bulgarų banditai užmu
šė tris francuzus

SOFIJA, Bulgarija, X. 28. - 
Netoli nuo Graikijos sienos 
bulgarų banditai užmušė ir 

[apipiešė vieną fraacuzų inži
nierių, jo žmoną ir sūnų. Fran- 
cijos ministeris dėl to interpe- 
liavo Bulgarijos valdžią.

SSSR kompartijos pre
zidiumas išrinkta

1 užmuštas, 12 sužeistų 
tramvajaus nelaimėj

J 

— ■——-■■p

WHEELING, W. Va., X. 28. 
— Bėgdamas į pakalnę gatvė- 
karis ties staigiu kelio pasisu-y 
kimu ištruko iš bėgių ir perė
jęs skersai gatvę trenkė į vie
ną sankrovą. Motormaųas buvo 
užmuštas, o konduktorius ir 
vienuolika pasažierių skaudžiai 
sužaloti.

Du škuneriai paskendo
QUEBEC, Kanada, X. 28.

Šiandie gauta žinių, kad per 
smarkią audrą St. Lawrence 
upėj, netoli nuo Bic salos, pa
skendo du škuneriai, Saguenuy 
ir Garner. škunerio Garner ka
pitonas Turbis ir vienas pasa- 
žierius Jomphe • prigėrė. Visi 
kiti buvo išgelbėti.

Traukinys užmušė berniuką

FREEPORT, III., X. 28. — 
Netoli nuo Waddams G.rove 

(Illinois Central traukinys už
mušė Haroldą Ritterį, 18 metų 
berniuką iš Freeporto, grįžtant 
janl namo iš šokių vakaro.

NEW . YORKO VALSTIJOJ 
STIPRIAI PASNIGO

JAMESTOWN, N. Y., X. 28. 
— Praeitą naktį čia i.r apielin- 
kėj stipriai prisnigo. Vietomis 
sniego nuo šešių iki devynių 
colių gilumo. .

PARYŽIUS, X. 28. — Fran
cuos ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms j Victor Berenger, 
ruošias netrukus -grįžti į Wash- 
ingtoną.

skelbimų kai-l Vielišovo kaime, 
Mažiausia kai-1VarSuvos’ s,ls'r«0 
colis (apie 30 n,nko £una (luktS-

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau-( sPien * . ,
.. .. „ esanti užlaidus viena to paties .vas,S.au syknj pipau; asmenų pa-

■eškonmm po 70 centų už col,■)aiks lagana Tajp
* ien^’ sprendę, kaimiečiai suėmė “ra-

Parduokit kas jums nereika-J?an4”, išvilko ją laukan ir ėmė
lingas per paskelbimus Naujie- ^ušti, kol visai užmušė. Pas-
)OSC (kui paėmė užmuštosios krau

jo ir sergančią
1Jrjtm nuprausė.

Klasifikuotųjų 
uos: 5c už žodi, 
na 50c. Vienas

netoli nuo
vieno ilki-^nistų partijos prezidiumas iš- 

Kaimynai rinkta iš trisdešimt septynių 
kad ligą mergaitei narių, jų tarpe Stalinas,. Riko- 

, Kalininas, Bucharinas, 
Tomskis, Vorošilovas, Moloto
vas ir Kubiševas.

MASKVA, X. 28. - Komu-

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

Leidėjų konferencija su 
prez. Coolidgeu

AVASHINGTONAS, X. 28.— 
National PubEsher’s asociacijos 
komitetas šiandie turėjo konfe
renciją su prezidentu Coolidgeu 
ir biudžeto direktorium Lordu 
dėl reikalo atpiginti siuntimą 
paštu spau/dinių.,

NELEIDO.TEKĖTI, MERGAI
TĖ NUSINUODIJO

Garaže pasikorė 
' STERLING, Illy X. 

čia rado savo garaže pasikoni- 
mergaitę juojsį pil. Antoną Millerį, G8 metų. 

‘Nesenai prigėrė jo žmona.

28. —

Nenusistojęs oras; vėsiau; 
stiprokas žiemių ir žiemių va
karų vėjas. '

Vakar , temperatūros buvo 
vidutiniškai 55° F. | -

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 4:50 valandą.

BALDWIN, la., X. 28. --Del 
to, kad tėvai neleido tekėti už 
vieno turtingo Chichgos jauni
kaičio, Reginaldo Felkey, Rutha 
Petersiutė, 18 metų, žinoma 
kaipo 'gražiausia visoj apygar
doj mergaitė, priėmė nuodų. Ji 
nugabenta ligoninėn, bet var
giai beišliks gyya.

Ii . ;--------------------------------------------------------------------- =

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 į nurodytą adrese miestą.
Tik pamislykit, už patarnavimą ir 

greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
< Jų’s mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Is kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:

, AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 W. 4 71 b St. 
TUBUČIO APSEKA,' 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicaąo, III.



savo kūdikiui

EROVes SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO

BAKRUOJUS, ŠIAULIŲ APSK.

STRAIPSNIS '•00

---————-

NAMINIO ALAUS YPATUMAS

gyvenime.penint 
jį grynu, lengvai 
virškinamu ir su 
rgmlaįja maistu

EAGUE BRAND
CONDENSED MILU -

Vi M 
kuponą 
U S i t • 

dykai lietu
viškai pamokti 

kaip prižiūrėti 
Ir penoti save ir 

Jūsų kūdiki- Iškirp
kite 1 r priaiųskita 

biandlo au jūsų 'ardu 
ir adresu.

THE HORD»N COMFANT 
norden Bldg. New York

MADOS

No. 282B. Graži, jauninanti suknelė, 
dėl jos galima vartoti naujos mados 
šilką arba tokios gi rūšies kitokio iš- 
dirbimo materiją.

Sukirptos mieros 16, 18 metų taip
gi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 2% yardų 54 
colių margos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodyti) pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No .................
Mieros ........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Taisyklingaa Maudymas ir 
Rėdymas SVarbus

Kūdikis reikia sykį i dieną maudyti 
jei gydytojas nejsako kitaip. Rytme
tis geriausias laikas (pirm penėjimo), 
nors galima ir vakare, jei patogu. 
Kūdikio nereikia maudyti bent valan
dą po penėjimo, neigi tuoj prieš išve
žimą oran.
. Pirm bambos užgijimo reikia tik 
speketa nubraukti. Paskui maudyti 
vanioje. Tą vartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui dapilti kiek 
reikia šalto. Vanduo turi būti tokio 
šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki 100 
laipsnių Fahrenheit. Patartina var
toti termometrą. Jie nebrangus ir 
butini griežtumui. O jei negalima, 
tai motina turi patikrinti vandenį su 
alkūne. Jei vanduo patogiai šiltas 
hunui, tai gana. Niekados neliek 
karšto vandens j vanią kūdikiui ten 
esant, nes yra pavojus nuplikinti jo 
zpią odą.

Pirm nurėdymo, pridabok, kad vis
kas jau butų prirengta. Abrusai 
muilas ir milteliai turi būti po ranka 
Muilas turi būti gryniausias, baltas i 

kvepalų. laibai mažai jo vartoti, 
i-.* svarbu pridaboti, kad kūdikis butu 
po maudymui gerai numazgotas, kad 
muilo nei trupučio ant odos neliktų, 
'lot’nos rankos turi būti švarios, o 
drapanose'nereikia špilkų, kad ne- 
jdrėkstų kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reikia 
<Jauti pirmučiausia. Pridabok, kad 
muilo neįeitų j akis. dvarus rank- 
’luotis aprištas ant akių išvengs to.

Imuilyk galvą gerai ir numazgok 
pilnai ir greitai... Po to reikia aty
džiai ir lengvai nutrinti visą kūnelį 
su minkšta skepetaite. Po to pilnai 
numazgok visą odą nuo muilo. Nu
šluostyk su šiltais minkštais abru- 
sais, netrinant, bet pridėliojant. Jei 
kūdikis atydžiai nesausinamas, tai 
miltelių labai mažai reikia. Gryas 
taikumas reikia įdulkinti tik į odos 
raukšleles, po rankomis x ir tarpu
kišky.

Muštardo maudynės naudingos dėl 
neiviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pila šaukštą muštardos 
i šešetą galionų šilto vandenio. Kū
dikį^ tenai laikyti reikia dvi ar tris 
minutes, o išėmus gerai nutrinti ir 
tuoj paguldyti. Šita metode papra
stai tuo i iššauks atvaivinantį miegą 
Nepatartina muštardo maudynė Šil
tame ore, jei to neįsako gydytojas.

Tėmyk’t Pavojaus Ženklų 
Nedapenėjimo

Didžiuma tėvu nedanenėtu vaiku 
neturi nei mažiausios idėjos, kad jie 
yra aukos pavojingos padėties. Ar 

I jus manot, kad vienas trečdalis, musų 
i vaikų mokyklose butų nedapenėti i-1 
j nedasveiti jei tėvai tą žinotų? Ne- 

lapenėjimas visados veikia paslap- 
i čiomis. Visą sistemą galima pakas1 

jei nebus ganėtino skaičiaus sotybė? 
maisto, bet tas kasimas eina taip iš
lėto, kad motinos ne tuoj jį pastebi.

Apsaugok savo vaiką pridėlioda
mas Borden’s Eagle Pieną prie jo 
kasdieninių valgių. Nesenai vesti 
eksperimentai tarpe mokyklos vaiku 
parodė, kad Eagle Pienas ypatinga’ 
veikia gydant nedapenėtus.

Kiekviena mot’na turi valgyti la
bai atsargiai kol dar kud’kis nėra gi 
męs, turi pasirinkti maistą kuris su
teikia pieną. Nieko nėra geresnio, 
kaip karvių pienas. Gerkit jį ir var
toki! prie vialu. Valgykit pieskonius 
su nienu kasdien. Jei viduriai yra 
užkietėję, valgykit reguliariai du sta- 
lavus šaukštukus Kellogg’s All-Bran 
kasdien. Kellogg’s AH-Bren yra 
grynas selenų produktas. Jos išvalo 
ir atšviežina žarnas ir ėiimas lauk 
pasidaro natūralia ir reguliaris . ,

Skaityk atydžiai šituos staipsnius 
kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

h

H

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL. ‘
xxxxxxxxraxxxxxxxxxxxxxxi

fei nori turėt 
luolatinj (Jraugą - 
• k«itvk Naujiena*ir valst.)
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Kas Dedas Lietuvoj

'foko

Š. m. rugsėjo 14 d. Pakruo- 
jaus pašto įstaigoj įvyko per
mainos: iš tonais jau išsikraus
tė visiems nepakenčiamas pašto 
viršininkas Šapočnikas.
girdėti, buk jis išvykęs į Var
nius, o iš ten į Pakruojų atvy
ko p. Jonas Lopato. Naujas 
viršininkus esąs labai papulia-į 
rus, mandagus ir darbštus. Pa- 
kruojiečiai džiaugiasi nusikratę 
“rusų krikdemą”, nes jiems ne
prisieis girdyti rusų koliojimų, 
taip tai būdavo prie senelio 
šapočnikovo. —Onufro uošvis.

verčiasi naminio 
gaminimu ir pardavineji- 
Sitie aludariai, stengda- 
iš savo . biznio daugiau 
gauti, alų daro skystą,

Paskutiniu laiku įvairiose vie
tose vis daugiau atsiranda žmo
nų, kurie 
liaus 
nu. 
n i esi 
lelno
silpnų, bet kad atrodytų stip
resnis įmaišo muilino akmens, 
sabako, gailių ir kito. Naminio 
liaus gaminimas pas mus nėra 
Iraudžianias.

PRAVAŽIUOS PRO KAUNĄ 
RAIHNDRANATAS TAGORĖ

Garsus Indijos ir viso pasau- 
io poetas, Babindranatas T'ago- 
ė, dabar viešįs Berlyne, ruošia

mi važiuoti pro Kaunu. Kai Ru
de lietuvių veikėjai 
pažymėti to garsiojo

rūpinasi

kelionę per Lietuvą ruošiant 
nanifestacinio pobūdžio sutiki
mus Kauno ir kitose geležirike- 
io stotyse. Rašytojai, studentai 

ir kita aktingesnioji visuomenės 
kilis kviečiama tuo susirūpinti. 
Patai turi didelės svarbos pro 
lagandai, nes visas pasaulis 
iomisi kiekvienu Tagorės žygiu. 
Kada važiuos—nežinoma.

PAVOGĖ Iš EMISIJOS BANKO 
PAVYZDINIUS LITUS

Kaune, iš Lietuvos 
otriuos pavogta pinigų 
Ižiai 3,536 litų sumai, 
ižantspauduoti, 

lėliu sužymėti, todėl ayvartoje 
(kkios vertės neturės.

IŠRADIMAS NUSKENDUSIUS 
LAIVUS IŠKELTI

Lietuvis Rimkevičius išradęs 
būdų nuskendusius laivus iškel
ti. Išrastas aparatas susideda 
iš dviejų dalių— priimtuvo ir 
perduotuvo. Kiekvienas nus
kendęs laivas, nežiūrint didu
mo, gali būti išimtas iš bet ku
rios gilumos. Aparatas, mėgin
tas Nemune dalyvaujant spe
cialistams, davė gerų rezultatų.

Lietuvių dailės draugija, ati
darydama dailės salonų Kaune, 
pirmoje eilėje nori surengti 
dailės kuriniu parodų. Į parodų 
bus priimami vįsų tautų dailės 
kurinia, sukurti ligi XIX šimt
mečio pabaigos, aliejiniai pa
veikslai, akvarelės, grafikos dar
bai ir t.t. gurinius parodai 
prašoma siųsti ligi spalių mėn. 
20 d. Smulkesnių žinių gauti,

Kaune, Laisves ai. 61 nr.

DAUG VAIKŲ TURI SENIS

Skuodo miestely gyvena 86 
metų senelis Adomas Šimkus, 
kuris su trimis žmonopiis tu
rėjęs 37 vaikus, iš kurių 15 mi
rė. Kai kurie sūnus išėję aukš
tąjį mokslą, bet jo dabar nešel- 
iia. Verčiasi kasdamas ūkinin
kams griovius ir elgetavimu. 
Pažymėtina, knd šis senukas 
iėra sirgęs jokia liga ir dabar 
jaučiasi esąs sveikas ir tvirtas'.

Naujas darbo federacijos lyderis
Darbo federacija vietoje p. 

Vmbrozaičio, savo lyderiu išsi-

Penktadienis, Spalio 29, ’2G
MOTINU WfiLFARE KLIUBAS

emisjos 
pavyz

Pinigu 
skylėti ir pa i

Antras Metinis Balius
Rengia

20th WAItD L1THUANIAN POLU'ICAL
& BENEFIT CLUB

Ntnyčioj, Spalio (Oct.) 29tę, 1926 
M. MELDKZIO SVETAINEI 

2242 W. 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 50c

Visi lietuviai ir lietuvaitės — seni, jauni, dide
li ar maži, kurie nori linksmai vakarų, praleisti ir 
smagiai pasišokti prie geros muzikos yra kviečiami 
atsilankyti.

KOMITETAS

i

Kkarnivalas^
CHERNAUSKO DARŽE

Justicc Park, III.

Nedėiioj, Spalio 31,1926
Ir potam kas nedėldienį iki Padėkavonės Dienos, i 

Lapkričio 25
Įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Prijungtas prie Dr. Bongetti Li- 
gonbučio, 800 S. Ashland Blvd. Chi
cago, III. šis klinbas yra suorgani
zuotas per budies Auxilliary Dr. 
Rongetti Ugonbučio ir jis yra pa
vestas dėl vertų garbės moterų.

Vienas ligonbučio aukštas yra pa- 
švpdas specialiai molinų reikalams 
ir de) prižiūrėjimo kūdikių.

Visas pri rengimus labai mod -rnis- 
kas ir visi patogumai kuogeriausi. 
Dr. Aniante Rongetti prižiūri tą li- 
gonbuti ir tą skyrių. Jis yra žino
mai kaipo geriausis chirurgas. Bus 
suteiktos instrukcijos prie gyddy- 
jno ii* kūdikių prižiūrėjimo.

Narystės mokestis $10, už lai su
teikiama lova vienoje War<l šio pui- 
kio ligonbučio. Naržs kitokiuose 
pagelbės reikaluose gauna nupigin
tą mokeslj. Prisidėkit tuojau.

1

’ikniku Piknikas

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir
ta ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginama Vertybe

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

• sias dovanas).
Kimball pianai nekaštuoja nei 

kiek daugiaus už paprastus pia
nus.
-Jus nebusite patenkinti pakol 

neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

DENTISTAS

v j IW0 iw>-
lirirituUl

*)SCREW1TO^

FACTORY SALE
Naujo Modelio Boileris 

Padarytas iš ekstra stipraus ir Storo copper. 
5 colių bresinė kepuraitė ir vamzdis.
Katalogas , /J
DYKAI

Buvo susirgęs Respublikos 
Perzidentas d-ras K. Grinius, 
bet liga nepavojinga ir neilgai 
truko. Ligos metu p. Preziden-

DR. K. DRANGELIS
4193 Archer Avenue 

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel.“ Lufayette 6792

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir (visus lietuvius 
atsilankyti.

R|gg

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

CHERNAUSKAI

BALIUS SU PERSTATYMUh

LIETUVIŲ POLITIKOS IR PASELPOS KLIUBAS

Ned, Spalio 31,1926

5._Gallon
7~.
k)
1’.
20
25
30M. A. Meldažio Svet

2244 W. 23rd Place

.$ 6-50
8J65

..11.9°
14.20

22.5<m

Lengvas nu
valyt. Kepu
raitė be Sriu
bų, randukų 
ir negenda.
Nenuplik h i t 

rankų nuim
ant dangti 
Kepuraitę ga
lima nuimti 
ir uždėti . i 
sekundų tik 
pasukus s u 
nykščiu ariu- 

1>eU. Saugus, 
paprastas, pra 
ktižkats i r 
stiprus, 
tokio.s 
indai 
taip 
p a r davinėja- 
mi. Tai yru 
oro spaudimo 
boileris i r 

*pas|teurizer'.
Nieko nėra g«-- 
Jis laikys visą

Dar 
rųiies 

nebūvi, 
pigiai

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50e

Perstatymas užvardintas “Kuprotas Ože
lis”, po vadovyste P-nios Dundulienės. Po 
perstatymui šokiai iki vėlumui.

Kviečia KOMITETAS

Geras dėl virinio namuose, 
resnio dėl abe no vartojrno. 
amžių, suteiks pktarnavimą ir užganėdintmą. 
J i nupirksit tik už cash dirbtuvės kaino
mis. Atsiųskit money orderi arba čekį. 
Greit prisius.m stipriame bakse. Verta jį įsi
gyti.

HOME MANUPACTURING CO. 
18 E. Kinzie St., Chicago, III.

Dept. M-27

dirbtuvės 
orderj arba

*
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Pranešimas Naujienų Skaitytojams
Su Spalio 31 diena, šitas “Naujienų” knygų nupiginimas baigsis. Todelgi raginant kiekvieną “Naujienų” skai
tytoją atydžiai peržiūrėti šios dienos ‘'Naujienų” nupigintų knygų skelbimą ir išsirinkti sau reikalįngų knygų 
kolei knygų kaina yra visai nupiginta. Kurie gyvenat toliau nuo Chicagos prisiųskite knygų užsakymų lajšku, 
gyvenanti Chicago je arba Chicagos priemiesty  j ateikite asmeniškai pasirinkti sau reikalingu knygų. Nepra
leiskite progos. Lauksime. Su gilia pagarba

“NAUJIENOS”
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Ar Jus Žinote Kad - Užkietiejimas
Atima Nuo Jūsų Stiprumą?

Kelogg’s ALL-BRAN yra gamtos gy
duolė nuo užkietėjimo. Nes ji eina per 
visų sistemų, ji iJvalo ir atAvtežina žar
nas. Rjima< lauk pasidaro natūralia ir 
reguliaru. Kellogr’s ALL-BRAN suteikė 
• kru* pasekmės tukstanbiains, kurie ne
galėjo pasiliuosuoti nuo ti»i Ilgos. Tik
tai Kellogg’* ALL-BRAN gal ant n- 
ada Agydyti jum s nuo užkietėjimo, n<v 

jis yra IOO‘~ Seleno*.

I ’ ikictėjim'i* vrn hilifautEai iA-

liplatinusi 1 «n. Diugfli* vvrų

.r motenj pa*iliuo 4 uolų nuo

t<>* ligo, >r atgautų *avo uvei*

kati) ir stiprumą. jeigu J e

iinoti/* būdą, kuri* 

nuo jų tų Hitą.

prašalintų

.Jei valgyt'.t jau reguliariai, 
varant uojainn, kad Kellogg'a 
ALL-BRAN sutek* jums nuo
latinę sveikatų arba groaer- 
ninkas augrąZin.* jums pini
gus. Valgyt du stalavus Aau- 
kAtui Keliogg’* ALL-BRAN 
kasdien, o chronjAkuose ats> 
tik'.muoae prie kiekvieno val
gio. Jos suteiks tikras pa
sekmes.

Paduokite Kellogg'* ALL-BRAN su pie
nu arba smetona arba sumažykit su 
kitais virta s arba nevil tais lengvais val
giais. Bandykit daug receptų atspaustų 
ant kiiekvono pakelio. Gydytojai reko
menduoja ir užrako į receptus' Kellogg’* 
ALL-BRAN, nes jis žino, kad Jos yra 
100' veikiančios. Jums ir pagelbės po 
ke’eto dienų bandymo. Bet t krai žiū
rėk te, kad balų Kc) ogg's. Paduodamu 
visuose koteliuose ir restaurantuosc.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponų mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

.Malonėkite atsiųsti man dykai 
s*mpeUn| pakeli jūsų Kellogg'o 
Al.L-BRAN sykiu su in- 
formacijomis mano kalboje »r 
ką reiškia ALL-BRAN dėl, ri?- 
iteros sveikatos ir kaip aš sa
liu išvengti uškietėjimo.

KJcdtį Ekskursijos j

LIETUVĄ
Geriausiais pasaulio laivais

S S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas M r. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
J S. S. PRESIDENT HARDING

Išplaukia Gruodžio 11 per Bretnen, 
vadas Mr. Geo. Hackl, atstovas United States Linijos.

Juos ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmeną. (rengimai ant visų 
United State* Linijos laivų yra neprilygstami—^erdvus 
kambariai, platų* dėniai. ir tt., o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Reguliariški išplaukimai lapkričio mėnesį
S. S. President Koosevelt ------------------- -------- Lspk, 3
S S. RepubUc ----------- ----------------------------Lapk. 10
S. S. President liarding ...................................Lapk. 17
S. S. George Wcshington ----- -------------------.Lapk. 24

Pilnas smulkm »<as patogumų keliauti laivais Su
vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas, 
arba ržšykite pas

States Lines
110 So. Dearborn St„ Chicago, III. 45 Broadvvay, New York City

JKORESPONDENCIJOS j L . T-.-.-ag-, r.—TaiagaJ,

Grand Rapids, Mieli
Spalio 21 (L komunistų fon

das International Labor Defence 
buvo surengęs prakalbas. Kal
bėjo Clias. (.line, išbuvęs kalė
jime 13 metų, kaip jis pats sa
kosi, už streikų.

Musų komunistėliai garsino 
tų žmogų kaipo I ankiii)-kovo- 
‘oją už (hubininkų reikalus ir 
manė iš jo pasipelnyti, pasiti-. 
kėdami jo pagelba sukviesti 
daug 'žmonių j prakalbas. Bot 
išvjo visai kitaip. žnioiiiti, su 
pačiais rengėjais, buvo vos apie 
30. Aukų surinko -f13.20. Ko
munistėliams jau sunku pasi
pelnyti, nes žmonės pradeda 
supranti kas jie yra.

Oras, ('.line pradėdamas kal
neli pakvietė žmones (nors ir 
nedaug jų laivo) atsistoti ir ati
duoti paskutinę pagarbų miru
siam socialistų vadui Eugene 
V. Debs. Paskui jis pasakojo 
«-avo istoriją, už ką jis buvo 
pasodintas kalėjimai). Parodė ir 
aiaža su savim atsivežtų elekt- 
igs kėdę, repliką tikrosios elekt- 
1 os kėdės, kurioj žudoma žmo
nes. Tai esą kapitalistų prie
monė kovai su darbininku kle- 
sa. Paminėjo ir keletą vardų, 
kaip Tom Mooney ir keletą ki
lų nuteistų kalėjimai) darLinin- 
!• ų darbuotojų, taipgi Saceo ir 
Vanzetti, kurių byla dar nėra 
užsibaigusi.

Shenandoah, Pa.
Antanas Benediktas apsive

dė su Valerija Juodeškaite.
Sužeistas kasykloje Mikolas 

Masionis pasimirė ligoninėj. Pa
liko žmoną, du sunūs ir 4 duk
teris.

Sudriko
Krautuvėse

MILŽINIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS'
Pianii, Fonografu

ii Radiolų

MUSU PASIŪLYMAS SERGANTIEMS
DYKAI Patarimai, Dyk. i Egzaminacija, Dykai .Medika- 

lis Patarnavim :s
Per visą šį mėnesi ta nepaprasta proga . a suteikiama ser- 

ganteims įmonėms i er Daktarą l. (o VRiGHI, tikslu de
monstruoti nauja Europine sistemų, m d džiausiu moksli- 
nių elektrinių aparatų įskaitant Alpine, Kromayer, Quaitz. 
Šviesas High Ercduency. Autocondensin nliius, Deathemiy 
Eli ti e ir med aklį ‘Ozonatoei" aparatų įgeresnių nėra net 
ir Europoj i. Atsilankykit ir persitikrink? kaip greitai jūsų 
chroniška u bą už isenėjusi liga, kur u :ui.ku buvo išgydyti 
senu budu išgydoma su pavelba naujo bu lo rankate tikro 
MH’Cialintv.

Norime n^sikuRiėti vigais kenč hfič.ti chio- 
n.škom » ligomis, nervų, kraujo, taipgi <<><•< l'KU. 
be skirtumo kokiame stovyje jos butų - nedaliai 
-u tais, kurių senu budu daktarai išgydyti nega
lėjo '

E*u visai liuosa* nuo visokių skugsmų. Pagel- 
be'ul m m n stebėtinai ir esu jums labai dėkinga*.

(ii -luamas Daktare
Esu labai užganėdinta-, kad paiiuo.*avut mane 

nuo skausmų, siunčiu jums padėkos žud ■ Kentė
jau mene ,us nuo kro.smų skilvyje ir nuo akmenų 
o'.tslėie. Taipgi kentėjau nuo užk dėjimo vidu
rių ir nuo galvos skaudėjimo ir svaigu io. lankiai 
nevalydavau be- \ sa dienų, kad išvengti kentė-

mime ant 
kaip būti 

jierm,

C. Cline gal ir yra geras ko
votojas už darbininkų reikalus, 

ilet gaila, kad jis papuolė Į to
kias organizacijas, kaip I.\V.\V. 
ir komunistų, t ikram darbinin
kų kovotojui vieta yra tik So
cialistų partijoje, kuri tikrai 
kovoja už alginės sistemos- pa
naikinimą. —šturmas.

•’Buniu visuomet 
kelio sv<« k a tos. J a
sveiku. Galiu girti 
kad atsilankytų pas 
jiems taipgi Verą p

Dėkodama* jum*

lamingus, kad 
učiuoii dabar

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS '
Kedaktorius-Leidrjas

Prenumerata metams ..............  $2
Pusei metų ................................ $1
Kopija ......................................... 20c

Tai bus 32 puslapių knyga. 
J metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard G487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
kaip NauiienoR.

Tel. Lafaretfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose putai nau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms palaimiu.- 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street
b „„■—■i ■—

Mis. NIICHNIEVIGZ-ViUIKIENEAKUŠERKA
3101 So. HgIhIuI St., kampas 31 gat.

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS
Dr. A. .1. Nonnanth

4151 So. Westetu Avė.
2T>-6-8 v. v., Ciiicago, II).k t...—, ....-------------

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Te|. Boulevard 0313

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

Lietuviai Advokatai

T<1. Yaids III.) 
Baigusi akuše
rijų;. kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Ponnsyl- 
vanijos ligon- 
bučinose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymo, Ifiike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir inergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Kooin 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Koom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

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

K.JURGEUONIS
A D V O K A T A’ S’ 

Miesto Ofisas 
190 No.( State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

Kas Dedasi Lietuviy
.. kolonijose

McAdoo, Pa.
Lietuvių čia randasi pusėti

nas būrelis. Gyvena ramiai, ne- 
sikivirčija, bet ir nieko nevei
kia. Kam kitur, taip ir čia mun- 
šiino užtenka; jį daugiausia 
gamina moterys.

Atidaryta nauja didelė 
rakandy krautuvė

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

« DR. HERZMAN ■»
— 1S RUSUOS —

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
ekius 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
South Shore 2238
Boulevard 4136

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

3417-21 So. HalstedSt. JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 25<r^

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

pastatei 
mane 
r patarti 
u. kad s

ns .nes 
išmokinote 

įsiem* kenčiantiems 
mm navimo, nes žir 
i . kaip ir man.

atsilankiau pas 
ubai Pirai, nei

'da
jus. kad ir dėl 

Marinių r gydymų. 
Ardingai. pasilieku

t

Su t-’kra pagarba.
Uudolf Decker

1937 Carlow Avė
(' ucago, 1'1. Spalio 9, 1 

Lr 1 G. WRIG1IT.
nervų, inkstų, reumatiunų. i 

i reitai prašalinamos su 
Paslaptis užtikrinama.

Al'sl M INK iTF 1 l’ei \ -ų šj mėnesi va nite DYKAI patarimus, 
medikai! patarnavimą. v :*a dyka, išskirimt gyduolei ir Serumus 
atsi'ankvk t mis mane, nelaukit paskutinė* valandos, paak.au busiu 
savo p.gias karnas už gydymų pakelt, iš d Velto pnplaukimo pacientų, 
savo sveikatų. atrilankykit š andien. Prie patarnavimo yra slauge.

Valando; nu.. ’> rvto iki s vakaro. NoJ-loj nuo 9 ryto iki 1 po

Tokias geras PASEKMES gausite pas 
Ligas kraujo, odos, plaučių, sk Ivio, 

katarų, rugštumus viduriuose visos I 
naujausiu budu BE SKAUSMO gydymu.

‘Uiitis, dusulj, 
pagelba musų

taipgi DYKAI 
Neatidčliokit, 

privers tas 
.psa ligok it

Neatidėliokit ir atsėmir.kit mano adresų

DR. L. G. WRIGHT
3.37 W. MADISON ST., Kampas Market, 2 aukštas 

chicago. u i..

Frackville, Pa.
Edvardas Traskauskas, 3(i m., 

eidamas kartu su savo pačia 
Mare, 31 m., aire, j bažnyčią, 
gatvėje išsitraukė revolveri ir 
jų ant vietos nušovė. Abu buvo 
atvažiavę iš Williard, N. Y., gi
mines aplankyti. Traskauskas 
buk sirgęs ir manoma, kad 
staiga pamišęs.
____________________ f______________

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S’. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681■-------- --- —✓

VALET
AutoSirop 

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

A. A. OLIS

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

Telefonai:

KUPONAI DYKAI Spalio 3’^926
«

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, pertat “Naujienos” teikia* proga visiems savo skai- 
tytojams* it- draugams Įsigijimui daug kuponų ir- visai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai- 

čiaus,
Kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, “Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir neskaityto- 
jams sekamą propozicijų: gaukite metinį prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidarbavimų 
“Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pusmetinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinj — 100 kuponų. Taip
gi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujienų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys sau, gaus1 
pažymėtų skaičių kuponų dykai. -
Kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujienoms” 10 me
tinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už Šitokių sumų kuponų yra galima gauti į $30.00 vertės dovanų, 
sulig pasirinkimo iš United Profit Sharing Katalogo.
Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo draugų prenumeratų neužmirškite, 'kad kaina “Naujienų” 
prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijose Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, trims 
mėn. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, trims 
mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti pažymėtoje Šurnoje sykiu su prenumeratoms. Pažymėtas 
skaičius kuponų yra duodamas tiktai naujiems prenumeratoriams bei už naujus prenumeratorius, ir 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauksime Jūsų pasidarbavimo.

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

ADVOKATAS
11 S. La SaUe SU Room 2001

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

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

z-- -------- ----—
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.

S -------- -------------------- .

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
I&kirpk 6j kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar 

arba savo išnešiotojui sykj j mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

................................  Atkirp čia ...................................-............
Data: Spalio 29 d., 1926 • 1 •

į stot), 
United

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Oiis&s
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

C?Hic<aięov Illirtoia 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
1 , ........................................i....................................   ■/

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

V...-*----- -------- nij.il m

paak.au
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The Lithuanian Daily Ne***

Published Daily Except Shinday 
by the Lithuauian Daily Nawa Pub. 
(Jo. Ine.

Erfltor P. GRIGAITIS
173* South Hnlated Street 

Chicarn, UI. 
Telephone Rooaevelt 8500

.. $8.00 

... $4.00 

.... 2.5U 
1.60

..... .7b

8c 
18c 
75c

ptxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz
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Kiį europiečiai mano 
apie Ameriką

$8.00
$7.00
$8.00

Subscription Katėsi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per eepy.

Second C laša Matter 
4, at the Post Office 
H, under the act of

Entered H9 
March 74h, 191 
ėf Chieafo, II 
March frrd 1879.
- irtiM . -i . . .

eina kaedien. iiskiriant 
madleniua. Leidžia Naujienų Ben

drovė, 1739 9. Halsted St., Chicago, 
111. •“ Telefonai! RooeereJt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paStu:

Metama ................................
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams . .........
Dviem mlnesiams .............
Vienam minėsiu!________

Chicago je per nelieto jus:
Viena kopija .—..................
Savaitei ...............................
Minėsiu! ....................... ..........

Suvienytose Valstijos® ne Chicagoje,
paltu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ............................  3.10
Trims mėnesiams .................... 1.76
Dviem mėnesiams ....................  1.25
Vienam minesiui ..........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose)
(Atpiginta)

Metams ....................... X....... . $8.00
Pusei metų ............ .......... ..... 4.00
Trims mlneslams -............-....  2.00
Piinigii! reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.'

Amerikos, turistai Europoje. — 
Kas rašoma Europos spaudoj 
apie Ameriką?—Anglų atsi
neši mas.— 
kanta.— 
priežastis,

Francuzų neapy- 
Belgų neapykantos 
—Buvusieji priešai.

STATYMŲ LEIDIMO MAŠINA WASHINGTONE

Iš 759 {STATYMŲ TIK 2 PALIEČIA DARBININKUS

VALDŽIA NEPRISIDEDA PRIE TARNAUTOJŲ 
APDRAUDOS

Kokios nuomonės yra Euro
pos žmonės apie amerikiečius?

| tą klausimą bando atsakyti 
Harold E. Scarborough, žymus 
Amerikos žurnalistas, kuriam 
teko aplankyti daugumą Euro
pos šalių.

Ne visų tautų yra vienodas 
atsinešimas į amerikiečius, sako 
Scarborough. Bet viename da
lyke beveik visi europiečiai su
tinka, būtent, kad amerikietis 
yra nepaprastai turtingas. Ki-

APGAVINGI DARBININKŲ “DRAUGAI

Paskutinėje sesijoje buvo įnešta Jungtinių Valstijų 
kongrese 17,812 įstatymo sumanymų, iš jų 759 buvo pri
imti.

Darbininkams, kurie sudaro milžinišką dalį balsuo
tojų, renkančių atstovus į kongresą, turėtų būt įdomu ži
noti, ar daug iš tų įstatymų ‘yra naudingi darbo žmo
nėms. Iš tiesų, ar daug?,

Amerikos Darbo Federacija, padariusi visų paskuti
nėje kongreso sesijoje priimtų įstatymų peržvalgą, sako, 
kad iš 759 įstatymų tiktai du paliečia darbininkų reika
lus.

sau įsivaizduoti amerikieti.
Ir tai visai natūralu. Palygi

namai visai nedidelis europiečių

Vienas tų įstatymų panaikina Geležinkelių Darbo 
Tarybą (Railroad Labor Board) ir įkuria jos vietoje tam 
tikrą komisiją, kurią skiria Jungtinių Valstijų preziden
tas. Antras įstatymas nustato, kokią pensiją gali gauti 
federaliai valstybės tarnautojai, pasitraukdami dėl senat
vės iš tarnybos.

Kai dėl pirmojo įstatymo, tai reikra pasakyt, kad jo 
vertė yra labai menka. Geležinkelių Darbo Taryba daž
nai iššaukdavo kritiką iš darbininkų pusės, bet naujoji 
komisija, kurią sutvėrė įstatymas, kažin ar bus geresnė. 
Prezidentas Coolidge skirs komisijos narius, na, o jisai, 
kaip žinoma, nėra pasižymėjęs savo palankumu darbinin
kams. Taigi atmaina bus veikiausia tiktai formoje, o es-

į Europą 
amerikiečiai,

Bet gal darbininkai gali pasidžiaugti bent įstatymu 
apie federalių tarnautojų pensijas?

šis įstatymas nustato, kad federaliam tarnautojui se
natvėje gali būt duodama ne daugiau, kaip iki $720 arba 
$1,000 metinės pensijos. Tos pensijos jiems yra mokamos 
iš tam tikro fondo (retirement fund), kuris susidaro, ati
mant dalį kiekvieno tarnautojo algos. Tikrenybėje, vadi
nasi, patys tarnautojai tą fondą sudeda.

Valstybės tarnautojų įgaliotiniai reikalavo, kad pen
sijų maksimumas (aukščiausia suma) butų pakeltas iki 
$1,200 metams, bet Coolidge’as su savo patarėjais apskai
tė, kad tokiam atsitikime prie pensijų mokėjimo turėtų 
prisidėti ir valdžia. Federalė administracija tuomet už
traukė savo giesmę apie “ekonomiją”, ir kongresas suti
ko, kad $1,000 bus gana.

Taigi ir šitas pensijų įstatymas neduoda darbo žmo
nėms nieko. Visas jo gerumas tame, kad valstybės tar
nautojai yra priversti patys save apdrausti nuo senatvės, 
mokėdami į apdraudos fondą pinigus iš savo kišenės.

Gi Dėdė Šamas — turtingiausia pasaulyje valdžia! 
— neprisideda prie savo tarnautojų senatvės aprūpinimo 
nė vienu skatiku.

Tai šitiek “laimėjo” kongrese Amerikos darbininkai, 
kurie savo balsais praveda į jį daugybes savo vadinamų
jų! “draugų”.

Bet už keleto dienų — lapkričio 2 d. — bus vėl ren
kami atstovai į kongresą, ir tie patys politikieriai, kurie 
darbininkams nedavė nieko, vėl prašys jų balsų. Prašys 
ir prižadės viską.

Ar darbininkai duosis dar kartą apgauti?
Mes bijomės, kad taip. Dauguma darbininkų veikiau

sia ir šiuose rinkimuose atiduos savo bdlsus už tą arba 
kitą “draugą” iš republikonų arba demokratų partijos. 
Vieni taip elgsis, tikėdamiesi, kad tie “draugai” ateityje 
gali “pasitaisyti”, kiti — tiesiog dėl to, kad nenorės “nu
mesti savo balsą”.

Tačiau geriau savo balsą numėsti, negu juo paremti 
savo priešą. O dar geriau yra balsuoti už tą partiją, kuri 
tikrai rūpinasi darbininkų reikalais, t. y. už socialistus!

Dešimtis socialistų kongrese iškovotų darbininkams 
daugiaus naudingų įstatymų, negu visi “draugai”’ repub-

kiu budu apie artimą Amerikos 
žmonių pažinimą negali būti nei 
kalbos. Opinija apie amerikie
čius vyriausia tad nustatoma iš 
to, kokį įspūdį padaro Amerikos 
turistai. Kad tas įspūdis toli- 
ųražu ne visuomet yra geras, 
to niekas negali užginčyti. Pa
sitaiko nemažai amerikiečių, ku
rie visai netinkamai elgiasi Eu
ropoj. Vienok tas būrys turis
tu dar nėra visa Amerika. Juo 
abiau, kad tankiai 
važinėja tokie
kurių vienatinis tikslas yra “pa- 
ižti”. Jų kišenės pilnos, bet 
galvos tuščios, lodei jie ir jau
čiasi, kaip anas turtingas rusų 
nužikas vagone, kuris mano, 
jog už pinigus galima viską nu
pirkti. Sulaužęs savo kaimyno 
skėtį, mužikas pareiškė: ‘‘Tylėk! 
Užmokėsiu”. Paskui besiriog- 
lindumas ant viršutinio vagono 
suolo, jis tam pačiam kaimynui 
batu nosį kruvinai pramušė. 
Kai kaimynas ėmė protestuoti, 
tai mužikas vėl pareiškė: “Ty- 
’ėk! Užmokėsiu...”

Panašiai elgiasi ir kai kurie 
Amerikos turistai.

Kitas svarbus šaltinis, i.š ku
rio europiečiai semia žinias apie 
Ameriką, yra spauda ir ameri
kiečių dirbiniai,—vyriausia fil
iu os.

Dauguma europiečių, žinoma, 
ieškai to Amerikos rašytojų ku- 
inius. Jie pasitenkina tuo, ką 
iems fašo apie Ameriką jų pa

čių rašytojai. Tuo tarpu laik
raščiuose Amerikos gyvenimas 
yra labai nepilnai atvaizduoja- 
nas. Nieko tad stebėtino, kad 
iž kiekvieną nepasisekimą kaltė 
'andoma suversti ant Amerikos. 
Kuropos laikraščiuose svarbiau
sia figūruoja šios žinios iš Aine- 

ikos: 1) prohibicija ir jos ne- 
□ildymas, 2) Eitis tsland, 3) 
prasikaltimai, I) divorsai, 5) 
krutamųjų paveikslų pažibos ir 
i) medžiaginio gerbūvio didė
jimas. Platesnių žinių iš Ame
rikos politinio ir visuomeninio 
gyvenimo ten nėra. Tani yra 
r svarbi priežastis. Pasiunti- 
nas platesnių pranešimų kabe
lių brangiai atsieina. Tos rųšies 
šlaidų Europos laikraščiai ne
dali pakelti. Todėl jie tenkina
si trumpučiais ir sensaeiškais 
iranešimais. Na, o europietis, 
iešką i ty damas dieną iš dienos 
"as žinias, ir pradeda manyti, 
kad Amerikoj viskas paremta 
orohibicija ir krutamųjų pavei
kslų žvaigždėmis.
G.'1'uo budu laikraščiai —tiks
liai ar netiksliai— varo visai 
nepalankią Amerikai propagan
dą. Negalima pasakyti, kad vi
si laikraščiai tik tiek savo skai
tytojams apie Ameriką infor
muotų. Pavyzdžiui, kai kurie 
Anglijos, laikraščiai (“The Lon- 
don Times”, “The Manchester 
Guardian”, “The Daily Tele- 
grapli” etc.) pašvenčia daug 
vietos Amerikos gyvenimo api
budinimui.

Jaunoji Europos karta, sako 
Scarborough, vaizduoja Ameri
ką kaipo “jazzo” ir krutamųjų 
paveikslų šalį. Šiaip eilinių znio-

nių alsi nešimas į amerikiečius 
ne visur esąs vienodas. Anglai 
yra tikri džentelmenai. Jie 
neužgaus ir neįžeis amerikiečio. 
Bet dažnai esą galima nugirsti 
anglus sakant: “Mes mėgstame 
amerikiečius, su kuriais sueina- 
ihc, vienok kaipo tauta jie ne
patraukia musų simpatijos.”

Tas anglų nepalankumas 
Amerikai vyriausia pareina iš 
to, kad kaip prekyboje, taip ir 
pramonėje jankės paveržė va
dovaujamą rolę iš britų impe
rijos. Antras dalykas, fai sko
los. Amerika kolektuoja sko
las iš anglų, o tuo tarpu Ang
lija savo paskolintų pinigų ne
labai tegali atgauti iš kitų vals
tybių. Ne be reikalo tad “The 
London Times” Amerikos adre
su nesenai pasakė: “Mes atmo
kame jums skolą; nereikalauki
te, kad mes būtumėme jums pa
lankus.”

Priegtani anglų spauda pri
meta Amerikai “Shyloeko” ti
tulą. Shylocku paprastai vadi
nama toks žmogus, kurio vie
nintelis gyvenimo tikslas yra 
sukrauti kuodaugiausia turto, 
neatsižvelgiant i priemones.

Francijoj amerikiečiai yra 
dar labiau nepakenčiami. Pa- 
orastas dalykas, sako William 
Bolitho, iš francuzų išgirsti: 
“Ces sales Americains” (tie nie
kingi amerikiečiai). Net Stan
dard Oil kompanijos finansuo
jamas laikraštis “Malin” ne
drįsta atvirai ginti Amerikos. 
Paryžiuj išleidžiama nemažai 
literatūros apie Ameriką. Esme- 
niškai ta literatūra yra naivi jr 
šlykšti. Mažiausia, sako Bo
litho, dvidešimt teatrų ir savait
raščių pasiląiko Paryžiuj iš ne
apykantos amerikiečiams. Tuose 
teatruose nuolat galima išgirsti 
maž-daug tokios rųšies juoką:

M a ž a s s u n u s: Tėte, ar aš 
galiu gauti saldumynų?

’l'ėvas: Ne, bėgiu sekamų 
šešių dešimčių dviejų metų tu 
turi būti labai taupus, kad ga
lėtumei atmokėti skolas Ameri-

Prancūzai yra impulsyvi 
žmonės ir savo jausmų neslepia. 
Bet, Scarborough manymu, ta 
neapykanta, kaip durnai išsi
sklaidytų, jeigu Amerika nebe- 
reikalautų karo skolų. Po karo 
ura-patriotų užmačiai buvo la
bai dideli. Francijos imperia
listai norėjo dominuoti Europoj. 
Savo tikslams Jie tikėjosi pa
naudoti Ameriką. “Francuzų 
protai kartu su Amerikos pini
gais” valdys pasaulį. Taip sva
jojo imperialistai. Vienok toms 
svajonėms nebuvo lemta išsipil
dyti, ir lodei jie dabar ugnimi 
spiaudo prieš amerikiečius.

Bet gal labiausia amerikiečiai 
yra neapkenčiami Belgijoj, ne
žiūrint i tai, kad Amerika yra 
daugiausia Belgijos žmones su
šelpusi. Pasak Bolitho, Brussel- 
se viešoj vietoj pavojinga yra 
skaityti Amerikos laikraštį. 
Priežastis tai neapykantai irgi 
yra ekonomiška. 'Tarp Belgijos 
ir Francijos pinigų yra toks 
santykis, jog puolant francuzų 
frankui tuo pat laiku puola ir 
belgų 
esant 
gimdo 
Belgai
čius savo nelaimių kaltininkais. 
Spausdama franeuzus dėl skolų 
grąžinimo, Amerika tuo pačiu 
laiku užgauna ir Belgiją,- nu- 
puldo jos franko vertę.

Kitose Europos šalyse (iš
ėmus Italiją ir Lęnkija, kurios 
neapkenčia amerikiečių dėl atei- 

suvaržymo), sako Scar- 
' neapykanta, ne

aiški. ' Įdomiau- 
yra dar ir tas,

frankas. Taip dalykams 
pinigų krizis Franeijoj 
tokį jau krizi Belgijoj, 
todėl ir skaito anterikie-

vybes 
borough, 
ra tiek 
sias dalvkas 
jog buvusieji priešui-—Vokieti
ja, Austrija, Turkija ir Vengri
ja visai draugiškai atsineša j 
amerikiečius. Tų $alių žmones 
nerodo mažiausios : neapykantos 
amerikiečiams. Ypač draugiiigi 
yra vokiečiai, kurie savo spau
doj labai prielankiai apie Ame
rika rašo. *- I .

■ ■ __

knygą apie Amerikos santykius 
su Europa) laikosi tos nuomo
nės, jog vyriausia neapykantos 
priežastis yra karo skolos. Jei 
karo skolos- butų panaikintos, 
tai pranyktų ir ta neapykanta.

—K. A.

Nauji Raštai

prisi- 
kriti-

atlai-

žydai Jėzų 
Plakė Šemerį savo 
ir kritikpalaikČmis,

šalys šemerys. Liepsno
svaidis širdims deginti. (1919- 
1926). Išleido Pr. Stiklius Kau
ne. 1926. 62 psl. Kaina 2 11.

šis salio šemerio eilių rinki
nėlis (22 eilėraščiai) dar tik 
nesenai pasirodė. š?merys lie
tuvių skaitančiai visuomenei 
jau pažįstamas iš savo pirmojo 
eilių rinkinėlio ‘‘Granata kruti
nėję”, išleisto 1924 m., 'neskai
tant laikraščių.

Už ‘‘Granatą krutinėję” še
merys turi būt, daugiau 
klausė nuo įvairių musų 
kų ir recenzentų, negu 
Žemaičių Kalvarijoj per
dus, apvaikštinėjant šventus 
kalnus (mat, šventose giesmėse 
vis minima kaip 
kankino). 
kritikomis
kaip kam patiko ir kiek. Jeigu 
ne kan. J. Tumas (Vaižgantas) 
butų jį apgynęs, tai, vargšą, 
butų visiškai supėšioję, tik, ži
noma, dar gyvą palikę, nes Še
merys turi ir atkaklumo ir šis 
nebūtų leidęs jį amžinai musų 
poezijai nužudyti. Juk savo lai
ku ir Baironą, kada jis išleido 
pasaulin savo pirmą rinkinį, į- 
vairųs Škotijos kritikai ir re
cenzentai iškoneveikė, bet jis, 
pasipriešinęs pastariemsiems ne 
tik ne metė rašęs, bet dar uo
liau pradėjo. , šį baironišką žy
gį pradėjo ir musų šemerys. Tik 
jis nebe taip atkakliai kai|i Bai
ronas. Kada Baironas savo 
antrąjį veikalėlį paskyrė piktai 
atsilyginti savo rezeneantams ir 
jiems įkrėsti kailiu savo plunks
na, pašiepti juos ir pasakyti 
stačiai: ‘‘štai, žiūrėkite, aš jus 
nebijau!” musų šemerys antrą
kart pasirodo pasaulin savo po
ezija nuolaidesnių, šiek tiek pri
sitaikinusiu daugumai. Bet ir 
antrame rinkinėlyje šemerys 
šemeriškas, t. y. originalus.

Norėtųsi kaip kur Šemeriui 
prikišti, kad yra sekimų, k. t. 
minimos knygeles 22. pusi. “Ge- 
dint”: I

Ji turėjo tris vaikui;
Visi trys yra jau žuvę. 
Vienas krito pas Dauguvą, 
Vejant lauk bolševikus.

Radvilišky antro ilsis griaučiai 
Draskę lizdą, Bermonto su

kurt.
Trečias žlugo ties Giedraičiais, 
Kai malšino Želigovskio smur-

butų čia Adomo Mic- 
“Trijų Budrių” seki- 
įtarti biskuti nedrąsu, 
lietuvių kovų dėl ne-

Rodos, 
kevičiaus 
mas, bet 
Juk pats
priklausomybės mėtas kaip tik 
davė tris priešininkus. Norint 
pagerbti visuose trijuose fron
tuose žuvusius 
simboli! tenka

karius, aišku, 
imti skaičių

Tenka pabrėžti, kad šemerio 
raštuose mažai ir visai mažai 
teslankioja liūdesio šešėlių. Jis 
optimistas. Skausmai nekrečia 
musų jaunimą, negadina jo į- 
variomis romantiškoihis meilė
mis ir mergelėmis, kaip daugu
ma musų jaunų poetų, šemerys 
mažai tegarbina mergeles. Kitus 
poetus pasiskaitęs įgyji vaizdą, 
kad be mergelių nėra poezijos.

‘‘Liepsnosvaidy širdims de
ginti” šemerys savo poeziją pa
skirstė į du skyrių, 
randame įvairius 
Vilniaus 
ir kt. o 
,kiamus 
jausmus

Pirmame 
raginimus, 

kariškusminėjimus, 
antrame jo paties reiš- 

į vairias asmeniškus
ir t.tZ

eilėraščius at
skirai netenka kalbėti. “Skoniui 

 

ir spalvai draugų nėra” rusų pa
tarlė sako. Vieniems tas tin

 

ka, kitiems kitais. Į šemerį rei
kia įprasti. cįpratęs, ir dar 
mėgėjas maironizmo ir pana
šaus, nemokės šemery surasti 
ko nors širdį deginančio. Jam 
šemerio liepsnosvaidis atrodys 
šalta gaisrininkų pompa širdžiųKaip ^Scarborough, taip ir 

fcolitho (kuris nesenai išleido gaisrui gesinti.—Širvys.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERT ASU
3161 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo I iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 32011 So. VV'alIace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS 
Gydytojas ir Chirurgus 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Loavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ncd. 10—12 r. 
Rezidencijų: 3114 VVcst 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. 111.

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

jr i j ( nuo 9 Bet II vai. ryte; 
r alandos ŪU0 f, j|;|* p Val. vakare

Tel. Boulevard 0537 •

DR. M AR Y A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

Or. A. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
579 Mil* nikei' Avė., Room 209

Kampas N< rt.h / 
Valandos: l iki 
8 vakare.
Namų telefonas

Ultravioletinė švic

3 po pietų, 6 iki 
Tel. Btunsvvick 4983.

Spaulding 8633 
sa ir diathcmiia

DR. MARKERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. tiuu.evai » 8433
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 16—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Ros., 6611 So. Albany Ate. 
Tol. Prospcct 1930. Ofiso 'valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.

Offięc Boulevard 7042

Dr. C. Z. Veželis ..
LIETUVIS DENT1STAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
• Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cana] 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. llalsted St.
Chicago, III.

SIUSKIT PEk 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
K. Bračui
A. Berzinai
A. Empakerienei ,
B. * Tamašauskienei

753()
7260

21452
12187
7309—0. Vapštienei
7331

21459
12500
12504-
7335 O.
7311 D.
7349—K.
7302—0.

21460—A.
55721—J.

V. Butkui
A. Vaišnytoi 

Ratklienei 
Ja neko jai tu i 
Ėringai tei 
Tvarkunienei 
širmai 
Šimkienei 
Petraitienei 
Narbutui

D. Vaiskiai 
12527—V. Dursai 
12528-—K. Ab u k e v i c i e nei 
21466 A. Visbarui 
23093—R. 
23096—P.
23101—P.
55724—A.

Kauniekicnei
Kontrimienei 
Dekontienei 
Grabauskienei

7420—M.
12537—M.
7429—0.

21479—VI.
7188—J.
7235—M, 
7288 -J.

Rimkienei 
Urbanavičiui

Urbu tie nei 
Vcnelovui 
Reivičiui 

žvigaičiui
Vaišvilienei 

Navakauskui 
Stačkui 
Savickaitei 
Survilui

7325—P,
7357—J.

23068—V. Vaitkevičiui
55608—M. Dambrauskaitei
7366 A. Norbutui
7373 B. Bricžinskienei
7364- A. Kalėdai

12521 —K. Andriuškienei
23072 Ant. Urbonui
28081—T.
55709- J.

55718—B. Martuziukci
55722—A. Bagdonu vičiu i

956- S. Milašiui
|23023—Antanui Papieviui 
(23026—Emilijai Ruželaitei 
55654— Kazimierui Sinkevičiui 
21436—Kazimierui Jurevičiui 
12490—Marei M. Jasienei
7310—Antoninai Janonienei

. 7332—Aleksandrai Osinskie 
nei

7345—Veronikai Sabaliauskie
nei ?

7353—Adomui Geruckiui
į 23065a Antanui Baltūsiui 
į 7369—Juozapui Gulbinskui
23076— Petronėlei Stakanienei 
55714—Marijonai Stiktakytei 
55715—Stacijonai Brūzguly tei 
24740—Onai Žalytei

7393—Onai žiugždienei
7411—Marei jonai Kuzmins- 

kienei
74J3 -Onai |Jaličienei 

21471—Grasei Dagilienei
7112—Onai Tervidaitei

(23095—Kostantui Sabeckui 
23098—Jevai Aleksandravičiū

tei
55725—Marijonai Adašiunaitei 
95925—oonui Lukošiui
12534—Motiejui Lisajui
7430—Filimpnai Razmienei 

24355—Antoninai Janionienci 
12543 Eronimui Jankevičiai 
21737—Jonui Stoniui

7^42—Bai’liorai iSpingienci 
55664—Mortai šušaitei

|23035—Vincui Grubliauskui

| Pinigai išhiokėti per kitus 
bankus:

-M.

Blažienei 
Kaulakienei 
Taraškevičienei
Plekienei

12535—Marcela šoliekova 
55731—Aga ta B ražo \v s k a 

112496—M. Werzbicka
12493—E. S. Papovui

>**



j ta vv-P®- Delei jo liudijimo vienas 
l’aip jis Pinikų liko nuteistas 10 metų 
$30 000 kalėjimam Puolikai pašovę 
\belson Svvanson pasakę: “Tai tau skų- 
liudijo, 's,‘ “Blackie” (nuteistąjį plėši

kai! jis pusę pinigų sau pašilai- ką) ir pabėgo automobiliu, 
kė, o kitą pusę įdavė Harry 
Seiliau, Owcn draugui. Seiliau Gaudys automobilistus 

is taipjau pusę' 
kas

prohibicijos di- 
kad tasis išduo- 

iš valdžios

gautųjų pinigų pasilaikė, 
liko — įteikė 
rektoriui Ovven, 
tų leidimus vynui 
gauti.

iki Nauju Motų, bet sakoma,

Gėlos, skausmai ir diegimai kruti
nėję dažnai būna nuo sunkių, giliu 
Balčių, kaip kad ir nuomuskulų pa
sitempimo.

Nepraleisk kitos minutes, nekreipęs 
atydos šitam padėjimui. Skubiai eiki
te j vaistinę ir gaukite Johnson’s 
Red Cross Plaster ir uždėk ant kru
tinės. Jis šildo, saugoja, ir nuvaro ša
lin gėlas, skausmus ir diegimus veik 
urnai. Dar svarbiau gydomos ypaty
bės plasteris laiko prie krutinės vai
stus, kad negalėtų išsisunkti j orą, 
kiaurai pereina j nuduotas vietas, pa
lengvina ir gelbsti pertraukti sukepi- 
mą sujudinant cirkuliaciją.

Nebandyk su nevartotais gydymais 
turint šiuos krutinės skausmus; pra
šyk vaistininko, kad duotų jums tą 
seną ištikimą didelį Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster su raudona fla
nele užpakalyje. Gausit visose vais
tinėse.

gatvėn, priešais miesto salę. $3,500.

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halstėd St.
Chicago, III.

niečių ir darbo žmonių, matyda
mi šitą nepatogumą lietuviams, 
susibūrė į krūvą, sudėjo kapi
talo ir atidarė rakandų krautu
vėlę augščiau minėtoj vietoj, 
kad ] 
čiams, 
minius

Trys ketvirtos dalys visų per
kamų rakandų yra perkama 
lengvais išmokėjimais, todėl j 
rakandų krautuves pareina įdė
ti didesnis kapitalas negu į tuos 
biznius, kuriuose pardavimas ei
na už gyvus pinigus. Naujai į- 
Jkurusiani lietuvių bizniui Ira

Savo krautuvių operavimu 
Peoples Furniture kompanija 
nei kiek nenusileidžia pačioms 
didžiausioms rakandų krautu
vėms'. Ji perka prekes didelė
mis partijomis, vagonais ir ki
tai ir gauna jas žymiai nupigin
tomis kainomis. Būdama geram 
pinigiškam stovy, ji visuomet 
apmoka savo sąskaitas j laiką 
ir dar gauna kelis nuošimčius 
ataskaitos—cash discount.

J prekių supirkimą yra at
kreipiama didžiausia domė. Yra 
žiūrima, kad prekės pilnai pa
tenkintų pirkėją, kad butų gra
žios, tvirtos ir įvairios ir kad 
kiekvienas pirkėjas galėtų jo
mis pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti. '

Peoples Furniture Co. krau
tuvių skyriai pilnai aprūpinti 
yra šitie: Rakandų, Pianų, 
Kaurų, Pečių ii’ visokių smulkių 
naminių daiktų, čia gaunama

PEOPLES FURNIURE CO. ANTRA 
Nuosavam Name Krautuvė 

4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmondt St, Brighton Park

MiMHHHHHiNHiiHHMiiii
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Dr. V. Vaičiūnas

Rože
ilgai

nors jąja susirgus, mėgi

Tamsioje liaudyje gana 
yra įsigyvenęs senas prietaras, 
buk tikrieji daktarai susirgimo 
rože visai nepripažįsta, lodei, 
kam
narna savais budais nuo josios 
gydytis. Budai gi tie gana įvai
rus, iš jų aš čia paminėsiu tik 
vieną kitą, pavyzdžiui, patinusi, 
skaudi vieta žalių rugių mil
tais po 3 kartus per dieną 3 
dienas iš eilės apibarstoma ir 
paskui išmintomis kanapėmis 
aprišama, sutrinta kreida, rau
dona gelumbe bei mėlynas sto
ras popierius irgi tuo pačiu ti
kslu vartojami ir 1.1. Jei visa 
tai negelbsti, tai tuomet krei
piamasi į burtininkus, neva 
mokančius ir galinčius “maldo
mis” tam tikrais užkalbėjimais 
ir užbūrimais nuo rožės pagy
dyti. Žinoma, kad nė toksai 
būrimas čia nepadeda, atbulai, 
vartojant tokias nešvarias prie
mones galima tiktai pakenkti.

kas gi tai per 
ir kas darytina 
Rožė vadinamas 
ir ru bežino jau

čių su jąja gleivių uždegimas, 
išdirbąs nuodus, kurie patekę j 
kraujo apytaką sukelia bendrą 
susirgimą. Rožė įvyksta ne 
nuo išgąsčio, bet yra apkrečia
ma liga, duodanti vaizdą sun
kaus susirgimo. Jos antkritis 
patenka per mažas žaisdeles bei 
įdrėskimus, kartais vos paste- 
Liamus į odos limfos takus ir 
ten besiveisdamos sukelia pa
minėtą uždegimą.

Po apsikrėtinio rože, 1—5 
dienon ima šaltis krėsti, tempe
ratūra aukštai pakyla (iki 1(P 
ir aukščiau) ir pakilusi laikosi i 
kelias dienas. Galva pradeda
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Pažiūrėkime 
liga toji rožė 
jąja susirgus.

,' pranyktsa apetitas 
valgyti) ir 1.1. Sergąs

prus susirgsiant mėgdavęs ge
rokai išsigerti. Toji vieta, kur 
patenka antkritis, būna parau
dusi, patinusi, skaudi ir atsi- 
rubežiavusi nuo sveikosios kū
no dalies kraštu, panašiu j vo- 
liuką, liaukos aplinkui patinsta. 
Rože gali būti pūslėta ir gang
renuota, kartais ji mėtosi po 
kūną. Geruoju atveju, per 4— 
7 dienas temperatūra krinta, 
oda plykšta, plaukai iškrinta, 
paviršutinis odos sluogsnis šiur- 
pėjasi, viskas eina prie normos 
ir pamažu sergąs pasitaiso.

bet mirtini atsitikimai reti, 
tik esant menkai priežiūrai 
ha ligoniui labai sunykus 
kitų kurių nors priežasčių.

ar
imo 
Ko- 
yra

pavojinga (gali paliesti smege
nis), veido—paprastai baigiasi 
geruoju. Asmu kartą jąja per
sirgęs, linkęs pakartotinai ją
ja susirgti.

Kartą jau prasidėjusią rožę 
sunku sustabdyti, reikalinga tik 
ligoniui padėti ją pernešti, tas 
galima pasiekti gera priežiūra 
ir stropiu pildymu gydytojo pa
tarimų. Slauginti panašiai kaip 
ir prie, kitos kurios nors ašt
rios apkrečiamos ligos.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai ,

M. Yuška,
<228 W. 38th Street, Chicago, III.

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai 
nakvinei .........   I « I V

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

iCel. Roulerard 4552
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Naujienų Knygų Nupiginimas Baigsis Spalio 31
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 alkį. Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tšutų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų,jertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo”. Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriinne matosi apščiai knygi). Knygos netiktai grąžiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybę, 'l iktai 
skaitanti žmonės yra kulturnešiai, ym 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 j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, 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 lietuviškų knygų, pertai šitą nupiginimą 
daro kaipo įvadą į naują biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kainą 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 kaina, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI, 192G 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. (Dalia I ir II). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodį ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso. Šitas žodynas 
yra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už j j nėra. Šitas žody
nas reikalingas visiems — ateiviams lie
tuviams, taipgi ir člagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą, žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1271, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

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

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

L1THLANIAN SELF INSTRUCTION.
Sutaisė J. Laukis. Šita knyga gera ne
mokantiems lietuvių kalbos, o ypačiai 
čiagimiams lietuviams, kurie visai silp
nai susikalba lietuviškai, 
ti tinkamai susikalbėti.
Kaina 50c., iki Spalio 31

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Chantepie de la Sauseye’o.
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 ABE1JNA. Parašė Dr. A.
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandru* 
Makedoniškojo imperijos, 116 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 jr visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęstįi kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famous 
^ietures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 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 litografijųjr senų pie
šinių. Daugybė varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patartam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

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

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

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

šitas didžiausias “NAUJIENŲ” knygų nupiginimas, kuris tęsis iki SPALIO-OCTOBER 31 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “!
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia, Sitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite.
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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, 
j kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

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

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO. Lietuvių kalboje 11 kartą peržiū
rėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta. Pusi. 1127, dydžio 6i/2x9!/2-
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų 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 — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais!
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
II. Sienkievičius. Įdomi 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, ąpdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

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

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

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo- 

, mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228. i 
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

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

PATARIMAS VYRAMS APIE LY- 
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti 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. Paraše Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo- 

• kinimų knyga — kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ukininkanfs, darbinin
kams, šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

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

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

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaikė 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
lą visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

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

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

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 805, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASA
KŲ. Parašė Karpavičius. Daug už
imančių dalykų randasi šioje knygoje. 
PUslapių 148, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

75c

keli

GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS.
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandenį, 
žemę, . ftnogų 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. Paraše 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. 181. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

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

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

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

LITHUANIA — THE AVVAKENING
OF NAT1ON. šita knyga labai naudin
ga čia augusiai jaunuomenei, kuri nesu
pranta tinkamai lietuvių kalbos. Šita 
knyga yra anglų kalba ir joje aprašoma 
Lietuva ir jos visa praeitis. Taip, kad 
šitą knygą perskaitęs kiekvienas čiagi- 
mis lietuvis pamylės savo' tėvų šalį. 
Pertat, verta kiekvienam tėvui bei kiek
vienai motinai pasirūpinti, kad vaikai 
turėtų šitą knygą, nes tai yra brangus 
turtas dėl čiagimių lietuvių. Pusi. 248, 
didelio formato.
Kaina $5.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.50 

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

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo 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 
— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyke. Pusi. 419. ,
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

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

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

LIETUVIŲ 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 31d. tiktai $1.25

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

daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rSmSjams ir visiems “NAUJIENŲ” draugams davus 
. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 

gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS”'asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

1739 So. Halsted St

o nori išmok-

d. tiktai 40c.
Parašė prof.

Labai dide-

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

panašių progų retai pasitaiko. Lauksime.

NAUJIENOS Chicago, III
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Lietuvių Rateliuose
Cicero

Raudonosios Rožės Kliubas 
pereita šeštadienį. Liuosybės 
svet., šventė 12 metu sukaktu
ves savo gyvavimo.

Kaip šeštadienio vakarą ir 
dar lijo, tai publika rinkosi vė
lai ir tik apie 9 vai. prasidėjo 

buvo B.{>rogramas. Vedėjas 
Tumavičia.

Pirmiausia pristatė 
ex-cicerietj Dargužį.

kalbėti 
Jis gali ir 

moka kalbėti, bet tame vakare 
kalbėti nebuvo galima, nes čia 
augęs jaunimas prakalbų ne
mėgsta ir nenori jų klausytis,— 
mat nežino kas yra gero. Vie
nok p. Dargužis apibudino kliu- 
bo darbuotę per 12 metų, kad 
šiandien kliubas gerai stovi ir 
savo nariams duoda dovanas, 

o tarpu ant estrados suėjo 
gražių vyrų, kurie nesirgo 
neėmė pašalpos iš kliubo per 
metų. \’isi jie gavo po gra- 
auksinj žiedą.

’o to dainavo p-ia Rakaus- 
nė. .Ii šauniai sudainavo ke

letą lietuviškų liaudies dainelių 
ir porą iš operų.

Gražiai klasiniuose šokiuose 
pasirodė p-lė Stankevičaitė. .Ii

Keiisington
šio
po

ar

Vėlinių nakties siaustis. Taip rengiasi tą naktį pasitikti Y. 
M. C. A. nariai.

Paveikslėlyj iš kairės i dešinę parodoma: Charles Nottbaum, 
p-lė Mildred Nelson ir Henry Smith.

North Side

yra padariusi didelį progresą, | 
palvginus su pereitais

Dar buvo vyrų “Radio” 
tetas. Gražiai 
pakrėtė šposų, 
ir tinka musų jaunuoliams, ko
dėl jų plojimui nebuvo galo.

Keletą minučių kalbėjo ir 
miestelio prezidentas J. Z. Kleh- 
na apie besiartinančius lapkr. 
2 d. balsavimus. Jis atrodo la
bai suvargęs, mat turi daug kla- 
pato su garsiuoju Cicero.

Po programo sekė šokiai.

šeštadieny, spalio 16 
Liuosybės svetainėje 1822 
bansia 
liūs 
gresysčių.

no komunistai, ale padėkojo lo 
J Italo nariams už paliuosavimą 
ir prisižadėjo dirbti dėl unijos 

d., pagal savo išgalę. Kaip girdėt, 
\Va i tai tavorškos lankėsi pas Čigo-

įvyko masinis ba- nes, kad tos išmestų kozi.ro- 
North Sidės cnatlyvų pro- mis kas tas žvalgas, bet kozi- 

metais. x'esysčiu. Kadangi buvo gana ros rodę, kad esąs žmogus tam- 
kvar- Pbičiai išgarsinta, taipgi ir poįsių plaukų, didele nose, ilgom 

padainavo ir stnbas progresystės landžiojo ausim, kaip asilo, o protas, tai 
o tas labiausia i kviesdamos į tą masinį, balių, į nedirba nė tiek. Bet kiti paste- 

ženklai kaip 
atitin-

galvų. Kadangi buvo rašo.

kad tokie
Trockio barberini 
jis beveik vardo nepasi- 
Tai eina tolesnis tyriną-

jimas. —Žvalgas.

svetainė.
buvo tik

Iš Chicagos kliubų 
vienas— Baltosios 
Vietos

1 )r-t Karei

vų Taut. d r-te

.tai ir publikos prisirinko tiek, liejo, 
kad su visais vaikais galima bu- tiktai 
v o suskaityti iki dvidešimt aš-!ka, o 
tuoniu c
su batus vakaras, tai ir aš nu
dūlinau pasižiūrėti tų cnatlyvų- 
ju. Įėjus į svetainę, tuoj api
puole tavorškos 
pydau.os prašo 
kiems galams, 
siūlydamos gana 
girdi, užsirašyk

.uiiiė būdavo per maža. Bet da-;turi kuo 
>ar jau to nėra. Kodėl taip yra?

programo. Programas buvo

tuvių spaustuvėje, kad niekurią

metų sukaktuvių
a. Kaip 12 
parengimas

lietuviškesnis. Juk lietuvių 
tistų turime užtektinai, 
kam kviesti svetimuosius?

L ei' 
šeši

u parengimų. 1 
adieny stato

.vros choras 
“Čigonus”.

(lai•siminia daug, bet dar teks
pan latyti kaip p.- tsiseks jiems
išpi Idyti. Sekmad ieny gi bus
did(•lis republikoni i suėjimas.

i:);)’• už savaitės, lapkr. 6 d.,
Ims balius Dr-tės Liet. Tvirty-
Lės su laimėjimai.'; geru dova-
nu. Sekmadieny, lapkr. 7 d.,
gi mus aplankys garsioji “Bi-
niL Apie ją ja u dabar visi
kali >a ir visi rengiiįsi dalyvauti.

ir pilvus krai- 
aukauti viso- 

už aukavinią

Tik sykį į metus

progresysčių 
IKičokti ; da kita 

rašo aukų dėl komunistų laik- c c

raščio Daily VVorkerio, nes, gir
di, jeigu ne surinksią daug* pini
gų, tai sustos ėjęs; trečia — 
gūdi, aukok dėl Vilnies, nes ne 

darbininkams nors
mažas algas išmokėti. Ir taip 
kiekvienas įėjęs į svetainę buvo 
apstotas tų biznierkų, tiktai 
kestumerių tai mažai buvo.

i Apie pusę fx> astuonių pra
sidėjo programas. “Draugė, se- 

’suo” Remeikienė piičneKcjo 
apie viską. Paskiau da kalbėjo 
progretysčių inspektorius And
riuli:. Da deklamavo mergai
tės. žinoma, kai apie vaikučius 
nieko negalima sakyti, ką liepė, 
tą ir darė. Po programo, kil

niu tuščios kėdes klausės, pra
sidėjo šokiai su saldainiais.

žvalgui rengia pirtį
Kaip andai žvalgas pranešė 

apie North Sidės tavorškų ne
kaltą veikimą, taipgi ir tavorš- 
čią revoliucinius darbus, kurių 
dabar jau patys bijo, kad kas

sujudimas ir nutarta tas svo- 
lačius ištiesti ant lentųs. Bet 
kas suras ir atliks tą didelį ir 
revoliucinį darbą? Čeką, kurią 

Kiekvienas nori pamatyti gar-1 seniau užlaikė kriaučių lokalas 
siąją Birutę ir jos vedėją komp. [du metus po naujo balsavimo 

\. Vanagaiti.—I). 'likosi prašalinta, o politiški
__________.prasikaltėliai, kuriuos čeką 

 Įbereikalo buvo nubaudusi, ta
po paliuosuoti. Tik žinoma, jie 
nėjo galvų daužyti, kaip Kau-

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

BILLY’S'VNCLE

nakties 
tik kar-

i metus, todėl ir tos 
siaustis irgi tegali būti 
tQ metuose. '1'ą. nakt 
susirenka musų griešnoj žeme
lėj visokios vėlės, raganos ra
ganiai, o gal ir velniukai su 
velniukštėmis ir per visą naktį 
siaučia. Su jąjs jaučia kartu 
ir gyvieji žmones. Tai naktis 
bėry bes, beini pešti ngos siausties.

Tokia Vėlinių nakties siaustis 
bus Liet. Auditorijoj (mažo
siose svetainėse) sekmadieny, 
spalio 31 d. Tik kartą į metus 
tokia siaustis tegali būti, tad 
visi stengkitės joj būti ir pri
sidėti prie jos linksmumo. Ren
giama ji yra Lietuvos našlaičių 
naudai, kad tiems nelaimingiems 
liūdniems vaikučiams nupirkus 
kokių dovanėlių ir juos nors tuo 
palinksminti.—K. K.

“Vilnies” 25 nr. radau iš 
miestelio koresĮjondenciją, 
kurio (msirnšo Karpius. J imi i 
je aprašo .1. Varpiotuko v; 

rėjį, privatiškai surengtą 
lio 9 d., šedvilos svetainėje. Ren
gė, itis jis vadina komitetu, nors 
mes žinome, kad komitetas tu
ri būti rinktas, o jų niekas ne
rinko. Pagiria jas už davimą 
puikios vakarienės, l.šgiria M. 
Bacevičių už pasakymą prakal
bos ir išdėstymo vakarėlio tiks
lo. Pyksta ant “Naujienų”, kad 
jos užpuldinėja Kensingtono 
žmones.

Žmonės toliau nuo šio mies
telio gyvendami, skaitydami to
kią korespondenciją manys, kad 
ištikrųją taip puikiai buvo. Bet 
tas neatatinka tiesai. Tad esu 
priverstas trumpai paaiškinti.

Spalio 9 d.,, šedvilos svetai
nėje, trys moterėlės, kurios nie
kuo geru nėra pasižymėjusios, 
surengė “surprise party” K. 
Varpiotams ir jų sunui. Tame 
“surprise party” vakarėly buvo 
muzika, vakarienė, bet neapsei- 
ta ir be gėrimų. M. Bacevičius 
drožė prakalbą būrelyje įsitrau
kusių žmonelių. Žmonių bu
vo vidutiniškai, bet tiek nebu
vo, kiek sako Karpius. Pabai
doje to viso “surprise party” 
vakarėlio ištiko peštynės ir trys 
>.monės liko gerokai .apkulti. 
Galėtume paduoti ir jų vardus.

Dabar kalusimas kyla, kodėl 
nematė to Įvykio Karpius. O 
gal jam patinka tokie Įvykiai, 
kad užtylėjo savo koresponden
cijoje, o pasmerkė “Naujienas”. 
Čia aš suprantu, kad Karpius 
per “Naujienas“ taiko tiems as
menims, kurie rašė “Naujieno
se” apie Kensingtono 
nierius ir jų pasekėjus, 
šome apie Kensingtono 
nierius ir jų pasėkėjus, 
kiame juos visada, bet
kėm ir neniek i nom gerų žmo
nių, kurių yra daug. Het kad 
Karpius pyksta ant “Naujienų” 
už užpuldinėjimą, tai suprantu, 
kad jisai užsistoja 
munšainierius.

Nuostabu mums, 
lame M. Bacevičių 
metų tas, kad dar
nėšiai atgal jisai.griežtai smerk
davo “surprise party”. Sakyda
vo, kad “surprise party” ren
gia niunšainieriai savo biznio 
naudai, — išplatinimui daugiau 
munšaino. Praėjus gi keliems 
mėnesiams tas pats Bacevičius 
eina jose prakalbas sakyti. Ta
riant jo paties žodžiais, jis pra
kalbas sako surengto] munšai- 
nierių “surprise party. Pirmiau 
didžiavosi bolševizmu, mušėsi į I 
krutinę esąs bolševikas, o da
bar jis iš bolševiko pasidarė 
karštas “surprise party” orato
rius. Keistas bolševiko atsiver
timas.

munšai- 
Mes- ra- 
munšai- 
pasmer- 
nesmer-

Kensingtono

kurie pažįš-

tik keli me-

SLA. 134 moterų kp 
narėms

Musų kuopos mirusios narės 
Jadvigos Yozavitienės lai'dotu- 
vės bus šeštadieny, spalio 30 d., 
2 vai. po piet iš namų 6526 So. 
Rockwell St. Į Tautiškas kapi
nes.

Maloniai prašome visas nares 
atsilankyti i velionės laidotu
ves.

— Valdyba.

Jiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
tirangi dovana.

A. A.
JADVYGA YOZAVITIKTSe 

Po tevaiu Kanupeckuite

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Spalio 27 dieną, 6:45 valandą 

■ ryto, 1926 m., sulaukusi 69 me- 
M tų amžiaus; gimusi Bliūdžiu 

kaimo, Panevėžio apakr., Pie
navo valsčiaus, paliko dide- H 
Hame nubudime sūnų Mikolą, 
seserj Adelę, du broliu Mikolą 
ir Boleslovą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6526 South 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 30 dieną, 2 valandą po 
pietų, iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jadvygos Yozavi
tienės giminės, draugai ir pa- 
žjstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Sūnūs, Sesuo, Broliai 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. Jr W. Bcaudette
VIRAU) ASHLAND STATE

BANKO

1803 So, Ashland Avė.

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki ll>, Neda

lioj nuo 2:3<; iL,i .1-80 pn pietų

PEZIDENC1JA:
ŽZ26 Marshall Bivd.

TELEFONAS CKAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL *164

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chkagoje

Grojiklių 
Pianų 
Išpardavi
mas »

Uiidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
StėB.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Te). Canal 6174

SKYRIUS: ' 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, Iii.

Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Aveaue 
kampan 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

$139
pianai dastatomi į jūsų 
su benčiumi, liampa ir 
dykai.

$5 ĮMOKĖTI
$1.50 Į SAVAITĘ

Bargenai už biskj vartotus jęrojik- 
lius laike šio išpardavimo taipgi 
po $115 ir $187.

Bargenai naujų ir vartotų grojik- 
lių pianų ir Fonografų laike šio 
išpardavimo net po $15.

30 Dienų Dykai Išbandymas
, < » , < ' L ’ • i « i I

Jūsų Namuose
Išmainyki!, savo Pianą, Radio, Fo
nografą arba kitą muzikali instru
mentą kaipo dalį jmokejimo už jū
sų Grojiklio Piano outfitą.

šitie 
muH 
rolių

na-
100

1 1 ’<

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th SU Chicago, III.

DYKAI NUO DUSULIO IR NUO 
AUG6TOS' TEMPERATŪROS 

KENČIANTIEMS
Dykai išbandymas metodo kuri gali 

vartoti kiekvienus be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mr» turime metodą kaip .ukoutroliuotl 
dutuilia ir mot norime, kad jųa pabandy
tu mėt ją musų išlaidomis. Nedaro ak irtu
me ar jųe senai aergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniika Aath- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai iibandymul muau me
todo. Nedaro skirtumo kokiame kurnąs 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gžtoa temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Meu specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos Įkvėpuojančių gyduolių, opiunat 
prirengimų, “patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų ižkalčiair, kad musų meto
das yra paskirtas praialinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyxmus.

Ta* dykai pasiūlymus yra labai svarbu, 
kad ncpraleidus bent viena dieną. Rąžyki
te tuojaua ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai Žiandien — jums nereikia 
mokėti nei ut pažto ženkleli.

!1*1*W*1

”«aw«?«.% 
Įsteigta 1869 

1538 W. Chicago A ve. 
•/j bloko j rytus nuo Ashland Avė. 

Phone liayinarket 4725

Imkit Humboldt Park arba Logan 
Sąvare “L” Iki Chicago Avė., du 
blokai j rytus.

Krautuvė atdara kožną vakarą 
iki 9 valanda

—Alginis Vergas.

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo šu 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
«

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkds Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams • 

Vainikams
3316 So. Halsted S t., Chicago

Dykai bandymo kuponas i 
Frontier Asthma Co., Km. 67-E. 
Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y ' 

Atsiųskite dykai bandymui jūsų uae- i 
todo pas:

“NAUJIENĮJ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Thicago, III.

K$ reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

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

N AUJIENOS
173S Sa. Halsted St.

Chicaga, IK.



7 eatras- ,B"
Muzika

Birute važiuos 
svečiuotis

Musų “Birutė", kuri pasta- 
inoju laiku tiek daug dirba i)

karą, si sekumdiei 
\ažiuoti sveėiiiolis.

i enp I ils i

\'ažiii<’i;i pus netolimus musų 
kiamynus Kt i 
bangi greta yi 
veikli lietuvių 
cine. Wis., tai

kolonija 
ir ją apl 
duodama

liūs konccrlus. vienoj 
o kitoj vietoj vakare.

Abejų tų miestelių 
jau laukia Birutės ir 
ją skaitlingai pasitikti.

NAUJIENOS, Chięago, III.

dirba ir visa 
‘‘nuištruvoja” 

šiai ji

: Bet įiemu.'.iuu 
inlė, kurią

Ikonip. A. Vanagaitis.
j sekmadit ny j duos du konccrlus 
—Kenosha ir Nacine, \Vis., 
lapkr. 7 d. duos Cicero “Sur- 
prise party". Nors tai senas 
veikalas, bot žymiai pertaisy
tas, Įvesta daug naujų daininin
ku ir. žinoma, daugiau dainų.

j Kartu rengiamasi ir piie komiš
kos operetės “Gegužės Karalai
tė", kuri bus pastatyta gruod. 5 

jau dabai' lengia-

PRANEŠIMAI
tom i'"i *t
įvairus skelbimai AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME MMAI-ŽEME

d.

kili lll(. Billltv 
l.niidimą -<)

paminės savo su
metu gvvuvimo

dide- I

lietuviui 
rengiasi

B.

b’i-

d'.ioji opera, Auditorium teatre, 
šiemet operoj pasirodys ir liau
ju spėk ų:
1 lainlin, l.oi ing,

primai), Lorna Doone .laekson 
(mezzo soprano), llarold Lin
dau, Albert Kappapi it (leno- 
lai), (liovanni Polese, Vamii- 
Marcou\ (tenorai), Loii.fi Mon- 

But nebus 
tar

tesanto (baritonas).
keliu semi jų dainininku, jų

sai naujos
“Juditli" (

('.adman
”The \\’itch ( ! 
line [)i t niit i d).

bus

Ivvaujant

bintas), Claudia Muzio, (Arena

berne“, “ I be Jesvels <>f t 
domia", “Resni reclion“, 
tau and Isolde“, “Rigo’etto’ 
“11 Trovatore", “(.arinei)’ 
“l.ucia di l.ammerinooi’.’’

vairiu ir užsil.-.iig

Ruošiasi prie didelių 
vakaru

me .
Birutės 
siei ius.

ini pačiai palinkėti ištvermės ir 
pasisi kimo jos gražiame darbe.

—B.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip

ar kviečia
KIEK KAINUOJA 2MCGU1 

LEISTI $100.00?
AHakymM: $11)0 00 an» 

$6.0n ’ metus pei vis*

ir

PU A

švieksniečių Ratelio susirinkimas 
{vyks ned., spalio 31 d., 2 vai. pi) 
piet, J. Krenčiaus svet., 4600'So. 
\Vood st. Kviečiame visus ratelie- 
čius ir svečius atsilankyti, nes yra 
daug naujų ir svarbių reikalų apta
rimui. —Valdyba.

Birutės teatro “Aušros sūnų” re* 
peticija penktadieni, 291 spalių, 8 
vai. vakare, — žandarų ir kareivių 
scenos.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAL
Grosemiu, Bu- 
černių, Delikate- 
>,sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. M u jb ų 
naa, Geras patar 

navimas, žemos kainos. 
Sosthelms, 1912 So. State St. 
i..,...,.,,.—............................■■■... — ..z

KATRA
Pardavimui automobilius, .touring 

Velie, 5 nauji tajerai, išrodo ir bė
ga kaip naujas; turiu parduoti pigiai 
ir greitai.

2702 W. 47th Street 
Tel. Lafayette 7444 
įėjimas Iš užpakalio

Naujienų
Visi, kuriu 
malonėkite

-Sekretorius.

spulkos narių atydon.— 
mokesty.-; yra užvilktos, 
užsimokėti, nes busimo 
sielgti pn ;. ’ konstiluci-

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullrriano, Kensingtono, So. ('hieagos 

ir Englewood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų’’ 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

ROSELAND:
Avė. ir 103 Street,
Avė. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N. W.
Avė. ir 108 Street, S. W.
Avė

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos {vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 3114c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.76.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara/lienotniš, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

vaikams 
65c iki

nuo 35c

Su benčiumi, kabinetu ir 
zikos roleliais, kaina $75.

3323 Lincoln Avė.
1 fl.

niu-

LABAI prieinama kaina 6 pagyve 
nimų mūrinis namas po 6 kambariu) 
2 maudynės kožname flate, plytukh 
grindys ir sienos maudynėse, aržuc 
lo grindys ir mahogany baigtas. En 
glish beizmentas, ugniavietės ir kny 
gom šėputės, geriausioje apielinkėj* 
Chicagoj, skersai gatvės nuo didžiau 
alų parkų South Side, mūrinis gara 
žus dtd 5 mašinų, apšildomas. Rendi 
j metus daugiau kaip dešimt tuk 
stanėių. Savininkas yru priversta, 
parduoti arba priima seną namą i 
pinigų, nežiūrint kokioj apielinkė 
rastųsi jūsų namas. Norėdamas pa 
sinaudot šita proga tuojaus matyk

STANLEY MICKEVICE
901 W. 33rd Street

Yards 4669

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Daromas geras biznis. Pigiai par
duosiu už cash. Tel. (’anal 6772.

Mich i gan 
Michigan 
M ichigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

KENSINGTON.
115 St., kampas l'ront Street.

ir 111 St.
Avė. ir 113 SI. 
Avė ir 115 St.

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 107tK PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI restaurantas ir room-

GROJIKUS pianas, $75, roleliai ir 
benčius. 6512 So. Halsted St.

dolr H iš pal ryto 
ren

ių ir kiekvienas centas atlieka 
fam tikrą darbą. Praleisdami cen
tų paskui centą, dolerį paskui do-| 
Itrio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus j

Kiekvienas iniuų praleistas 
ris sudaro nematomą Juostą 
ių ir kiekvienas

PAB 1)1 OŠIU arba mainysit 
6 flatų muro namą, gražioj apie 
linkę j, 
Kurie

111 St. ir (’ottnge Gr<»v«* Avė.

SO. CHICAGO: 
Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

EN(iLE\V()OD 
Vineennes Avė. ir 79 SI.

Visose čia paminėtose vietose
i Naujienos’’ gaunamos kasdien anks-

dirbti dėl kitų.
Atsiminkite lai. kada jus praiei-Į 

džiute pinigus. Atsiminkite, kiek 
’ie pinigai uždirbtų jums jei padė-Į 
’.umėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
*6.00 gryno pelno aid 
<100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei

Ateik ir pasita-k 
įpie taupymo budus, 
Žinosi kaip U’“it <

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikvtumčl ii
«U sekreterui 

, o nuo jo su- 
daugi ns>.

NAUJiENU SPULKA

S\ AKRUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

P.('hieagos Lietuvių Draugija S.
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
Iruugija Cliicagos mieste. J šią 

draugiją priklauso arti 800 v\ rų 
r moterų, o draugijos piniginis tur* 

’as siek p netoli •$15,000. Sergan
tiems nariams vra trxs skyriai pa-

. . . šią draugiją
\ ra liuobas išvažiuoti iš Čhicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 

• \merikos ir gauti pašelpą kaip ir 
; i'yvcndamas (Jticagoje. Nariai šios 

.. | draugijos gali patapti kaip vyrai,
j taip ir moterys nuo 16 iki 45 nie- 

Ma-įltj amžiaus. Norinti įstoti į šią 
j draugiją, galite priduoti prašymą 
I Lile vienam draugijos nariui arba 

jei neturite pažįstamų tarpe tos 
' draugijos nariu, kreipkitės į Aušros 
i knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
I i Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
i čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- 
! jiniui į ('hieagos Lietuvių Draugiją 
I S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
j draugiją tesis tiktai iki gruodžio 
; 12 d. š. m. Perlat veria Chicągos 
i lietuviams 
' gruodžio

< I raugi jc*

ir

pasirūpinti, kad 
dieni i yktuinėt

nariais.

iki 
šios

20th

repetuejam? ir repetuoja- 
tmdžiasi art S. Pilka, 
dramos skyriaus reži- 
Birulė dabar rengiasi 

ii dideliu vakaru ir vi- 
laip sakant, ‘‘išsijuo-

Antrus metinis balius, rengia 
Ward Lith. Political X Benefit Club, 
i'ėtnyčioj, Spalio 29, Meldažio Salėj, 
2242’ W. 23rd PI. Pradžia 7:30 v. v. 
Visi malonėkit atsilankyti į balių. 
Busit užganėdinti.

KOMITETAS

Pirmas 
čio 21 d. 
suvaidinta 
Jionienės

Goodman teatre bus 
didelė ir graži Ciur- 
1 veiksmų drama 

Linus’’ iš spaudos už
laiką Lietuvoj. Tai 

labai įspūdinga drama, susilau
kusi didelio pasisekimo Lielu-

viu artistinės spėkos ir nors 
repeticijos eina jau nuo perei
tos vasaros, bet ir dabar repe-

tris sykius j savaitę. 'Lai už
tikrina, kad artistai bus kaip 
reikiant prisiruošę ir suvaidins 
veikalą taip, kaip kad nebuvo 
(’.hicagoj vaidinama.

vesnio turinio komedijos. Kelios 
jų jau repetuojamos, nors jos 
dar negreit bus statomos. Kaip 
matyt, art. S. Pilka dirba rim
tai, rūpinasi savo artistus gerai 
prirengti, kad vaidinimas butų 
tokia, kokis jis privalo būti, o 
ne viską atlikti lik apgraibo
mis, kaip kad kitų buvo daro
ma ikišiol.

Taip veikia Birutės dramos

STOGDENGYS!’®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi- 
ių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J.
)UNNE ROOFING CO., 3411-13 

Ogden Avė. Phone Ląwdale 0114.
. . .............4----- ------- r—-------

GROJIKUS pianas pardavi
mui. Už $95 nupirksit mano 
grojiklj pianą su lienčiumi ir ro
lėmis. Atsišaukit

1 fl

bučernė ir groser- 
i.šdirbtas per dau-

PARDAVIMUI 
nė. Geras biznis, 
gelį metų. Pardavimo priežastis svar
bi. .3935 So. California Avė.

REIKIA DARBININKŲ
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “Naujienų“ pavienių nu- 
i merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto t'hicngos arba 
ir Chicągos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų“ t ir 
( irkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga- mažos 
lite priduoti .telefonu arba laišku, privatišką kambarį. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei- 

pavie- 
stolj 

ra-

kalavimas įsteigti “Naujienų“ 
nių numerių pardavinėjimo 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, 
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui -- stotis bus įsteig
ta. S> kiu su pranešimu- apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo

Julius Mickevičius.
Cirkuliacijos vedėjas

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės, gali būt ir su keletą vai
kų, jeigu turi kiek savo turto. Aš 
esu vaikinas 37 metų amžiaus, turiu 
savo farmą 250 akrų žemės. Mansavo farmą 250 akrų žemės, 
reikalinga moteris, nes vienam atsi
bodo gyventi. Su pirmu laišku meld
žiu savo fotografiją atsiųsti. Duo
siu atsakymą kiekvienai. Vyrai nera- 
šinėkit. W. Chesna, Bagley, Mich.

ESU NAŠLĖ 38 metų. Ieškau naš
lio ar vaikino nesenesnio kaip 40 
įimtų. 'Turi būt blaivas ir geras 
žirogus. Prašau prisiųsti fotografi
ją su pirmu laišku. (

1739 S. Halsted st., Chicago, III. ■
Box 884 ;

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA furnišiuoti rui

mai dėl vyrų. 4345 S. Artesian avė.

RITMAS rendon su valgiu ar be. 
Maža šeimyna, ramioj vietoj, netoli 
karti linijos. 1501 S. Albany avė.

RENDAI I kambariai, šviečiami 
elektra, rendos $13 į mėnesį. 3717 
Parnell avė.

RUIMAS vendai dėl dviejų arba 
vieno vyro, 3 lubos. 749 VV. 33 st. 

■ ■ — ........... *

ISRENDAVOJIMUI
OAKLEY IIALL ant viršaus Oak- 

ley teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas nuomom Rendos pigios. ,At- 

Lsišaukit į Strand teatrą, 2111 W. 
SLA 226 kuopa rengia puikų ba- Division st. Tel. Armitage 4424. 

Iii) su gražiu programų, kuris atsi- Kasdien nuo 7 Iki 10 vakaro. Suba- 
bus šeštadieny, 30 d. spalių, Spaul- tomis nuo 2 iki 10 vakaro, 
ding svetainėj, 3312 \V. North 6ve. 
Pradžia 7:30 vakare, įžanga 45c. Vi
sus lietuvius ir 
me kuo 
o busite

PUIKUS BALIUS

lietuvaites kviečia- 
skait tingiausia atsilankyti, 
pilnai patenkinti. Kviečia 

Komitetas.

Daukanto tautiškas Kliu- 
velinių vakarą šokius, 

subatoj, 30 spalio, kurie prasidės 
7:30 vai. vak.. Lietuvių Auciitoriuin. Puiki muzika po vadovybe p. Mar- 
tinko ir skanus užkandžiai tegul 
paskatina visus atsilankyti ant šio 
vakaro. .Nuoširdžiai kviečia

Si mano 
ls rengia

Komitetas.

Pranešimas Brlghton Parko 
Lietuviams

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

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia “Našlaičių 
Pietus“ ir “Vėlinių Nakties Siaus-1 
lis“ (Halloween Night) sekmadieny,1 
spalio 31 d., Lietuvių Auditorijoj. I. 
Bus muzika su pūslėmis (balloon 
dance) su prizais ir 1.1. Pradžia 7 
vai. vak. Įžanga $1 ypatai. Visas 
pelnas nuo vakaro eis Lietuvos • 
našlaičiams. Kviečiame visus atsi
lankyti. t—Rengimo Komitetas.

MOTERŲ

PARDAVIMUI bučernė, groserne, 
arba mainysiu į lotą arba mašiną.

2435 So. Leavitt St.

REIKIA merginos arba vidutinio 
amžiaus moteries prie narnų darbo 

virimo. Skalbti nereikia. Prie 
šeimynos. Duodam valgį ir 

\ Alga $10 į sa
vaitę. *Tel. Lincoln 1332 arba Di- 
versev 9099.

PARDAVIMUI Malt ir Hops biz
nis, labai pigiai; 4 kambariai pagy
venimui prie Storo. 6239 So. Racine 
Avp., Tel. Normai 7691.

REIKIA DARBININKU
PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 

tabako, cigaretų, ice cream ir ne
svaiginamų gėrimų ir groserio.

1621 So. Union Avė.

VYRŲ GROJ1KLIS pianas, biskj var
totas, dėl kraustymos turiu par
duoti. 6136 So. Halsted St.

GERA PROGA

GERA PROGA. Reikia atstovų 
kiekvienoj apielinkėj. Nuolat darbas 
per visą metą. Senai įsteigta firma 
reikalauja ambitingų Vyrų. Mes su
teiksim progą uždirbti pinigų dau
giau negu jie manė. Malonus dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Leng
vai uždirbsit nu6 $50 iki $100 į mė- 
ncsĮ. Turi gerai atrodyti ir turėti ge
rą liudymą. Tai JUSU ploga .— da
bar priguli nuo ,|t»ų. Jei norite pri
sidėti prie didelio pinigų uždarbio, pa- 
simatykit sd DIRECTOR

Room 348 
29 So. La Šalie

Ofisas atdaras nuo 
iki 9:30 vakaro

PARDUOSIU pusę restoranto ir 
soft drink parlor, ar priimsiu partne- 
rj, arba parduosiu visą. Biznis išdirb
tas per daug metų, gera, pelninga 
vieta. Parduodu dėl nesutikimo part
nerių.

188 E. 157th Street 
Harvey, III.

O F SALES,

St.

REIKIA patyrusių siuvėjų prie vy
rų sack kautų ir overkautų. šaukite 
Hammond 1979.

REIKALINGAS atsakantis vy
ras, kuris norėtų išdirbti latin- 
dry route 18-tos gatves apielin- 
kėj. Labai gera proga uždirbti 
pinigų.

1751 W. Grand Avė.

REIKALINGAS kriauČius prie 
moterišku drapanų taisymo. Kreip
kitės. 2423 W. 63 st. Tel. Ilemlock 
4353.

REIKALINGAS bučerys supran
tantis savo darbą. Turi kalbėti lie
tuviškai, lenkiškai. Butas ir valgis. 
2200 \V. 23rd SI.

REIKIA 2 vyrų vedusių, apielin
kėj 17 st. ir Ashland avė., kolek- 
tuoti ir rinkti kostumerius apdrau- 
dos kompanijai, $25 į savaitę ir ko
misas. Rašykit apie slave ir apie 
tinkamumą. Bqx 883, 1739 South 
Halsted st.

PARENDAVOJIMUI Storas su pa- 1 '■ 
gyvenimu arba be pagyvenimo, šiltu 
vandeniu apšildomas ir visi paranka
mai. Renda nebrangi. Vieta gera, lie
tuvių apgyventa. Kreipkitės prie sa-

REIKIA 5 vyrų dėl pardavi
nėjimo musų naujo Great West 
Šule Development žemės. Yra 

vinlriko 'ant antru lubų iŠ užpakalio. vigi itaisymaį ,Iau statomi na- 
mai. Tiktai 2 blokai nuo L . 
Netoli mokyklų ir bažnyčių. 

SHEKL.E.TON BROS.
Room 416

160 N. La Šalie St.
Skyriaus Ofisas:
6131 W. 22 St.

Cicero, III?

ĮVAIRUS SKELBIMAI i
Tel. Yards 7282 ,

Res. Tel. Hemleck 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
chIcago

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SAUES 
3121 So, Halsted St. \

PARDAVIMUI automobilius Willys 
Knihgt, sedan, 5 pasažierių, labai 
pigiai. Universal Auto Rcpalr Shop,

PARDAVIMUI restauraritas geroj 
vietoj tarpe dirbtuvių, visokių tan
ių apgyventa, į trumpą laiką turi 
būt parduotas uz pigią kainą, 3 me
tų lysas. Pardavimo priežastis — 
turiu du bizniu.

1338 \V 59 SI.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
saldainiu ir visokių smulkmenų 
krautuvė, 4 kambariai pagyvenimui, 
karštu vandeniu šildoma.

3413 W. 51 st.
Atsišaukit nuo 12 iki 8 vakare.

PARDAVIMUI saldainių storas, 
arti teatro; parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 3528 S. Halsted st.

ŠTAI pinigų vieta. Pardavimui 
bučernė ir groserne. Sena vieta, 
biznis daroma nuo $90 ligi $100 į 
dieną. Kas pirmesnis, tai laimės. 
Galima ir mainyti ant ko gero.

1967 Canalport avė.
Phone Roosevelt 4395

PARDAVIMUI grosernė, puiki vie
ta, geras biznis. Turiu parduoti 
greit, nes apleidžiu miestą. 7008 S. 
Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė, labai ge
ras biznis, šalę A. ir P. krautuvės. 
Visokių tautų apgyvento] vietoj. Pi
giai parduosiu. Biznis cash. 5549 S. 
Kedzie avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gi'o- 
sernė, apielinkė apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Išdirbtas biznis per 23 
metus. Pelningas biznis darbščiam 
žmogui.

Kreipkitės:
4504 S. Paulina st.

Gera proga automobiliu 
biznieriams

75 AUTOMOBILIU talpinantis ga
ražas pardavimui labai pigiai. Savi
ninkas mainys ant namo arba far- 
mos.

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833 S. Westem avė.

Tel. Ilemlock 6151

, PARDAVIMUI pianas, be
veik naujas, golden aržuolo gro
jikas, kainavo Š75O, yra cabinet 
ir daug rolių už $600. 2422 
W. 45th st. 1 flat.

NAMAI-ŽEME
TIKTAI $1 {mokėjus ir po $1,4 sa

vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 89 mylios j pietus nuo ‘vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na* 
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

su visais parankmnais 
norėtumėt tokį narni 

pirkti arba turit ką niainyt 
kreipkitės pas A. Grigas, 31L 
S. Halsted st.

$500 arba daugiau jmokūti 
likusią sumą išmokėsi kaip ren- 

pagyvenimt 
apielinkė.

VERČIAMAS esu parduo
ti 2 pagyvenimų naujų mū
rinį namą ant South Sidės. 
Garu apšildomas, elektras, 
?asas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
)00, rendos neša $130 į me
nesį, įmokėti galite kad ir 
>1,000, likusią sumą rendos 
ipmoka. Namas yra cash ir 
iž Jūsų morgičius jokių 
comišinų nerei k a 1 a u s i u. 
Vaudokitės proga. Veikite 
greitai.

ADAM MARKŪNAS 
874 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Tel. Randolph 7400

naujas bungalovv, 
kaip rendą. Taip- 

morgičius už

namas, Z p<

dą. Pardavimui 3 
namas, geriausioj 
ant Bridgeporto.

Parsiduoda muro
6 kambarius. Aukštas beizmon 
tas, elektra, maudynės; kaitų 
$7500.

Parsiduoda 6 kambarių cot 
tage, Brighton Park, $500 jmo 
kėli, likusi suma kaip reiuU 
Norėdami pirkti arba mainyt 
kreipkitės pas A. Grigas, 31P 
So. Halsted si. Tel. Blvd. 1899

nansieriai, investoriai, narni 
pirkėjai, išnaudoki! progą, 

kada pasitaiko

PARDAVIMUI muro namas 
geporto apielinkėj, 2 flatai 
kambarius. 2 krautuvės iš fronto 
vienoj laikoma bučernė ir groser 
nė, antroji išrendavota dėl barber 
nės. Kampinis namas, prie karų Ii 
nijos, tirti prie puošnios Lietuvii 
Auditorijos, kaina tik $14,500, jmo 
keti tik $4000. Savininkas 
mus ir antrus morgičius 
stebėtinos progos matykit 
arba kreipkitės laišku.

Brid 
po (

duos pir 
dėl šio 

y patinka

A. J. STONIS
3150 S. Emerald avė.

Tel. Yards 2640

GALIT tuojau gyventi, pardavimu 
6 kambarių mūrinis bungalovv, karš
tu vandeniu šildoma, yra miegojimui 
porčiai, lotas 30x125, cementuota elė 
netoli mokyklų ir geros transportą- 
ei jos, j Marųuette Mano r. Specialis 
nupiginimas už cash.

Republic 3041

PARDAVIMUI kampinis namas su 
bizniu. Tas pats biznis išdirbtas per 
daug metų. Geras biznis, geroje vie
toje. Galima uždirbti daug pinigų. I? 
priežasties ligos turiu apleisti tą vie
tą.

1901 Canalport Avė. 
Tel. Roosevelt 2765

PARDAVIMUI arba mainymui nau
jas 19 apt. namas. Geros įplaukos už 
namą. Kaina nebrangi, S. W. kam
pas 71st St. ir Green. Telefonuokit 
savininkui Cravvford 4451.

GEROS ĮPLAUKOS*

817 W. 51st Place, 6 flatų medi
nis namas, pečiais šildomas, yra elek
tra, gerame stovyje, rendos $120 j 
mėnesj. Kaina $6500..

C. D. EULETTE 
5529 So. Halsted St.

TURIU parduoti savo 3 flatų 
murinj namą, akmeniniu fron
tu, 2-6 ir 1-4 kambarių, moder
niškas, cash $3000 arba daugiau 
Apleidžiu miestą. 1945 N. Al
bany Avė., netoli Armitage Av., 
viršutinis flatas.

MAINAU 6 apartmentų build- 
ingą ant mažesnės prapertės ar
ba farmos. Atsišaukit tuojaus.

3539 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 7867

PARDAVIMUI namas prie 4846-48 
So. Keeler Avė., visai naujas 6 kam
barių mūrinis bungalow, aržuolo tri
nias ir grindys, furnas šildomas, lo
tas 80x125, pirmas morgičius $8500 
j 4^4 metus, kaina $7600, cash $2000. 
Brokeriams komisas. Savininkas

LOUIS TABOREK 
2530 Milwaukee Avė.

i Tel. Belmont 1365 
arba 3645

REIKALINGAS 2 pagy
venimų mūrinis namas, ne
žiūrint kiek yra morgičių, 
8 ar 10 tūkstančių. Turiu 
didelę geležinę daiktų krau
tuvę ir noriu mainyti; prie
žastis —- jokių nėra. Turinti 
tokį namų, meldžiu atsi
kreipti

S. MARKŪNAS 
Tel. Pullman 5089

PARDAVIMU 
500 įnešti, kit 
•i priimsime aitrus 
ilną jįj vertę.jl’a bungalovv randa- 
i vienuolyno apielinkėj.

Atsišaukite1
6953 So. Western Avp.

PARDAVIMUI garadžius su namu 
rba be namo. Turiu visas mašineri- 
as prie taisymo karų.

1149 W. 51 st St.

PARDAVIMUI gražus naujas 5 
.ambarių bungalowf Patsai savi- 
linkas parduos pigiai arba mainys 
nt loto arba automobilio. Maža 
urna įmokėti, likusius kaip rendą. 

3rokcriams komisas. Namas randa- 
i 6431 S. Fairfield avė. Sayinin- 
a\ gvvena 1315 S. 50 avė., Cicero. 

Tol. Cicero 2091—J.

G1LBERT (’.OUBT ir Vincentui 
ve. lotas 5(1X125, cementuota gat- 
ė ir apmokėta, kaina $19(10. Savi- 
tinkas Beverlv 2936.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
uri parduoti modernišką 2 fialų 
Turinį narna, 2 karų garažas, ran

dasi prie bulvaro, netoli gatvekarių 
r Roek Island geležinkelio. Puikus 
'.amas ir geras investmentas.

746 \V. 87th St.
Phone Vineennes 9020

ŠIS NAUJAS 6 kambarių mūrinis 
namas turi būt parduotas tuojau 
lel išvengimo foreclosure. Yra C.e- 
(>tex insulated karštu vandeniu ap- 
ild'nnas. Svečių kambarys 20yT3, 
■aturalė ugnavietė, du 17 y 13 mieg- 
'uimiai, įmūryta vana ir lietaus la- 
ai, aržuolo trinias, lotas 50yl36, 

,ii daržu. Imkit 111 St. ir Halsted 
SI. karą iki 96 St. eikit vieną blo
ką į vakarus, kaina $1350(1, eash 
$4000.

SAVININKAS 
96(17 S. Racine Avė.

Beverly 3734

PARDAVIMUI mūrinė cottage, 6

laiko. 3361 S. Union avė.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį 

vieš pžtgelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
nokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Rea! Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
įtate Universitete.
Universal Preperatory & 

Commercial School
J. S. Sosnickao, L.L.R. Direktorius 

3301 So. Halsted St.
(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
inokinam dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Loii.fi

