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Socialistai I
Wisconsine

Vidurinėj Amerikoj padėtis 
darosi nerami

Peštynės Nikaraguoj gresia Į- 
trr.ukti kovon kitas kaimynes

Berger vėl kongresmanas;
10 socialistų išrinkta 
valstijos legislaturon

MANAGUA, Nikaragua, XI.

SSSR konunistų partijos kon 
ferencija pasmerkė opoziciją

netrukus virsti “rimta tarptau- 
itne problema.

Girdėt, kad meksikiečiai, ku- 
, rie remia liberalų 
ninku) kariuomenę, 
siųsti į Nikaraguą 
generolų, kartu su 
čių šautuvų ir 
Jie tikisi
tu pastatyti 
Carlosui Solorzanui 
taujant, Sacosa buvoSocialistu laimėjimas 

Wisconsino valstijoj
Kompartijos suvažiavimas 

pasmerkė opozicija
Berger vėl išrinktas .1. 

gresan; 10 socialistų 
i valstijos legislaturą

V. kon- 
isrinkta

Stalinas pareiškė, kad bandy
mas i.šnaujo kelti (akcijų ko
vą daugiau nebus pakenčia
mas

(revo’iuci- 
ruošias pa- 

dvidešimt
10 tukstan-

kulkosvaidžiu.V

Niką raguos preziden-
Juoana Sacasa. » A

prezidęn- j 
viceprezi- 
generolas 
konserva-

dabar prieš 
Jungtinių Valsti- 

rezignavo iš

Praeitą antradienį įvyku
siais rinkimais VVisconsino val
stijos socialistai padarė didelių 
užkariavimų.

Socialistas Victor L. Berger 
tapo vėl išrinktas Jungtinių 
Valstijų kongresmanu.

Atrodo, kad • Edmund Melms, 
socialistų kandidatas į kongre
są ketvirtajame linkimų dist- 
rikte yra taipjau išrinktas.

Astuoni socialistai tapo įs
unkti į valstijos atstovų butą

natą.
šerifu 

listų kandidatas Benson.
\ ietor 

riktui atstovauja 
dešimt metų, 
kelis kartus 
kongresmanu, 
no valdžia neleido jam 
savo vietą kongrese dėl 
jis buvo priešingas kai

Berger yra veteranas Ameri- 
socialistų judėjime. Jis 
didelio socialistų dieni aš- 
Milvvaukee Leader, leidė-

MASKVA, XI. 5. — Sovieti- 
jos komunistų partijos suvažia
vimas pasibaigė priėmimu re
zoliucijos. kuria pasmerkiama 
visa opozicijos darbuotė.

Suvažiavimas sutruko dvi 
dienas ilgiau, idant davus opo
zicijos lyderiams — 'trockini. 
Zinovjevui ir Kamenevui 
pasisakyti ir pasiaiškinti (it*! 
savo “herezijų”.

Trockis, privedžiodamas gau
siai posakių iš' Lenino ir iš 
savo kalbų ir rast 
manomai parodyti 

jis nepapildęs 
nors rimtai.

i užuojauta 
jau'kalbos, bendiai 
jis kūmo Trockini 

' išrinktas 
\Vashingto-1 

užimti i1 rint 
čia i 
giau

Emiliano Chamorro, 
torių vadas, kurs 
keletą dienų 
jų įsimaišymu, 
prezidento vietos.

Liberalų partija daro pastan
gų pašalinti konservatorius iš 
valdžios. Jei ji turėtų amunici
jos ir šautuvų, jai nesunku bot 
patraukti savo pusėn beveik pu
sę Nikaraguos gyventojų. Ret 
liberalams, susidedantiems dau
giausiai iš vidurinių ir žemes
nių klasių, stoka pinigų ir gerų

kos 
y ra 
čio,

į Cape Gracias atga- 
keturi tūkstančiai 

kulkosvaidžių. Gen. 
ren- 

jėgas 
Ii be-

taipjau išrinkta sočia- jų 
tai,

Berger savo dist-ldės su 
kongiese 

Karo metais 
buvo 
bet

Vakar 
benta laivu 
šautuvų ir 
Moncada, liberalų vadas,
giasi atakuoti valdžios 
Ramoj ir paskui traukti i 
ralų tvirtovę Leoną, kame 
sta učiai 
klų.

liberalu laukia tik B gin-kad herezi- 
Bet delega- 

ir kartais vo
kia usės jo

didesnio palan- 
neparodė.

Kamenevas nors* nepaprastai 
/gražiai kalbėjo, bet to nežiu- 

jis nuolatos buvo šiurkš- 
nutraukiamas. Dar blo- 
išėjo ZinovjėVui, kurs be 

įgrūdo niekur kitur popu- 
niekados nebuvo.

kad Salvadoras ir Cos- 
remią Nikaraguos kon-

Jungtinių Valstijų senato
rium \Visconsino valstija išrin
ko dabartinį gubernatorių 
Blaine, o gubernatorium—Zim- 
mermaną, abudu ėjusiu repub- 
likonų tikietu.

Italija atsiprašė Franci
jos ir fašistu de

monstracijas

jos valdžia atsiprašė Franci jos 
už fašistų demonstracijas, su
ruoštas praeitą pirmadienį 
Ventimilloj ties Francijos kon-, 
sulatu.

Už tat didžiausio pasisekimo 
suvažiavime turėjo Bucharinas. 
Jis savo vaizdžioj kalboj nuio- 
dė partijos vienybės reikalin
gumą, sarkazmais plakė opozi
ciją ir piešė baisų vaizdą ne
laimes, kuri ištiktų proletaria
to diktatūrą, jeigu kiltų vidų 

ijinė tarpusavio kova.
Stalinas savo kalboj ne tiek 

įpuolė opoziciją, kiek teisino so- 
| vietų valdžios nusistatymą 
ekonominėmis krašto problemo
mis. Bet ir jis pabrėžė partijos 

{disciplinos įeikaliugumą, ir įs- 
Ipėjo opoziciją, kad kiekvienas 
[bandymas atgaivinti f rakei j i- 
nius kivirčus daugiau nebus 
pakenčiamas.

ta Rica 
servatorius' tuo tarpu kai Mek
sika ir Guatemala remia libera
lus. Hondūras© yadai taipjau 
ima labiau remti Nikaraguos 
revoliucininkus liberalus.

Tuo budu Centralinėj Ameri
koj gali netrukus įvykti didelių 
politinių komplikacijų.

Tuo tarpu Jungtinių Valstijų 
karo laivai patroliuoja visą ry
tinį pakraštį, ir Washing*tono 
valdžia įspėjo revoliucininkus 
paliauti savo operacijas.

Laikinis Nikaraguos prezi
dentas Uriza, kaip girdėt, pla
nuojąs dabar pats pasilaikyti 
krašto valdžią savo rankose ir 
neleisti išrinkti'prezidentu Adol, 
fa Diazą, kurį Jungtinės Vals
tijos proteguoja.

dalijos fašisty smarkavi 
mas nesiliauja

Ju namųužpuolime nefašisto 
vienas juodinarškinių nukau
tas, keturi sužaloti.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. (5. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-j 
j ienose ir skaito klasifikuotų' 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodj. 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa-

,TA PATI VIRVĖ VIENAM 
GYVYBĘ ATĖMĖ, ANT

RAM IŠGELBĖJO

... — Kanapinė virvė 
ą dieną vieno žmogaus

i atėmė, antro žmogaus

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

tą pačią 
gyvybę 
gyvybę

Korone
ris Christensonas, gavęs žinią, 
kad Nassaupee valsčiaus far- 
merys, William Wiesner,% pasi
korė, tuojau nuvyko ten revi
zijai daryti. Padaręs kas rei
kia, jis, pasiėmęs virvę, kuria 
farmerys pasikorė, grįžo atgal. 
Važiuojant automobiliu per

Dalykas buvo toks.

PISA, XI. 5. — Praneša, kad 
Vadoj, netoli nuo Pisos miesto, 
smarkaujančiai fašistų gaujai 
puolus vieno fašistų priešinin
ko namus, kilo kautynės ir šau
dymus. Vienas fašistas buvo 
užmuštas,’ keturi skaudžiai, du 
jų tu r būt mirtinai, sužaloti.

Fašistai vis dar smarkauja 
prieš nefašistus, keršydami dėl 
padaryto andais. pasikėsinimo 
nudėti Mussolinį.

Trys mergaitės trauki
nio užmuštos

ieškojimai po 70 centų už colį | Stm’geon Bay tiltą, Christen-
i diena isęnas pamatė žmogų krintant

~ j ... . , .* ’nuo tilto į upę. Stvėręs tą pa-Parduokit Kas )ums nereika-i /u i . ni m •• čią pakaruoklio kanapinę, ko-hngas per paskelbimus Naujie-* *. .x, ..* 1 1 .ronens ištraukė jį iš vandens.
■Išgelbėtasis buvo vietos gy- 

lt_r~ u u Tiljr u nAr^urdlir ventojas Clifford Demelle.

ROCK ISLAND, III., XI. 5. 
— Geležinkely ties Sycamore, 
devynias mylias nuo Rock Is
lando, Chicago, Mihvaukee and 
,St. Paul traukinys sudaužė au
tomobilį, kuriuo važiavo moky
tojos Mildred Devinnye, 20 me
tų, Mildr^d Schafer, 18, ir mo
kinė Edna Jacobs, 13 m. Jos 
visos trys buvo užmuštos.

Lracmc nnu aiiuiuic i uovuj

Ihigh Pat Emmons iš Indianos, kuris atidengė K u 
Klano sąmokslą.

Klux

Francuzai prašo nežudyt Septyniy geležies kasėjy 
Sacco ir Vanzetti kūnai išimti

šimtą Paryžiaus juristų pasi
rašė peticiją Jungtinių Valsti
jų valdžiai.

44 kitų likimas nežinomas; nė
ra vilties, kad jie dar gyvi 
butų

PARYŽ’US, XI. 5. šimtas;
Paryžiaus juristų draugijos na- — 
rių, ti'ip jų kerotus parlamen
to atstovų, pasirašė peticiją 
Jungtinių Valstijų valdžiai, pra- 
švdami nežudvti Sacco ir Van- 
zetti, dviejų radikalų, kurie 
Massachusetts teismo buvo pa
smerkti mirties bausmei taria
mai už jų papildytą žmogžudy-
hę apiplėšimo tikslu. Be kitų'nėra nė 
peticija yra pasirašę Paul Bon-:)<uris jų butų dar gyvar. Vir- 
cour, Jean Longuel, Henri Tor- šui įgriuvus, į kasyklas ėmė. 
rees, Andre Bethon, Albert (veržtis vanduo, užliedamas ur- 
Fournicr, Eugene Frot ir Julės vus, taigi nelaimingieji, jei bu-

, Al. O.
geležies 

trečiadie- 
katastrofa —• 

ir
dešimčių dai-

kasyklų, kur praeitą 
n j įvyko baisi
kasyklų viršaus įgriūvi mus 
užbėrimas kelių
bininkų — kol kas išimta sep
tyni žuvusiųjų kūnai. Apie li
kimą kitų keturiasdešimt ketu
rių darbininkų nežinoma, tečiau 

mažiausios vilties, kad'

Francija protestuoja prieš 
fašistų demonstracijas - - - - - - - - - ' (.

PARYŽIUS, XI. 5. Franci
ja instruktavo savo ambasado
rių Romoj stipriai užprotestuo
li Italijos valdžiai dėl triukš
mingų demonstracijų prieš 
francuzus Ventimilloj, kur fa
šistai puolė Francijos konsula
tą.

AMERIKOS RAŠYTOJA NUSI
ŽUDĖ PARYŽIUJ

PARYŽIUS. XI. 5. — Vakar 
čia viešbuty, kuriame ji gyve
no, nusišovė Mrs. Nei! Busche 
Bostvvick. Amerikos rašytoja. 
Ji buvo dar tik 37 metų am
žiaus.

Irako valdžia pralaimėjo
BAGDADAS, Irakas, XI. 4.

Kadangi įvykusiais praeitą 
antradienį rinkimais valdžios 
partijos kandidatai buvo su
mušti, premjeras Abdulas Beg 
al-Gadunas įteikė savo rezig
naciją.

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

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniokai 4P F.

šiandie saulė teka 6:27, 
džiasi 4:41 valandą. Mėnuo 

^ka 6:16 vai. ryto.

lei- 
te-

lie nebuvo gyvi palaidoti, žuvo 
vandeny.

Kolumbo Vytis - Meksikos 
maištininku vadas

Susikirtime su federaline ka
riuomene dešimt maištininkų 
užmušta ė

MEKSIKOS MIESTAS, XI
— Vyriausybės pranešimu, 

federalinės kariuomenės sky
rius Durango valstijoj sumu
šęs maištininkų būrį, kuriam 
vadovavo katalikų organizaci
jos “Kolumbo Vyčių” 
Tirso Gurrola. Dešimt 
ninku krito užmušti, 
buvo sugauti nelaisvėn. 
Gurrola su dešimt savo 
paspruko.

viršila, 
maišti- 
ke’etas 
Vadas 
sekėjų

Britu unijų nariai mo
kės 2 centu kasdien 

streikui remti
LONDONAS, XI. 5. — Dar

bininkų unijos priklausančios 
darbo unijų kongresui, nutarė, 
kad kiekvienas narys kasdien 
mokėtų po vieną peną (2 cen
tu) mezliavos streikuojan
tiems angliakasiams remti. Mo
kėjimas tečiau nėra priversti
nas.

Kalinių riaušėse 4 už- 
x mušti, 2 sužeisti

NEW YORKAS, ,XI. 5. — 
Senojo Tombs kalėjimo kali
niams pakėlus riaušes ir ban
dant ištrukti laisvėn, kovoje 
su kalėjimo sargyba ir policija j 
trys, kaliniai kriminalistai ir | 
vienas kalėjimo sargas buvo 
užmušti, o kalėjimo prievaiz
das'ir antras sargas pavojin-i 
gai sužaloti. I

\ , Ui, ' t C - • ' "V ‘ ‘ ' *•
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Aštuoniy darbo valandų 
klausimas Europoj

Ginčai tarptautiniame darbo 
biure; delegatai grūmoja pa
sitraukt iš organizacijos.

GENEVA, Šveicarija, XI. 5.— 
Tuo taipu kai Amerikos Dar
bo Fedt racija kalba apie įstei
gimą pramonėj penkių valandų 
daibo dienos, Europa vis dar 
dvejoja apie priėmimą aštuonių 
valandų darbo dienos, kaip kad 
buvo sutarta Washingtono kon
ferencijoje.

Šitas darbo dienos klausimas 
pagimdė krizj tarptautiniame 
darbo biure,* kurs buvo sukur
tas Versalės sutartimi tuo pa
čiu laiku, kai buvo įsteigta Tau
tų Sąjunga.

Darbininkų delegatai biuro 
vykdomojoj tary’boj pagrūmojo 
visai pasitraukti iš tos organi
zacijos, jei astuonios darbo va
landos nebus urnai įvestos vi
suose Europos kraštuose.

Italija patvirtino aštuonių va
landų darbo dieną tąja sąlyga, 
kad ją patvirtins taipjau Ang
lija, Francija, Vokietija ir Švei
carija. bet iki šiol nė viena tų 
valstybių nėra konferencijos’ ta
rimų pripažinusios.

Pagaliau darbo biuro taryba 
priėmė lenkų delegato Sokalio 
oasiulymą paskirti dvylikos na
rių komisiją, kuri ateinančią 
sesija raportuotų, kaip iš tik
rųjų dalykai stovi aštuonių dar
bi valandų klausimu, kad tarp
tautinis darbo biuras galėtų da- 
rvti reikiamu žingsnių dėl \Va- 
-hingtono konferencijos nuta
rimu ratifikavimo.

BAISI NELAIMĖ KOLUMBI
JOJE, P. AMERIKOJ

Žemei nuo kalno nuslinkus 27 
žmonės žuvo

BOGOTA. Kolumbija, XI. 5. 
— Del smalkių lietų nuslinkus 
nuo kalno žemėms ir akmenims 
dvidešimt septyni žmonės bu
vo užmušti ir apie keturiasde- 
šiamt pavojingai sužaloti. Ne
laimė atsitiko Pereiros kaime, 
ties Otono upe. *

KARALAIČIŲ VESTUVĖS

STOKHOLMAS, Švedija. XI. 
5. — Vakar įvyko iškilmingos 
švedų princesos Astridos ves
tuvės su Belgijos karaliumi 
Leopoldu.

Lietuvos žinios.
Musy klerikalu žygdarbiai

Panevėžy
Arkivyskupas Matulevičius ir 

federantas Ambrozaitis agi
tuoja prieš vyriausybę

PANEVĖŽYS, X. 20. [1J1.;. 
— Spalių mėn. 16 d. Panevė
žin atvyko Vatikano vizitorius 
Lietuvai arkivyskupas Matule
vičius. Jo pasitikti stotin ma
žai žmonių atėjo, šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje žmonių taipgi 
buvo mažai.

Sakydamas pamokslą, arki
vyskupas Matulevičius ragino 
valdžios neklausyti, nes ji esan
ti m ason i šk a-s<x* i a i i st i šk a,
griaujauti tikėjimą ir bažny
čią, nepripažįstanti Popiežiaus 
paskirtų Lietuvai vyskupų.

Girdėdi mi tokius žodžius, 
daugelis žmonių pasipiktino ir 
apleido bažnyčią.

Tą pačią dieną federantas 
Ambrozaitis darė neva tikybos 
reikalais paskaitą. Nupeikęs 
dabartinę vyriausybę, kad ji 
netaisanti kelių, nemokanti ku
nigams algą. Ambrozaitis pri
ėjo prie išvados, kad jeigu val
džios įstaigos netarnaujančios 
katalikybei, tai jos esančios 
priešingos krašto reikalams ir 
todėl su jomis esą reikią kovo
ti.

Sekmadieni Abroząitis žade- 
jo laikyti kitą paskaitą. Pasi
sakė — temas jam duodąs ka
talikų veikimo centras Pane
vėžy. Ambrozaičio paskaitos, 
matyti, nepripuolamos, jos yra 
organizuotas klerikalų žygis 
Panevėžy, einantis greta arkiv. 
Matulevičiaus misijų.

Valsčių revizijos

KAUNAS, X. 14. —* Perei
tą savaitę vidaus reikalų mi
nisterijos savivaldybių depar
tamentas padarė revizijas Sar
tininkų ir Batakių valsčių val
dybose. Sartininkų valse, val
dyboje atskaitomybės knygos 
vedamos netvarkingai žemės 
mokesčių už pirmąjį š. m. pus
metį surinkta tiktai 10 nuoš^ 
Batakių valsčiuje žemės mo
kesčių už ta patį laiką surink
ta apie 20 nuoš.

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 j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2846 W. 69th Street

NAUJIENOS
So. Halsted St Chicago, III.1739

%
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Apstus Miegas Apdraudžia 
Sveikatą Jūsų Kūdikio

Kas Dedasi 
Lietuvoj

PLUNGĖS DVARO DALINIMO 
SUKTYBĖS

Reguliariški laikoturpia i nejudomo 
miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilaio gero 
penėjimo ir priežiūros vaisiai dings
ta. Kūdikiui patogiausia miegoti vie
nam. Kambarį reikia gerai išvėdyti. 
Matrosas turi būti lygus ir iš bovel- I 
uos, plaukų arba vailoko. Paduškos , 
ereikia, bet jei norima, tai galima pa- j 
tiesti švarką, sulenktą skarelę po gal- I 
va. Miego iššaukimui kambarį rei
kia pritamsinti. Reikia vengti kūdi
kio supimą ir kitus nuraminimo bu
dus. Atmink, kad miegojimas yra 
įgimtas paprotys ir turi ateiti gam
tiškai. Vengk visit gyduolių dėl mie
gojimo, nes jos visos labai pavojin
gos rankose neprityrusio asmens.

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas 
kūdikis bu. alkio išbudinamas. Per- 
penėtas bus neramus nuo suirimo vi
duriuose. Sveikų kūdikių niekad ne
reikia budinti, kaip tiktai dėl penėji
mo. Vienok dėl permainymo sušla
pintų drapanų tą taisyklę, galima 
peržengti. Kūdikiai tuoj parmoksta 
prabusti peneėjimo laikui, ir nėra ste
bėtina, kad kūdikis no trijų mėnesių 
įpranta miegoti ‘ištisai visą naktį, 
prabusdainas tik dėl penėjimo pava- 
kary. šitame amžy kūdikis turi pra
migti bent du sykiu po dvi valandi 
peH dieną, ryte ir po pietų. Kūdikiui 
augant, vieno snustelėjimo užtenka, 
bet patartina popietinį užmigimą tįs
ti iki penkto ar šešto meto.

Jei po to, kaip padarei visus pasi- 
saugojimus, kūdikis vis nerimauja, 
pasitark su gydytoju, nes gali būti 
yra kokio besivystanti liga, kuri ne
duoda ramiai ilsėtis.

Sena Problema Motinoms
Nedanenėjimas yra didžiausia prie

žastis bręstančiai merginai. Kiek
viena motino turi tą pavojų sutikti. 
Nesenai įžymus anglų kirurgas pa
reiškė. kad minios bręstančiu mergai
čių yra nedapenėtos. O blogiausia 
to dalis yra, kad liga tuoj po to seka. 
Džiova ypatingai gręsia bręstančioms 
mergaitėms. .*>

Mokslo eksperimentai tarpe moky
klos vaiku nesenai įrodė, kad Eagle 
Pieną.-, yratingai veikia nedapenėji- 
mą. Vaikai auklėti su Eagle Pienu 
du syk greičiau augo, negu paprastai. Į 
Po teisybei vidutiniškai jie daugiau j 
augo, negu paprastu pienu išauklėtie
ji. .Jų mokytojai raportuoia, kad jie 
netik geriau išrodė, bet buvo svei- Į 
kesni ir greičiau mokinosi.

Motinos turi daryti viską kas gali
mą, kad pasirinkus tinkamą maistą 
prieš ir po kūdikio gimimo. Kiekvie- į 
na motina turėtu dadėti Kellogg’s i 
All-Bran prie kiekvienos dienos ska-[ 
neštų. Kellogg’s All-Bran gamtinėj 
gyduolė nuo užkietėjimo. Yra gry-1 
nas selenų produktas kuris išvalo ir ■ 
atšviežina žarnas geram ir sveikam , 
veikimui.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai ! 
kas savaitė ir pasidėk ateičiai.

Jos be galo įdomios—ir aiš
kiausiai vaizduoja, iki kokio su
puvimo priėjo kr. deni. įstaigos.

Smilingis ėmė kyšius, kaip 
kas galėdavo duoti.’-s

K. nori gautų pievų. “Atva
žiuok prie mėšlų” liepia Smiliu 
gis. K. nevažiuoja ir pievų ne
gauna.

Kiti buvo mandresni.
Iš M. Zubavičiaus reikalau

ja porų arklių prie mašinos. 
Atvykus matininkui M. sumoka 
dar 50 litų Zubavičiui ir žada 
duoti porų arklių mėšlui. Tas 
pats duoda Smilingiui 100 litų. 
Gauna užtat 4 su puse ha.

V. duoda Zubavičiui 100 litų, 
šis pataria duoti Smilingiui. V.

duoda ir Smilingiui. Gauna jis 
9 su puse ha.

Bet butą ir blogiau: U. duoda 
Zubavičiui 100 litų ir žada dar 
šimtų litų duoti. Zubavičius ža
da duoti IX ha. žemes. Bet — 
žemės negaunu. Pinigai irgi 
žuvo. Tokių pavyzdžių Plungės 
dv. daug, čia lik revizija ga
lės pilnai nušviesti šių garbin
gų kr. deni, “veikėjų” darbus.

—L. Tr.

veža. ParapijoDya veltų kur 
lik Strikas palieptų — nors į 
pekją ,kaip žemaičiai sako. Jie 
apie tai negalvotų ar gerai tas 
daroma ar ne, tuo tarpu arklys, 
žiūrėk kaip protestuoja prieš 
kunigų negudrius darbus.

—L. U.

hurios negali 
penėti krūtimis 

savo kudikią tegul 
nedaro bandymą su 
kitaismaistais,bet 
lai vartoja šį 

saugą ir atsakantį 
kudikią maistą

EAGLE BRAND
CONDENSLD MILK

Pikniku Piknikas
'AKARNIVALAS/f

CHERNAUSKO DARŽE
Justice Park, III.

Nedėlioj, Lapkričio 7,1926
Ir potam kas nedėklienį iki Padėkavonės Dienos, 

Lapkričio 25
Įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

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

KUNIGAS SIMAITIS VERČIA 
VAIKUS STOTI J PAVASARI- 

NINKUS

Kokiu tai stebuklu užsilikęs 
Telšių gimnazijoje “garsusis” 
kun. Simaitis vėl pradėjo veik
li.

Bugsėjo*27 d. jo buvo pa
kviesti j parapijos salę I klasės 
mokiniai. Niekas jų neatėjo.

Rugsėjo 28 d. Simaitis kla
sėje ima barti mokinius, kam 
nesi rašą į pavasirininkus. Ku
rie rašysis, žadėjo laively pava
dinėti. Pagaliau liepęs pakelti 
rankas kas nori rašytis. 21 vai
kas. bijodami kunigo keršto, 
lakelė rankas, čia pat juos į- 
rašė į pavasarininkus. Reiškia, 
vaikų tvirkinimas tęsiasi.

Ar ne laikas švietimo ministe- 
riui įsikišti ir lokį mokytojų 
išvaryti.—T.

\PIE LIEPLAUKĖS KLEBONU 
STRIKĄ IR JO GUDRŲ ARKLĮ

Strikas kuomet lai pasakė, 
kad jo arklys esąs daug protin
gesnis už parapijoms. Bet turint 
toki protingų arklį Strikui ne
išėjo ant gero.

Nesenai Strikas pasikinkė sa
vo gudrų arklį ir norėjo važiuo
ti pas panelę į Paukštakynės 
mokyklą. Arklys stop!— neve
ža. Strikas jam su botagu į 
kailį. Arklys kiškį susipurtina 
ir Striką iš brikiuko iššankina. 
Strikas taip jpyksta ant savo 
protingo širvuko, kad dvi pa
ras neduoda ėsti. Po to vėl 
kinko. Pasirodo tas pats. Ki
tą dieną kinko širvukų, ir nori 
važiuoti į atlaidus, kirvukas ei
na kuo puikiausiaiivlš 4škrųjų 
nepaprastas arklys prie pane
lių Striko neveža, o į atlaidus

Liaudies universitetas
MAŽEIK1U0USE

Iniciatorių grupė, kurios prie
šaky stovi seimo narys p. N. 
Badys, Mažeikių mieste steigia 
liaudies universitetų 10, d. Uni
versiteto Taryba turi užsibrė
žusi plačių siekių. Tuo tarpu 
skaitomos paskaitos du kartu 
per savaitę. Paskaitas laiko 
vietiniai ir iš kitur kviesti lek
toriai. Be to, skubiai daromi 
žygiai įsteigti Mažeikiuose su
augusiems gimnaziją( numatyta 
butas ir pradėta norinčių mo
kytis registracija). | U-to Val
dybą išrinkti p. p. M. Jurgelys, 
11. Žilevičius ir D-ras C. Mikuc- 
k is.—Mažeikiškis.

statybų neturėdamas dar leidi
mo. , Po nekurto laiko at
silanko pas jį Bacevičius 
ir rodydamas leidimų reikalau
ja iš padegėlio sumokėti 15(1 li
tų. Padegėlis atsisakė mokėti 
ir darbų tęsia toliau, o leidimą 
su planu Bucevičius laikė pas 
save. Įdomu, ar ilgai Bucevi
čius laikys leidimų ir kuomi 
baigsis!

Padegėliai yra labai pasipik
tinę, bet bijo duoti skundtf, ma
no jeigu neiškeis, Jai, sako, su- 
ės be druskos.

Prie to reikia priminti, kad 
Salantų tiltas nuneštas potvy
niu liepos 21-22 š. m., yra apskr. 
valdybos žibioje, bet dar nema
noma jį statyti. Pavasariui 
atėjus pastatytas valsčiaus val
dybos laikinas tiltas be abejo

bus nuneštas, o tuomet vėl bū
da. Valdžios pašalpa tiltui sta
tytį 30,(10(1 litų, rodos, jau at
leista. Tilto statymo darbui pri
klauso nuo Bucevičiaus.

Valsčiaus vald.. rodos, jau 
kreipėsi tuo klausimu į apskr. 
valdybų. Baisus daiktas, kad 
nuo yie.no žmogaus tiek daug 
turi būti visokių negerumų ir 
pasipiktinimų.—Padegėlis.

TmiixninniiTininniaiiTTTrrnmnnmnTnnTy"7vumunrniniiiiii
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POGAISRlNfi SALLANTŲ 
MIESTELIO STATYBA

Sudegus. Salantų miesteliui 
prasidėjo lankymasis įvairių 
vyresnybės ponų miesteliui pla
nuoti 'ir duoti galimybės tuoj 
atsistatyti. Planavimo darbus 
pavedė apskr. technikui liueevi- 
čiui. Centras prisiuntė du ma- 
tiniku pagreitinimui tų darbų. 
Be to, Kretingos apskr. valdy
ba pasamdė kokį tai geologą- 
tecbniką. Darbai prasidėjo 12 
—15 birželio. Pabrėžtinas da
lykas, kad vargais negalais lik
tai laike dviejų mėnesių buvo 
nustatyta centre m-lio statybos 
linija. Darbai ėjo taip lėtai, 
kad padegėliai nusiskundė vals
čiaus tarybai ir reikalavo at
kreipti domesiu į tokį erzinan
tį žmones darbų.

Bacevičius nuolat Salantuose 
negyveno, atvažiuodavo apžiū
rėti darbų ir pasikalbėti su pa
degėliais situacijos planų suda
rymo reikalais, už kurių suda
rymą reikalaudavo iš padegė
lių po 200—-300 litų; padegėliai 
buvo priversti duoti. Pagaliau 
atsirado vienas padegėlis, kuris 
prigavo ir Bucevičių. ‘Sumokė
jęs Bucevičiui 150 litų pradėjo

Koncertas ir Balius
P (minėjimui 40 Metų Sukaktuvių 
Koncerte dalyvauja K. Sabonis

DR-STES ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO

Nedėlioj, Lapkričio 7 d., 1926
Cbicagos Lietuviu Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 1-tą vai. po pietų įžanga $1.00 ypatai

Ant šokių 50 centų
Kviečiame vi,sus lietuvius atsilankyti ir linksmai laiką praleisti 

prie puikios muzikos, kuri grieš Įvairius šokius. Bus skanių gėrimui 
ir užkandžių.

Pastaba
stę bus priimami VELTUI.

Atsilankiusieji i balių ir norintieji Įstoti į draugy- 
Kviečia KOMITETAS

Rudeninis Balius
Rengiamas

LIETUVIŲ DARBININKU SĄJUNGOS

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 7 d., 1926 m.
Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje

Kamilas • 18-tos gatves »r Union Avenue
Pradžia 6 vai? vakare Įžanga 35c ypatai

Uikviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti ir pra
leisti linksniai vakarą. Grieš puiki Orkestrą.

KOMITETAS

Rožių Balius
RENGIA LIET. VAKARINES ŽVAIGŽDES 

PAŠ. KLIUBAS

Subatoj, Lapkričio (Nov.) 6 d., 1926 
MELDAŽIO SVETAINĖJE

2244 W. 23rd P-'aco
Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga 50 centų

Meldžiame Chicagos lietuvius ir lietuvaites, skaitlingai atsilan
kyti ant šio musų baliaus. Taipgi vyrai katrie geros sveikatos nuo 
18 iki 40~~metų atsilankę j šį balių, bus įstojimas4 už dykų. Muzika 
Kaz. Kinderio. Kviečia Visus * oKOMITETAS
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Pianu Išpardavimas
ABIEJOSE PEOPLES KRAUTUVĖSE

1922-32 So. Halsted St. . 4177-83 Archer Avė.
Pačėdlyvus pianų pirkėjai visuomet perkasi sau pianus pas Peoples, 
nes jie čia randa geriausius pianus už žemesnę kainų. — Bukite ir 
Jus čėdlyvųs. Ateikite pas Peoples pasirinkite sau pianų šiandien, su
taupydami daug pinigų.
Štai žemiau talpiname keletu bargenų, kurių rasite atėję į musų krau
tuves desėtkus daugiaus. Pasvarstykite ar Jus galite kur nors kitur ra
sti taip žemas kainas ant taip augstos rųšies instrumentų. Veikite 
šiandien!
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AugšČiausios Rųšies 
Kimball Grojikliai
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šio išpardavimo $155.00 
žeminta kaina. Čia yra kitas 
dymas, kad Peoples Kurniture 
parduoda žemiausiomis kainomis. 
Tik pamąstykite apie sučėdymą ir 
Įgijimą geriausio instrumento ant 
svieto $750.00 nauji Kimball Gro
jikliai pianai su voleliais ir ben- 
čiu šiame išpar- $595 
davime po
Lengvi Išmokėjimui Suteikiami

Kimball Grand Pianai
Dar nebuvo niekuomet taip 

pigiai parduodami
Šiame išpardavime mes norime 
parodyti savo kostumeriams musų 
dėkingumą ir pasidalinti uždar
bį su savo kostumeriais, duoda
me šį pasiūlymą ant augščiausio 
muzikahško instrumento Kimball 
Grand Pianai $750
uz tiktai ■ ■ ** **

Dailiausi Pianai
Padaryti E. P. Johnson pianų 

dirbtuvėje
Johnson pianai yra žinomi po įvai
riais vardais Artonian, Vever, Sie- 
bold, E. P. Johnson ir t. t. Padaryti 
iš gražiausio riešuto medžio, labai 
stambios išveiz<los, aprūpinti su ge
niausios rųšies akcijonų, išduoda la
bai malonų balsą\— dailus ir tvir
tas, pilnai garantuo’ 
prastai kitur po skfrtingais vardais 
parsiduoda nuo 900 iai 
Dabar musų krautuvėse 
nupiginta kaina, po

Ant Lengvu Išmokėjimų

Šie pianai pa-
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1000 dolerių.

$650
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Kainos Nužemintos Ant 
Gulbransen Grojiklių 

Pianų
Gulbransen pianai yra tvirtai subu
davoti, lengva kojoms pumpuoti ir 
suteikia garsų muziką namuose. Pirk
dami Gulbransen pianą per šj išpar
davimą pas Peoples galėsite sučėdy- 
ti $135.00. Bile katrą musų krautu
vėje galite matyti. $530 dolerių, rie
šuto medžio, šiame iš- 4RQQI% 
pardavime už

Duodame sykiu 50 volelių, suolelį 
ir liampą

1.

1 jll Jg

Pilnas Grojiklio Piano 
įrengimas Už žemiau
sią Kainą Visam Mieste
Šis įrengimas susideda: augš- 
tos rųšies naujas grojiklis pia
nas, dailaus riešuto medžio, 
tvirtas, dailus ir išduodantis 
geriausią muziką 50 volelių pa
sirinkimas, pritaikintas suole
lis ir voleliams šėpelė, ir pui
kiausia ant grindų pastatoma 
elektrinė liampa. Reguliarė 
kaina viso autfito $650. šiame 
išpardavime jūsų fl* 0.91% 
proga jg^ti už

Ant lengvų IšmokėjinAj

Marshall Grojikliai Pianai
Marshall pianai yra gerai žinomi ir 
pripažinti per žmones, kurie supran
ta geresnę muziką, kad jie pilnai 
juos patenkina. Tvirtai subudavoti, 
dailiai nubaigti, aprūpinti su vėliau
siais pagerinimas, kaipo grojiklis 
pianas. Tie pianai yra verti ir kitur 
parsiduoda po $750.00. šiame 10 me
tiniame pianų išpardavime C. A 7 S 
už specialę kainą, p6 **

Ant Lengvų Išmokėjimų

h

H

$250

$100

Krautuvės atdaros kas vakaru iki 9 valandai išskyrus Scredos vakarą
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PRISTATYMAS, VOLELES IR SUOLAS VELTUI 
Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam Pagal Kiekvieno Išgalės

Turime labai platų rinkinį vartotų ir pertaisytų Grojiklių ir 
grojamų pianų, kuriuos gavome i mainus

DABAR PARDUODAME
Grojiklius Pianus

$125 $145 $170 $198
Rankomis Grajinami Pianai po

$30 $38 $45 $50 $67.50 $80 $88
Virš minėtus pianus pilnai užtikriname kad duos patenkinimą

M 
M

rankoms
PIANŲant KIMBAIA

PUSDYKIAI 
po 
$200 $245

PIANŲ KRAUTUVES
3 4177-83 Archer Avenue ' 1922-32 So. Halsted St.
* Kampas Richmond Gatvės Prieš 19th Pluce
1 M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
immfniiynmynnmTmiTnnrnTinmnnuminiininnniiinTinii
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Penktadienis, Lapkr, NAUJIENOS, Chicago, UI.

D >klsrai vad nit 
BKAN tumuli 
todėl, ksd 
neperma no 
kuomet jis

ALI.- 
maisto, 

virikinima* 
jo formos 

eina per

maisto gumuHit eina

.r išstumia lauk ii 
žarną visas bereikalin- 
Kas atmatas, tuo budu 
suteikia žarnoms natū
rai) veikimą. Tiktai 
zll.L BRAN gal; tai pa
daryti. Dalia bran pro
duktą yra tiktai dalis 
veikimo. Todėl pirkite 
t klai Kallosc'o Al.l.- 
BRAN.

l'rtaiifskit man sampelinį 
pakeli dykai jusą Kelloatro 
ALL-BRA.N sykiu hu lie- 
tuviikom s rnformacijomis 

Apie ALL-BRAN 
KELLOGG COtlFANY 

Battle Cre-k, U cbigan

I Vardas

l.ithuaman

Ar Jus Žinote Kad Gy
dytojai Rekomenduoja 
Kellogg’s All-Bran Nuo 

Užkietėjimo?
Pastovi pagelba nuo uftkirtėjimo yra suteikta 
tuk*tnn?iam<. kurie vartojo Kel'ogg’s Al.l.- 
BRAN, Gydytojai tnirafto | receptus ir rek<>- 
mendttoja Kellogg*.* Al.l.-BRAN savo pac • 
jentarns.

Tegul uikietėj’maa ilgiau nesiunčia nuodu* 
j ju<ų luiną net nei vieną dieną. Gaukite 
pasius ų p.tgulbą su Kellogg'* Al.l.-BRAN. 
Jos suteikė sveikatą tuk‘tančinnia kurie ken
tėjo per metų a les ir niekas kitas nepa
gelbėjo. Kellogg'* Al.l.-BRAN nėra p\ė* 
arba gyduolės, liet yra gamt nė gyduolė nuo 
užkie’ėjimo.

Keli () Jei 
mendiioja 
kurio 
tuoj >m t, 
valgykit 
*uitr*ž n*

Al.l.-BRAN nuteik, pastovio |”V 
jU.*ą Štai kotlel gydytojai reke- 
ir uiraAo ja.* *avo pac Jentarn <. 

kenč a nuo uikiaUjimo. Yra garan- 
ka<1 nuteik* pastovią paicelbą jei 

reiru>. artai arba ju*ą uroserninka* 
juina piniKU*.

.it niaUauaint du stalavua iaukAtus 
n chroniAkuose atsit. kiniuose, su kiek- 
valgiu. Paduokit ja.s su smetonn arba 
arba suma.Aykit su virtais arba ne- 
skanieataia. Bandykit jas daugelyje 

atspaudntų ant kiekvieno pakelio.
Pradėkit Jianuied ir 
pravalninančių pilių.

raudonuose ir ža- 
žiurėkit, kad 
v'stioae ho’e-

vienu 
pienu 
\ rtai 
recept ų 
Jo- turi puikų skon). 
daug nu nereikta imti 
l’a. v sus grvserninkuH 

pake'iuose. liet tikrai 
Kellogg'a. Paduodamos

** ALL-BRAN

Į KūRESPONOENCIJOS

St. Charles, III.
Musu miestely lietuvių, gyve

na nepordaugiaus’iai. Bet kurie 
čia užsiliko, nesigaili. Visi tarp 
savęs sutinka. Randasi blaivių 
žmonių, kurie mėgsta skaityti 
Naujienas. Bet randasi ir tokių, 
kurie myli liuosa laika visai 
tuščiai praleisti, o kiti ir natni- 
nėlę mėgsta. Tokių gyvenimas 
apverktinas, nes jie prageria 
\ iskų, kas gero ir prakilnaus 
i.indasi pas žmogų.

Nesenai čionai atsidarė 
‘nauja ir graž' vyrų aprėdalų 
krautuvė. .Ja atidarė Goreckis 
(115 L. Main st.). šioj krautu
vėj dirba pardavinėtojas Jonas 
Gririunas. Jis mandagus žmo
gus ir kiekvienam maloniai pa- 

I tarnauja. Reikalingi rūbų vy
rai čia gaus gerą pasirinkimų 
■,* pigiomis kainomis.

Vietinis.

Racine, Wis.
Tėvynainiai dirba labui kultūros

mi kitų*vergais, kad ir norėjo
me negalėjome švietimo darbą 
sparčiai varyti, todėl ir atsi
tikome nuo savystovių demokra
tiškai besivaldančių tautų. įgi
ję laisvę einam žingsniuodami 
į priekį, nešdami kultūrą i liau
dį. Tą daro TMD., kuri liedžia 
moksliškas knygas. Daug dar 
mums būtinai reikalingų kny
gų neturim. Tad spieskimės Į 
TMD., daugiau būdami dides
nius'darbus atliksime. Prašau 
vietinių ir apielinkės lietuvius 
paremti tėvynainius, atsilanky
dami j tą ruošiamą šokių vaka
rėlį, dar gerinus padarytumėt 
tapdami TMD. nariais'.

—M. Kasparaitis.

Amerikos lietuvių gydyto 
jy suvažiavimas

senai žino.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, 1LL.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kuopa ruošia linksnių šokių 
vakarėli lapkričio 7 d., 6 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėj. Mu
zikantai pasūdyta geri, Įžanga 
visai žema. Beiną, jei kiek liks, 
visą skirsime knygų leidimui. 
Apsidairę matome, kad mes 
lietuviai per šimtmečius, būda-

Pranešimas!
Šiuo pranešu gerbia

miems savo kostumeriams 
ir rėmėjams, kad aš per
keliu savo ofisą į daug 
gražesnę ir patogesnę vie
tą. Čia suteiksiu mandagų 
ir gerą patarnavimą par
davime visokių nuosavy
bių. Ofisas į naują vietą 
bus perkeltas Subatoj, 
Lapkričio 6, 1926.

Maloniai kviečiu atsi
lankyti visus draugus ir 
kostumerius prie atidary
mo naujo ir gražaus ofiso 
Subatoj po pietų ir vaka
re. Kiekvienam atsilan
kiusiam bus teikiamos do
vanos, kaipo atmintį ati
darymo mano šio naujo 
ofiso. Senas ofisas, buvo: 
2612 W. 47th St.

CRANE B. 8 L. ASSN

'IETf(l£Wia 6
KOSIMA aAMMfRS

MORTGAGE BANKERS

REAL estate
Naujo Ofiso Adresas

2608 W. 47lli SM Tel. Lafa»ette 1083
.. ....................— DYKAI ======================
Pastatomas ant deskos laikrodis vertės $5 suteikiamas kiekvienam, kuris prisira
šys prie Spulkos Crane B. & Loan Association.

Nauja serija atdara. Prisidėkit dabar!

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Red a k tori u r- I .eidėj as

Prenumerata metams
Pusei metų ..............
Kopija ........................

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Opternestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4619 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Tel. La fa velt e 0094*

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richinond Street

Gerai patyrę.-, gydytojas

NAPRAPATAS
I)r. A. J. Nornianth

4454 So. tVcstern Avė.
2-5-G-8 v. v., Chicago, III.

I , , , . ...................... ........... /

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Napfapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

b.......................— ■■■

Lietuviai Advokatai

MIS. ^ICiJiiEVICZ-VIUIKIENE 
AKUSERKA 

310J So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
>e ligose prie» 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dykų pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
k aluose moti 
rims ir mergi 
noms, kreipk, 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

šis klausimas buvo pakeltas 
“Draugo” No. 1X9 šių metų ir 
vėliaus, savotišku budu, pakar
totas Dr. Marg.erio.

Amerikos Lietuvių (lydytojų 
Suvažiavimas, be abejo, gali 
turėti šiokių tokia svarba lie
tuvių gyvenime. Lietuviai gydy
tojai tatai jau
:au ne kartą A. L. D. D-jos su
sui ūkimuose tas* klausimas buvo 
prisiminta, bet viešai dar nebu
vo gvildenamas dėl nepramato
mų tam tinkamų sąlygų, prie 
kurių minėtas suvažiavimas ga
utų duoti pageidaujamų pasek
mių.

šiame rašinėly noriu pastebė
ti, kad Dr. Margeris, vietoj duo
ti savo sumanymus bei palėmi- 
i i rifus kas dėl projektuojamo 
Amerikoj Lietuvių Gydytojų 
Suvažiavimo, matyt, nežinoda- 
mas tikrosios padėties, sten
giasi pažeminančiai kalbėti apie 
lietuvių daktarus. Girdi, “susi- 
važiavus butų galima stipri ir 
pastovi Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Draugija sutverti”.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
D-ja yra sutverta 1912 m. ir 
tvirtai gyvuoja,-Daug ji yra nu
veikusi: rengė paskaitas, savi
tarpiniai lavinosi, leido medici
nos žurnalus ir dirbo labdary
bės dirvoj per buvusį Raudo
nąjį "Kryžių. Draugija ir dabar

Tolinus daktaras drožia: “ne
kinta ir pavydas, —- kas Šian
die lietuviuose gydytojuose taip 
baisiai vyrauja”. Tos baisios 
nukautos pas lietuvius gydyto
jus nėra.

Dr. Margeris neva kalba apie 
stoką tolerancijos .lietuvių gy
dytojų tarpe, o pats neteisybę 
apie lietuvių gydytojus kalba. 
Tai bent profesionalė etika!

Dr. C. K. Kliauga,
A. L. 1). D-j os sekretorius.

STRĖNŲ SKAUSMAI 
IR SILPNUMAI GREI
TAI PRAŠALINAMI.

Didelis Red Cross Kidney 
Plaster’is su radona fla
nele užpakaly veikia 

tarsi magišku budu

Jus galite pašalinti labai aštrius, 
skaudžius skausmus, ir nušipusius 
dieglius strėnose, neralgijos ir kitų 
rheumatizmo kenkimų su Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster’iu. Nuo mo
mento, kai šj nuostabų, seną gelbs- 
tantį plasterj panaudosite prie skau
damos vietos, jis suteiks jums palai
mintą pagelbą — jis šildo, švelnina ir 
malšina nuvargusius nervus ir pašali
na skausmą ir silpnumą umiu laiku. 
Jus gaunate netiktai nuostabiai grei
tą rezultatą naudojant Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster’j, bet jus gau
nate ir pastovią pagelbą, dėl to, kad < 
vaistai Red Cross Kidney Plaster’io 
be paliovos sunkiasi per odą į skau
damas vietas taip ilgai, kaip ilgai 
plasteris laikosi ant kūno, sis yrą 
papraščiausias ir pats tikriausias me
todas pašalinti kentėjimus. Buk tik
ras pareikalaut didelį Red Cross 
Kidney Plaster’j su raudona flanele 
užpakaly. Visose vaistynėse. •

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public 

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. VVashington St.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUfiERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

K. JURGELIONIS
A 1) V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 1
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.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ‘ADVOKATAS

So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

7

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

1 Tel, Boulevard 7679
k 3265 S Halsted St

2-ros lubos

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I.eavitt St.
Telefonas Can^jį 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Koom 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel.'Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

t ■ 1

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą’, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

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

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

erOR. HERZMAN -®>
- Iš RUSUOS —

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

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

18th St, netoli Morgan St.
VALANDOS3 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo G iki 7:30 jai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį
South ‘‘hore 2288 
Boulevard 4186 ’

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

DR. CHARLEL SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S'o. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
/ Vaiky ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telepljone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery 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 
Naktiniu Tel. Fairfax 6858
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KAIZERIO ANŪKĖS ATSILANKYMAS SOVIETŲ 
RUSIJOJE
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IŠKILMĖS IK PUOTOS LENINGRADE IR 
MASKVOJE

/ • •••••

TAI, VADINASI, “PROLETARIATO VALDŽIA”
12 - £ £ H Si B

LENINGRADO ŽMONIŲ SUSIINTERESAVIMAS

Kaipo tinkamas papildymas toms kaizeriškos prin
cessos vaišėms, verta pažymėti dar sekantys detaliai, t*Re-

Kiek laiko atgal “Naujienose” buvo nurodyta, kad 
Rusijos sovietų valdžia atsisakė- Įsileisti į Rusijų vokie
čių socialdemokratų rašytojų Heinig’ų, kaipo “kontrre
voliucionierių”, bet nuolatos duoda vizas keliavimui | 
Rusija visokiems kapitalistinių partijų atstovams ir net 
aiškiausiems monarchistams. Europos spauda tečiaus 
praneša dar naujų dalykų.

Rusijos diktatoriai, pasirodo, nesenai priėmė, kaipo 
garbingus svečius, didelį būrį užsienio bajorijos ir kapi
talistų, atvykusių specialiu laivu į Leningradu. Tarpe tų 
svečių buvo iv eks-kaizerio Wilkelmo anūkė, jos karališ
koji didenybe Prūsų princessa Albert.

šitą nuostabų Rusijos bolševikų bičiuliavimųsi su 
Vokietijos kaizerio giminėmis aprašo spalių 9 d. laidėje 
Vokietijos kairiųjų komunistų organas “Mitteilugsblatt“, 
pasiremdamas sovietų spaudos pranešimais.

štai kas tame kairiųjų komunistų organe rašoma:
‘‘Rugpiučio m. 26 d. sutartinai praneša ‘Krasnaja 

Gazeta’, Leningrado darbininkų tarybų dienraštis, 
ir ‘Rabočaja Gazeta’ Leningrade, kad rugpiučio 25 
d. į Leningradu atvyko specialiu garlaiviu ‘Gap Polo
nio’ Prūsų kunigaikštytė Albert. Ji buvo didelėje 
draugijoje. Vokietijos bajorai ir dvarininkai buvo 
jos palydovai. Jų vardai nepaminėti. Bet ‘raudonieji 
laikraščiai vis dėlto paduoda, kiek tų ‘aukštų’ pony
bių tenai buvo ir kas buvo tie pietinės Amerikos ir 
Ispanijos bajorų atstovai, kų atvyko kartu su kaize
rio anūke laivu ‘Gap Polonio’: 5 diplomatai, 22 dva
rininkai, 15 bankininkų, 112 fabrikantų, 12 korespon 
dentų jtakinkų pietinės Amerikos laikraščių”.
Toliaus pasakojama, kaip tiems “aukštos kilmės” ir 

stambaus kapitalo ponams buvo surengta Leningrade 
“širdingiausias priėmimas”.

“Jų pagerbimui”, tęsia komunistų laikraštis, “ir 
atsižvelgiant į jų specialį pageidavimų, Marijos tea
tre Leningrade buvo surengtas iškilmingas vaidini
mas, kuris buvo specialiai pašvęstas baletui. Muzika, 
sveikinimai, ovacijos. Nors teatre yra 1,700 vietų, 
bet į tų vakarų buvo įleista tiktai 335 asmens, ‘aukš
tieji’ svečiai ir sovietų atstovai. Valdovai pasiliko 
tarpusavėje. Purvinoji liaudis pasiliko už durų.... Jos 
karališkoji didenybė Prūsų princessa Albert buvo, 
nužemintai pakviesta suteikti savo atsilankymu gar
bę taip pat Ir sostinei Maskvai. Aukštiems ponams 
buvo pavesta ekstra-traukinys, ir Maskvoje tų kara
liškų rujų (“das koenigliche Pack”) iškilmingai pri
ėmė sovietų vyriausybė. Pats čičerinas ėjo jai pasi- 
klonioti. Popiet buvo aplankyta Tretjakovo Galerija 
(garsioji Maskvoje paveikslų paroda. “N.” Red.), o 
vakare buvo specialiu koncertas su šokiais. Feudale 
ponija buvo patenkinta”.

Šitų aprašymų paduoda, kaip minėjome, ne kokie 
nors “buržujai” arba “social-išdavikai”, bet Vokietįjos 
kairiųjų komunistų laikrustis, kuris žinias sėmė iš bolše
vikų “raudonosios” spaudos, einančios Leningrade. Kai
rieji komunistai Vokietijoje šiandie kovoja prieš Mask
vos diktatorių politikų, todėl jie kelia į aikštę šitokius 
žemčiūgus sovietų “rojaus” gyvenime.

Vadinasi, bolševikai išskėstomis rankomis priėmė 
ne tik didelį būrį biznierių, bet ir Vokietijos kaizerio gi
minaitę su visais jos bajoriškais palydovais. Tai tau ir 
“revoliucinė valdžia!”, Tai tau ir “proletariato diktatu-

Užsimokėjimo kaina:
i Chicagoje — paštu:

Metams ...... *............................- $8.00 •
Pusei metų ............... ............. .. $4.00 ■
Trims mėnesiams .................... 2.00
Dviem mėnesiams .................  LbO
Vienam mėnesiui ----------   .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .......  8c
Savaitei ......................................... 18c
Mėnesiui ....................... —.............. 75c

Suvienytose Valstijos^ ue Chicagoje,
paštu:

Metama ..................................—$7.00
Pusei metų ........................    3.50
Trims mėnesiams ...................... 1.75'
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ........................ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginu)

Metams ..................... —............. $8.00
Pusei metų ........................ —...— 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
—M—« I I II—

voliuoinis” proletariatas Leningrade, pasirodo, buvo la
bai susiinteresavęs tuo laivu, kuriuo atvyko Prūsų kuni
gaikštytė. Tuojaus suskubo tuo pasinaudoti profesinių 
sąjungų centras Leningrade. Jisai suorganizavo laivo ro
dymą publikai, imdamas nuo kiekvieno darbininko po 60 
kapeikų už įžangų į garlaivį, o nuo kitų gyventojų po 1 
rublį. “Krasnaja Gazeta” praneša, kad laivų aplankė 
daugiaus, kaip 60,000 žmonių.

“Raudonoji” Leningrado spauda aiškina šitų faktų 
tuo, kati Leningrado gyventojai manę, joge i tuo puikiu 
princessos garlaiviu atkeliavusi Rusijon kokia nors ... 
“darbininkų delegacija” iš užsienio! Jeigu taip, tai'tuo
met kyla klausimas: argi bolševikų humbugai su “darbi
ninkų delegacijomis” jau taip yra apmulkinę Rusijos 
žmones, kad jie kapitalistiškai-karališkos šunaujos nebe- 
atskiria nuo darbininkų atstovų?

KAS YRA DARBININKAS- 
PROLETARAS

“Draugas” sako: ♦
“Jeigu kuris socialistas į 

savaitę nesunkaus darbo už
dirba 60-80 doleriu, jisai nė
ra proletaras.“
Labai negudrus pavyzdys. 

\merikoje yra ištisos pramones 
;akos, kur išsilavinęs darbinin
kas gauna po $1.00 ir po $1.50 
iž valandą-sakysime, statybos 
laibuose, spaustuvėse ir tt. lo
dė darbininkai gana lengvai 
madaro po $60.00 ir -daugiau 
>er savaitę. O jeigu jiems 
’enka dar padirbėti viršlaikį 
(overtime), už kuri mokama 
Hisantro karto daugiau už 
k i<*k vic*i>V valamli,. trii 
tinė jų alga pasiekia ir ij>8O.O(,). 

’ai argi “D.” mano, kad tie dfll- 
dnijikai jau nėra darbininkai?

Yra juokinga šitaip galvot 
Darbininkui visą laiką kovoja 
iž algą padidinimą ir bendrai 
ie tą kovą laimi. Tie darbinin

kai, kurie .šiandie dar gauna 
’emas algas, už kiek laiko alel
yje gal uždirbs tiek, kiek siau
be uždirba aukščiausia apmo
kamieji darbininkai. Ar tai 
eiškia, kad kuomet jau ir jie 

bus “iškritę” iš darbininku kla- 
ės?

Marijoną organas mėgina ne- 
/a pagal ekonominę žmonių pa- 
lėtį atskirti vieną visuomenės 
lasę nuo kitos, bet jisai apie 
ai kalba, kaip tarytum niekuo- 
nel negirdėjęs, kokie ekonomi
jai skirtumai reiškiasi dabar- 
inėje visuomenėje. Jam rodo

si, kad daugiaus uždirbantis 
hnogus priklausąs kitokiai kla- 
ei, negu mažiaus uždirbantis. 

Jeigu tai butu tiesa, tai tikrais 
nroletarais reikėtų laikyti tik
ai tuos žmones, kurie nieko 
teuždirba ir nieko neturi, t. y. 
įbagus ir valkatas. Visi gi dar
bininkai, kurie turi bent šiokį 
ir tokį uždarbėlj, jau liūtą ne 
proletarai, bet buržujai!

Bet taip juk ųėra. Po žodžiu 
‘proletarai” dabartinėje eko- 
lominėje ir politinėje literatū
roje suprantama tie žmonės, 
kurie gyvena savo darbu. An
tras jų ekonomines padėties ]>o- 
>.ymis yra tas, kad ją darbą 
naudoja pelno darymui (arba 
kitokiems savo tikslams) jų 
samdytojai. Proletarai, kitaip 
sakant, yra samdomieji darbi
ninkai. Ar jų atlyginimas už 
darbą yra didesnis, ar mažes
nis, tatai ją padėties, kaipo 
tam tikros klasės narių, nepa
keičia.

Socialistai organizuoja ne 
ubagus (tai yra labdarybės Įs
taigą ir š pi tolią darbas) ir no 
valkatas (tuo daugiausia užsi
ima fašistai), bet ęlirbančiųjų 
žmonių kbuę. Ir socialistai visai 
nesako, kad biednysleje esąs iš
ganymus (kaip kad skelbia 
krikščionybės mokslas). Ko
kią tad prasmę turi “Draugo” 
pasakos apie tai* kad tas so
cialistas gaunąs tokią algą, o 
tas tokią? Tai yra tuščias tau- 
zijimas, daugiaus nieko.

Tegu jisai geriau pakalba apie 
kunigėlius. Jie tai iš tiesų savo 
gyvenimu ir darbaisprieštarau- 
ja savo mokslui. Sulig tuo 
mokslu, kurį jie skelbia žmo
nėms, turtas esąs kenksmingas 
dusios išganymui. Turtingas 

žmogus, pasak ją, negalįs įeiti 
i dangaus karalystę taip, 
kaip verbliudas negali perlysti 
per adatos ausį. O betgi retas 
kunigas tokią principą laikosi. 
Didelė dauguma jų žiuri, kad 
lik daugiaus iš kur gavus do
lerių, litų ir kitokių “svieto 
marnasčią”. Lietuvoje jie nesi
gėdi net reikalauti algą iš val
stybės, kuri nė reikalingiau
sioms dalykams mokykloms, 
kelių taisymui, bedarbių šelpi
mui neturi pakankamai pi
nigą. O tuo tarpu iš para pi jo
ną jie ima atlyginimą už kiek
vieną patarnavimą ir dar gau
na nesuskaitomas daugybes vi
sokių “afierų”. Juk ir liaudis 
piktinasi tokiu kunigų godu
mu, kas matyt iš. plačiai žino
mos patarlės: “Kunigo naudą 
velnias gaudo!”

Ir tą veidmainingą elementu 
organas drįsta dar pliaukšti apie 
algas socialistų, kurie gyvena 
teisiiiųu darbu !

Provokacljosiržnai- 
hynursi fakteliai

. Seimo rinkimą metu, kada 
visus buvo apėmęs karštis ir ne
ramumas, ir kada iš tikrąją 
geriausia pasireiškė visos par
tijų ir atskiru 'asmenų silpny
bės ir' sopamos vietos, visos 
slaptos .mintys ir. slapti suma
nymai, žodžiu, kada reiškėsi vi
sas užpakalinis gyvenimas, 
krikščioniškasis blokAs tuo me
tu parodė nepralenkiamą gabu
mu provokacijose. Geriausia ta
tai patvirtino provokaciniai “fa
šistų” atsišaukimai, o taipo pat 
irovokociniai prieš tautininkus 
išleisti atsišaukimai, kuliuose 
po katalikišką Lietuvą vežiojo 
katalikai studentai ateitininkai, 
derindami provokacijos nedory
bę su kilniais Kristaus mokslo 
idealais.

Bet rinkimai praėjo. įvyko 
tam tikrą atmainą. Visi tikė
josi, kad provokacijos atmosfe
roj praėjusieji rinkimai pamo
kys tuos, kurie rinkimus norė
jo provokacijomis laimėti, bet 
pralaimėjo. Vienok kasdieninis 
gyvenimas gausiais faktais ro
do, kad rinkimu pamokymo ne
supranta, nenori, arba jau ne
begali suprasti tie, kurie rinki
mų pamokymu turėjo daugiau
sia pasimokyti. Ir po rinkimų 
krikšč. blokas nenori ir nė ne
mano mesti to nekrikščioniško 
įpročio užsiimti provokacijomis. 
O tuo tarpu krikščioniškajam 
blokui yra tiek daug ir taip ar
timu aukštu kunigą net it- vys
kupą, 'šalies dora ir šventumu 
susirūpinusių. Juk tame Kata
likų Veikimo Centre, iš ' kurio 
ar per kurį ėjo provokaciniai 
lapeliai ir tebeina suprovokatė- 
jęs “Rytas”, sėdėjo ir gal tebe
sėdi vienas kitas aukštos vie
los kunigas. Sėdi, Renčiasi ir... 
nesukatalikina Centro veikimo.

Kad dar ir dabar krikščioniš
kasis blokas neatsikratė provo
kacijos įpročio, patvirtina daž
nai ankstyvą rytą sulauktas 
krikščioniškas “Rytas”, kuris 
dažnai tyria kreipia savaip fak
tus, išpučia menkniekius di
džiausiom baidyklėm, " ir t Uos 
iškreiptus faktus, tą sužalotą 
tiesą spausdina padidintomis 
raidėmis, kas dažniausiai tik 
provokaciją padidina. Kur tik 
dabar kas atsitinka, tai “Ry
tas” tuojau ieško ten ko nors 
bloga, greit įtarinėja, greit su-

(Pacific and Atlantic Photo)
Stirling Fessenden, Shanghai 

miesto (Kinijoj) majoras. Fes
senden yra amerikietis.

verčia bėdą, greit apkaltina, 
greit pasmerkia jam priešingų 
įsitikinimų žmones. Jau kad 
opozicija, tai opozicija! Jeigu 
kur kokia nelaimė atsitiko — 
valdžia kalta, jei oras blogas — 
valdžia kalta, jeigu javai neuž
derėjo valdžia kalta. Taip ir 
laukia “Rytas”, kad kur nors 
kas nelemta atsitiktu, nes tada 
turėtų pikto malonumo žnybte- 
lėti masoniškai valdžiai.

Sulužo Kušeliškių tiltas, kai 
didžiausia minia ant to tilto su
sigrūdo. Kas kaltas? “Rytas” 
apkaltina priešingą sau pažiū
rą liogeri.

t<> metų vaikas i.-š montekris- 
to šautuvėlio, greičiausia nety

čia, įšovė i prof. Bučio langą. 
Kas kalias? “Bytas” kaltina so- 
rialistiškas partijas. Ir dar kaip 
kaltina. Juk “Liet. Žinios” tą 
iačią dieną pranešė, kad buvo 
surasta įšautoji unontekristo 
šautuvo kulka, o tuo tarpu ant 
rytojaus “Rytas” dar nutyli at
rastą nepavojingą kulką, bet 
padidintomis raidėmis-, pirmam 
nistapy rašo, kad buvęs di
liausias pasikėsinimas nužudy
ti prof. Bučį. To dar negana. 
Dar ir antra diena “Rytas” ne
mažina raidžią ir leidžia sau 
'tarinėti ir su tam tikrais ko- 
nentarais viešai skelbti nieku 
nekaltus prof. Bučio kaimynus.
Ir tik “Eltos” prispirtas mažo
mis, susitrauk tįsiomis raidėmis, 
trečiam puslapy, jjieda “Rytas” 
tą supliuškusį burbulą. O kiek 
gandą ir kalbų sukėlė, kiek 
žmonių sukiršino tie du “Ryto” 
numeriu provincijoj?! O juk 
“Rytas” galėjo būt daug sąži
ningesnis ir galėjo atrasią kul
ką paminėti pirmam pranešime.

Valstybes kontrolė daro revi
ziją visoms organizacijoms, ga
vusioms iš valstybės iždo pini
ginių pašalpą. 'Veisės daryli to
kią reviziją “Rytas” negali už
ginčyti, nors ir mėgina, bet jau 
iš ahksto Irina visuomenei akis, 
ir neva su pašiepimu rašo, kad 
vaisi, kontrolė pradėsianti ir 
privačias spintas revizuoti. Ne 
privačios spintos svarbu “Ry
tui” apginti, bet svarbu paslėp
ti tos šunybės, kurios buvo da
romos krikšč. blokui viešpatau
jant. Svarbu nukreipti visuo
menės akis nuo “kaimui šviesti* 
draugijos”, — “prietelių” ka
lendorių išleidisios. .Juk, kai rei
kėjo kr. blokui išleisti šis agi
tacinis kalendorius, arba, trum
piau sakant, kai kr. blokui rei
kėjo gauti pinigą agitacijai, tai 
jie labai šeimyniškai paėmė iš 
valstybes iždo pinigų ir sugebė
jo juos panaudot agitacijai. O 
kad butų galima ši šunybė for
maliai pateisinti, jie išgalvojo 
“Kaimui šviesti draugiją”. Rei
kia pa brėžt, kad išgalvojo, bet 
ne sutverė, nes tokios draugi
jos nei tada nebuvo, nei dabar 
jos nėra. Tokius darbelius revi
zija gali susekti ir viešumon iš
skelti. Nemaloni tai butų kr. 
blokui “Skandalgešchiebte” iŠ 
ją valdymo gadynes. Už tat 
toks neramus ir nervingas da
rosi “Rytas”.*

Faktinuoju “Ryto” redakto
rium esąs dabar p. L. Gira. Tuo 
atžvilgiu irgi įdomi “Ryto” ir 
p. Giros psichologija. Rugsėjo

25 d. pamėgtomis riebiomis rai
dėmis “Rylas” įdėjo žinią apie 
Lenkų anglius Lietuvoj ir žinią 
apie neva manomas derybas su 
Lenkais. Išrašyta ten visas Ko
penhagos ir Lugano derybų fne- 
to “Liet. Žinių” žodynas. įdo- 
znus s*usigretinimas. Kiek šie
met “Rytas” ir p. Gira yra pa
našioms deryboms skaudžiai 
opus, tiek pernai maždaug tuo 
pat metu jie buvo tiek epiška 
ramus, kad p. Gira net nebėri 
niaujančią tautą buvo pradėję 
raminti. Ar nepergreita meta 
morfoza?! Kaip greit, ir ,kai] 
be sarmatos užmiršta dar tai] 
nelabai sena, bet nemažai skan
dalinga, pernai metų spalių m 
9 diena.

Dabar “Rylas” jau su ironi
ja šypsos iš tų, kurie prasita
ria, kad Lietuvoj nėra bloga. O 
juk dar taip nesenai ir “Rytui’ 
skaisti saulutė šypsojos visoj 
Lietuvoj. Ir visus kuo nusiskun- 
dusius, kuo sudejavusius “Ry-J 
tas” dar laip nesenai pravar
džiavo pesimistais, ištyžėliaiš, 
jodvarniais. Ir kai]) nemėgo tų 
dejavimų kr. blokas, kuriam ta
da nebuvo ko dejuoti. Matyt, 
kad, anot Dr. L. Bistro, pesi
mizmui pagrindo atsirado ir op
timizmo pagrindas išslydo kar
tu su ministerių portfeliais. 
Skaisti saulutė iš Lietuvos pa
dangės, matyt, nusileido šiltas 
vietas krikšč. blokui apleidžiant.

Turėdamas savo valdžioj “Ry
tą” p. Gira, buvusis L. V. Te
atro Direkcijos pirmininkas, 
nebenusituri pavydu ir nebeži
no kaip ir beįgnybti dabarti
niam L. V. T. Direktoriui p. A. 
Sutkui. Išgirdęs kur kokį da- 
Imi-tiiiio Teatro chrckt<»riaus ne- 
pasisekimą ar kokią bėdą, Du- 

vusis leatro direktorius tuojau 
apie tat (deda šživo' “Rytan“ ir, 
visus savo gabumus sukaupda
mas, ieško būdų, kaip labiau 
'geliančiai tat aprašyti, kaip la
biau diskredituoti p. Sutkaus 
autoritetą, k'aip labiau jį pa
šiepti, kai]) labiau iš jo pasity
čioti. P. A. Sutkaus bylą pas 
taikos teisėją su p. Tvirbutu 
vieną kartą “Rytas” ironingai 
vadina debiutu, kitą kartą deda 
tą aprašymą j “nelemtų įvykių” 
skyrių ir dar su tam tikrais pa-

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir Res. Tel. Bouievard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 l>o 
pietų ir 6 iki 8 vakare. <

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 J.
Rezidencija: 3114 West 42nd St.

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

> • t nuo 9 ikt 11 vai. ry»«sValandw y nuo 6 ;ki 8 vn|. vaharc

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas 

$303 S. Morgan St.
Chieago, III.

Tel. Bouievard 2160
—- Valandos —

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

aiškinlmais, Iš kurių taip fr 
trykšta nebepaslcpiamas piktas 
pasidžiaugimas, įgnybimu pasi
gerėjimas.

Gal naujam direktoriui iį 
sunku tvarkyti iširęs teatras, 
gal kartais tenka padaryti ir 
vienas kitas administracinis ne
taktas ar net klaida, bet kam 
per “Rytą” taip negražiai iš to 
džiaugtis p. Girai už teatro iš- 
rimų kaltam? Galima paga- 
au, suprasti ir pavydas, bet 
am tą pavydą afišuoti krikš- 
•ioniškoj spaudoj ? Juk tas vis
kas yra rašoma tame krikščio- 
liškame “Ryte”, kur su tokiu 
•])lombu rašo p. Ed. Turaus
kas, seimo narys; ir rašo dėl to, 
kad jam gaila “Liet. Žinių” ne
kaltų, klaidinamų skaitytojų. 
9 kad tai]) tas pats p. Ed. Tu- 
•auskas, tas pats seimo narys, 
mtų ir pagailėtų nemažiau ne
kaltą, nemažiau klaidinamą ir 
nemažiau nelaimingą “Ryto” 
ikaitylojų, kurie jam yra arti- 
nesni.ir kurią jam, kaip savų
jų reikalų ir pritiktų labiau gai
lėtis! Bet jeigu jis tik “L. Ž.” 
skaitytojų tegaili, o “Ryto” ne, 
tai mielaširdingas p. Ed. Tu
rausko, seimo nario, nemiela- 
iirdingumas!

Beje, rodos i’ugsėjo 27 d. 
Katalikų Veikimo Centras buvo 
sušaukęs lietuvių kataliką dar
buotojų konferenciją, kurios 
dienotvarkėj buvo tokie punk
tai: 1) K. V. Centro reorgani
zavimas ir 2) šią dienų spauda 
r kiti spaudos reikalai. J tą 

konferenciją buvo kviečiami visi 
katalikybės akcija suinteresuo
ti katalikų darbuotojai. Kaip 
butą malonu, jeigu po tos ka- 
ti*.Iikiš.lcos konferenoijos r>asi<la-. 
rytų kutalikiškesnis “Bytas”!

[“L-vis”)
/" 1 ■ ■ 1

DR. K. DRUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tol. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792 

h i ■ ..... i. ■ i

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

"dr. margeris"
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578
L ----------- - ------------------

’ . DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7821 Res., 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

v ------------------

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.
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Mėnesį su italais
Laiškas iš kelionės

Niekas nesuskaitys kiek j- 
vairus plunksnagraužiai rašalo 
sudarkė ir pienelių prilaužė ju
rų kelionių įspūdžius užrašine- 
daini. Plaukiant jura ar okea
nu kiekvienam maž-dug poetiš
kos sielos žmogui, taip sakant, 
“mūza įkvėpimo priduoda”. 
Bent ilgus laiškus saviesiems 
rašo damos ir jaunos merginos, 
o įsimylėjusieji vaikinai -savo 
brangiosioms. Ypač “Balsako 
amžiaus” panelės stropiai pildo 
savo dienynus.

Begali nė berybe, saulė, jura 
ir jos bangos vienodai veikia 
Į visų tautų gyvūnus, teisingiau 
sakant—žmones, Įvairaus am
žiaus, luomo, “stono”, ir tempe
ramento, tik ne visi vienodai 
tam veiksmui “pasiduoda“.

Vakrr musu laivas išplaukė 
iš italų uosto (remia. Paplaukę 
Mediterano juromis, šiandien 
mes pasiekėme ispanų uostą 
Barceloną. Visur nauji ypatin
gi Įspūdžiai. Kuomet laivas 
plaukia Gibraltaru, po dešinei 
matai Europą, po kairei— Af
riką. Kalnai debesius siekia, 
įplaukus į platų okeaną prasi
deda paprastos jurų kelionių 
scenos: flirtas, kortos, jurų li
ga etc.

Laivo administracija ir 
pasažieriai

(lanaventa Luogi “Pr. Gio- 
vannos“ komanduotojas 26-tas 
metas jurose gyvena. Aukštas, 
gražiai saule nukepints, tiesus, 
raumeningas ir vikrus vyras. 
Gražiai angliškai kalbanti jo 
padėjėjai kapitonai Meneginello 
Eabis ir Vadino Dominico su
pažindino mane su komanduo
tojo, kuris tuoj pavadinęs savo 
kabinetan Įsakė atkimšti bute
li ispaniško “Vermuto”, kurį 
mes ten pat ir išragavome.

Laivą vedanti administracija 
liegalo mandagi. Kiekvienas ka
rininką'. nusišypsojęs pasilen
kia, pakelia į šoną po kojų be
sipinančius italukus.

Kitokios charakleiistikos už
sitarnauja valgyklos administra
cija. Tartum pritardami vy
riausiam stevvartui visi patar
nautojai šūkauja, rėkia ant sa-

vo italų - reikia ar uerikia.. Su 
vienu “išsiporkuoja” ir “išsi- 
sakramentuoja”, kad jis valgy- 
dams nesutinka skrybėlę nusi
imti. Kitas keikiasi “ancara’’ 
makaronų prašydamas. Flegma
tiškumo italuose tikrai nesima
to: kalbant veidas kaiteliojasi, 
akys blizga, rankos mosuojasi. 
Būnant tris savaites viepame 
laive su 500 italų jų tautos 
būdą galima geriau pažinti, ne
gu gyvenant Milane, Romoj, ar 
Neapoly j. Inteligentingame
žmoguje jo tautines ypatybes 
ne taip greit įžiūrėsi, kaip kad 
tame žmoguje, kurs dar nėra 
paliestas jokios kultūros. Ge
rinusį centrą studijai sudaro 
erzac-inteligentai ir pseudoaris- 
tokratai. Dabartiniame amžiu
je juos visur nesunkiai galima 
rasti... Labai įdomu temyli, kaip 
lygiai veidą nusiskutęs, nusi
pudravęs, plaukus susišlikta- 
vęs, su padžiautomis ir nakti
niais tulliais prie pietų stalo 
atsisėdęs jaunas itališkas “aris
tokratas” salotas su peilio ge- 
lešte į burną gruzdamas iš au
kšto, su panieka žiuri į savo 
tautos kaimyną darbininką. 
Dažnai ginčijasi pro ir auti fa
šistai.

Apari italų pasažierių yra 
vienas Lenkijos žydelis, kuriam 
nepatiko gyvenimas Palestinoj 
ir jisai emigruoja pas savo bro
li į Braziliją, vienas portugalas, 
keli ispanai, viena turkų šeimy
na, keli arabai ir aš “Naujie
nų“ korespondentas.

Valgome grynai itališkai: 
ryte puodelis kavos ir balta 
duona, pietums makaronų, spa- 
gečių, vermišelio sriuba, košė 
ar kas nors panašaus, trupinė
lis mėsos, salocių lapų, kiek no
ri raudono vyno, balta duona 
ir apelsinas. Vakare* beveik tas 
pal. Laivas gabena vien tre
cios klasės keleivius, bet už tat 
gabena tūkstančius dėžių svo
gūnų, česnakų ir šimtais bač
kų vyno iš Italijos ir Ispanijos 
Pietų Amerikon.

Keleivių tarpe yra daug ^ta- 
lų gyvenusių Ne\v Yorke, Chi- 
cagoj ar Galifornijoj. Del kvo
tos negalėdami į ten grįžti, jie 
važiui ja pirkties sau ukes Bra
zilijon.

Austriją ir Vengriją .. 2,252 
Vokietijų ...........   633
Belgiją, Olandiją ir

Lussemburgą .... 16,033 
Angliją ir Airiją..........1,262

Balkanų valstybes .. 4,027 
Afriką ..... 
Aitri 
Viso 
Iš 9 

DOS - 3'

... 5,829
paesi

225,800 
mil. gyventojų Argenii- 
mil sudaro italai.

ispanas

Ispanų valdžia, ar 
meninės organizacijos, paskyrė 
dideles dovanus tam autoriui 
veikalo apie Christopą Colum- 
bus, kuyrs “nesugriaunamais 
argumentais“ darodys, kad Go- 
lumbus buvo ispanas. Ispanų 
karalienes IsaJiellos karūna 
duota Columbo' ekspedicijos 
šelpimui, išstatyta pasaulinėj 
parodoj Pluladelphijoj.

Italai iš to viso tik juokiasi. 
Jie sako jau tokis Italijos ga
rsių vyrų likimas: Marconi, Go- 
lumbus, Valentino etc. negalėjo 
rast galimybės savo talentais 
namie pasireikšti. Ir Golumbus 
iš Ispanijos kelionę pradėjo. 
Vienok Golumbus yra gimęs 
Genua, Italijoj, 1150 metuose. 
San Stefano bažnyčioje yra re
kordai lame laike lokiu vardu 
ir pavarde krikštyto 
Ant jo paminklo 
Aųuaverde aikštėje
parašas: “A Christopo Colom- 
bo—La Patria”.

Darydamas testamentą vasa
rio 22, 1498 savo gimimo vietą 
jis nurodė Genuą.

Siauros gatves
Senesnės gatvės Genua, Mi- 

ane ir Bomoj nepaprastai 
ros. Namai išstatyti po 
ui kalus viršūnėse beveik 
antrus siekia. Lietus ne
gatves užlija. Siauromis galima 
tik pėkščiam eiti. Nereikia būt 
dideliam vyrui, kad vienu žin- 
ksniu peržengt skersai gatvę.

Naujosios gatvės gražios, 
daug pasajų, šaligatviai stilin
gai smulkiu marmuru iškloti. I

“Pagyvenęs mėnesį su italais 
pripranti prie makaronų ir pra-. 
dedi žmogus Ginuzo kalba kal
bėti”,—taip rašė tūlo laikraščio

Golumbus: ar italas?
tai visuo-

kūdikio. 
Genua joj 
yra toks j

siau-

vieni 
visas

Į: ■' t i y / čtr X r x ?r'x A t Aii A\ Ai

Atdara

Ketvergo

Vakarais
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CLOTHING H0U5E

Atdara

Kuba tos

V aka
MILWAUKEE and ASHLAND AVENUES

Penki Tūkstančiai Overkautų
MUSŲ visas Antra Augštas paskirtas dėl overkautų. čia vyrai gali pasirinkti iš didžiausio stako Chi- 
cagoj faktas kuris palengvina pasirinkimų. Pardavinėtojai patarnauja kuogeriausiai L kainos yra 
žemos kaip augšta rųšis tavorų daleidžia. Mes garantuojame pritaikymų. .. visi pataisymai DYKAI. 
Investavimas į CONTINENTAL overkautus yra užganėdinantis ir gerai patarnauja!

STYLIAI
Box overkautai, uisterettes 
su puse diržo, tube mode
liai, su ar be velvet kalnie- 
riaus, viena ar dviem eilėm 
guzikų, konservatyviški mo
deliai ir gerai tinkanti.

M.1ER0S
Jei manot, kad dėl jūsų sun
ku pritaikinti, tai atvažiuo
kit į CONTINENTAL dėl 
savo overkauto. Mieros dėl 
žemų, augštų, plonų ir regu-

MĖLYNI BOUCLE 
OVERKAUTAI

Jus norėsit įsigyti šį vienų 
Mėlynų Boucle Overkautų! 
Materiolas kinky užbaigi
mo, gerai išrodo ir tvirtas. 
Dviem eilėm guzikų su vel
vet kalnieriais. Pamušas 
storo satin, po $33.

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Skaitlinga emigracija
Apie pusė miliono žmonių 

kas met emigruoja iš Italijos 
uždarbiauti svetimijon. Oficia
liais daviniais jau 1923 metais 
iš Italijos emigravo i įvairias 
Europos ir Afrikos dalis ir į 
UŽokeani 103,653 žmonės se
kančiai :

Kanadą ......................... (>,459
.Jungtines Valstijas .... 57,686 
Braziliją ................. 15,046
Palatą............... ..  96,080
Australiją..................... 1,150
Aitri paesi .................. 1,432
Viso 177,853

F ra ne i ją ................. IKI,780
Šveicariją .... 9,649

kau.—Dambauka.
Ekvatorius,

MUSŲ PASIŪLYMAS SERGANTIEMS

DYKAI Patarimai, Dykai Egzaminacija, Dykai Medika
is Patarnavimus

Per visų Ši menesį ta nepaprasta proga yra suteikiama ser- 
ganteims žmonėms per Daktarų 1.. G. 1VRIGHT, tikslu <le- 
monstruoti naujų Europinę sistemų, taipgi didžiausių moksli
nių elektrinių aparatų įskaitant Alpino, Kromayer, Quartz, 
šviesas High Freduencv, Autocondensinsinius, Deathermy 
Electric ir mcdiaklj "Ozonatoer” aparatų (geresnių nėra net 
ir Europoj*. Atsilankykil ir persitikrinkit kaip greitai jūsų 
chroniška arba užsisenėjusi liga, kurių sunku buvo išgydyti 
senu budu iž.rydoma su pagelba naujo budo rankose tikro 
specialisto.

Norime >>asikalbėti su visais kenčiančiais chro
niškom^ ligomis, nervų, kraujo, taipgi odos ligų, 
be skirtumo kokiame stovyje jos butų -specialiai 
su tais, kurių senu budu daktarai išgydyti nega
lėjo !

Esu visai liuesas nuo visokių skausmų. Pagel- 
be jo t man stebėtinai ir esu jums labai dėkingas.

Gei'biamas Daktare:
"Esu labai užganėdintas, kati paliuosavut mane 

nuo skausmų, siunčiu jums padėkom iod|. Kentė
jau tnėne;- ius nuo skausmų skilvyje ir nuo akmenų 
pūslė je. Taipiri kentėjau nuo užkietėjimo vidu
rių ir nu<> galvos skaudėjimo ir svaigulio. Tankiai 
nevalgydav au per visų dienų, kpd išvengti kentė
jimų

"Bumu visuomet laimingas, kad atsilankiau pas Ju* .nes paatatėt nutne ant 
kelio sveikatos. Jaučiuosi dabar labai gerai, nes išmokinote mane kaip būti 
sveiku < Jalui girti jūsų gydymo būdų visiems kenčiantiems ir patarti Jiems, 
kad atsilankytų pas jus, kad ir dėl i •egzaminavimo, nes žinau, kad suteiksit 
jiems taipgi gerų patarimų ir gydymų, taip kaip Ir man.

"Dėkodamas jums šrdingai, pasilieku
Su tikra pagarba,

Rudolf Decker.
1937 Carlow Avė.- 

Chicago. Spalio 9, 1026
Tokias geras PASEKMES gausite pas Dr. L. G. WRIGHT.
Ligas kraujo, odos, plaučių, skilvio, nervų, inkstų, reuniatliunų. neurltig, dusuli, 

katarų, rugštumus viduriuose, visos ligos greitai prašalinamos su pagelba musų 
naujausiu budu BE SKAUSMO gydymu. Paslaptis užtikrinama.

ATSIMINKITE! Per visų sį menes| gausite DYKAI patarimus, taipgi DYKAI 
medikai) patarnavimų, visai dykai išskiriant gyduoles ir Serumus. Neatidėliokit, 
atsrlankykit pas mane, nelaukit paskutinės valandos, paskiau busiu priversta* 
savo pigias kainas už gydymą pakelti iš didelio priplaukimo pacientų. Apsaugokit 
savo sveikatą, atsilankykit šiandien. Prie patarnavimo yra slaugė.

Valandos nuo 9 ryto iki k vakaro. Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Neatideliokit ir ątirfininkit manu adr«tu>

DR. L. G. WRIGHT
337 VV. MADISON ST., Kampas Market 2 augštas 

CHICAGO, 1LL-

:U ^L..

SPALVOS

Mėlyni, Pilki, Rudi

šyti.. družėti ir

Tinkamos spalvos

ir mai

vienodi.

visiems.

MATERIOLAS
čia galit pasirinkti geriau- 

I

šių impo'rtuotų ir naminių 
materiolų, Montagnaes, 
Crombies, iš Vokietijos 
Chinchillas ir Velour.

CARR M ELTON 
OVERKAUTAI

Musu Del Berniukų Departmente
Berniukų 

Overkautai
Vilnoniai Chinchilla, vil
noniais pamušais, vertes 
iki $15

SIC

Skuriniai
Kautai

Gero inateriolo, vilnonių 
pamušu, visų mietų, spe
cialiai

58.95
$86 Radio Setas DYKAI 

Berniuk ii! Klauskit salesmeno kaip įsigyti 
Crosley Radio Setą, su pridėčkais

$60
štai overkautai iš Isaac 
Carr Triple X Meltons. Ran
komis siūti. Jie pardavinė
jami po $125. Viena ir dviem 
eilėm guzikų. Tamsus ox- 
ferdai ir mėlyni, šilkiniais 
pamušais.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA UŽ VIDURMIESČIO VYRU KRAUTUVĖ

H /.ą”

M • H 
H

. xxxxxxxxxxxxxxxxxx::♦> <♦> <♦> JXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kainos nuo J25 iki S300

Ateik pamatyt ir išgirst liauju muzi

kali instrumentą. 5,000 dolerių praizas 
duodamas už išradimą naujo vardo. 

Gramafonų Viva-Tonal, Orthophonic.

Naujas Gulbransen Registruojan
tis Pianas yra vienintelis šios rū
šies pianas pasauly. Pamatyk ir iš
girsk naują mechanizmo veikimą,

♦♦♦♦♦♦♦

■■■

Atidarymo Išpardavimas
JOS. F. BUDRIKAS atidarė didelę naują muzikos instrumentų ir rekordų sankrovą, 3417-21 So. Halsted St. 
Kad supažindint Lietuvius su naujoms aukštos ryšies prekėmis, kainos ant visų prekių dabar nužemintos.

Grand Atidarymas (vyks Subatoj, Lapkričio 13, *26
Tų dienų kiekvienam atsilankusia m bus duodamos dykai dovanos

ing. Išreiškia tikrą muziką, taip 
pat kaip kad grojant rankomis.

GULBRANSEN 
VJ Player-Piano

PIANU BARGENAS ’
Gulbransen Registering S450
Biskį vartotas ..... S290
Kiniball Grojiklis S465
Mažai vartotas........................ $175
Straube Mahogany Grojiklis $495
Didelis pasirinkimas: Adam Schaff, 
Waltham, Jessie French, Bernard 
Pianų.

^nm^ic/^Radiolas
Gulbransen Trade Mark

RADIOS
Atvvater Kent, R. C. A. Radiolas, 
Freshman, Zenith. Žemiausios kainos 
visoj Chicagoj.

Šitas gražus 5 tūbų setas, kaip ant pa- 
) veikslo, su visu įrengimu už .. $95
Nužemintos kainos ant aukštos rųšies 
B. Baterijų. Kaina 45 Volts $2.45 
Radio tūbos No. 201A po.......g'j 45

Taip pat didelis pasirinkimas naminių rakandų, kaip tai: pečių, skalbiamų ir prosinimo mašinų ir ka . p ti; 
Parduodu Lengvais Dalimis Išmokėjimais

BUDRIK Krauta,
3417-21 So. Halsted St
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Kalėdų Ekskursijos į .

LIETUVĄ
Geriausiai* pasaulio laivais

S. S'. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodiio 4 P#r Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
S. S. REPUBLIC

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

šios ekskursijos yra ypfftiJkal vedamos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmenų. Įrengimai ant visų 
l'mtetl States Linijos laivų yra nepnlygs»ami--ęrtlvus 
kambariai, platus deniai, ir tt.. o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Reguliariiki išplaukimai Lapkričio mėnesį
S. S. President Roosevelt.............................Gruodžio 1
S. S. Republic ..............................................Gruodžio 11
S. S. President Harding ............. Gruodžio 15
S. S. President Roosevelt....................... Gruodžio 29

Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su
vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas, 
ai ba rašykite pas

States Lines “
Broathvay. New York City

St.Charles Nauja Krautuve
Del Vyrų ir 

Berniukų
Kas yra Įvertinama rūbuose: 
Kuomet materija ilgai dėvisi 
Kuomet slyliai yra vėliausi 
Kuomet pasiuvimas puikus 
Kuomet jus GAUNAT 
U Ž (J A N E EĮ I N I M Ą 
Jus tai gausit

Hari Schaffner & Mari Rūbuose
ŠILTAI ČEVERYKAI 0VERKAUTA1

$27.50 47.50 $4 $10 $33.50 47.50
Ateikit ir Pamatykit Puikios Vertės

Gorecki’s
115 E. Main St., St. Charles, III.

Phone 95 
Pardavinėtojas M r. John Grietinas

Sveikatos Dalykai
Ilemorrhoidai

Rašo Dr. A. Montvictas

Žodis* liemort hoidas yra su
darytas iš dvieju graikiškų žo
džių "kraujas” ir "tekėjimas’’. 
Ištikrųjų tikras kraujo tekėji
mas labai retai pasitaiko šitoj 
ligoj. vienok jo rasojimas ir 
išparpusių venų yra labai lan
kus, IIcmorrboidais vadinama 
išpilt pusios venos mėšlinei žar
noj ir arti jos. Mažytės venos 
išpuipsta taip, kad pasidaro 
kaip sliekai, arba kaip riešuto 
didžio krepšeliai. Violomis jos 
laip išsipučia ir sukietėja, kad 
sudaro kietus, melsvai raudonus 
gūželius, kurie bukais tampa 
nepaprastai opus ir kraujas 
ypač aiškiai matosi mėšluose 
einant laukan.

Kada šitokie gilziniai heinor- 
rhoidai tampa įdegti ir skaudus 
arba kada jie praplyšta ir krau
jas sriove teka laukan, ligonis 
iitško gydytojo pagelbos. Prie
šingame atsitikime jis gali ne
žinoti turis hemorrhoidus arba 
ir' žinodamas kenčia ir laukia 
bent' pasitaisys.

l iesa, kariais paltys savaime 
be jokio gydymo Ilemorrhoidai 
dingsta. Tai yra tokiuose atsi
tikimuose, kada jie yra nauji ir 
jų atsiradimo priežastis pilnai 
tampa pašalinta. Bet tokių at
sitikimų nedaug. Svarbiausias 
ių yra nėštumas. Po gimdymo 
jie gali išnykti. Parpasta i be- 
morrhoidai išsivysto lėtai, Čie 
iau ir priežasties prašalinimas, 
kada jie yra išsivystę, retai te- 
ge’bės jų sunaikinimui. Supran
tama, priežastis turi būti pra
šalinta. bet ir hemorrhoidus 
reikia sunaikinti chirurgijos pa- 
gelba. Nesvarbu, kokia meto
dą vartojama—išdeginimas, iš- 
piovimas, užveizimas ar elekt
ra išvirinimas, tai priklauso 
nuo gydytojo pasirinkimo.

Hemorrroiciai turi būti gydo- 
ni ,nes turėti juos pavojinga. 
Pavojai dideli. I lemorrhoidas 
<a>i pratrukti ir, jei nemokama 
kraują sulaikyti, gali jo labai 
laug nubėgti. Net fhirtis gali i-

■ ■ ■ ■ ■ ■ * RMHHK

Naujų knygų iš Lietuvos - parduo dam už pušų kainos
NUPIGINIMAS TĘSIS IKI GRUODžIO-DEC. 25 D., 1926

“NAUJIENOS” daug knygų aplaikė iš Lietuvos — knygos įvairaus įvairiausios turinio. šitas visas knygas įneš parduodam už pusę kainos, 
jeigu pirkaite nemažesne suma $5.00. Reiškia, žemiau surašytos knygos galėsite jęauti pusę kainos pigiau negu tas pačias knygas kad parduoda 
Kiti lietuvių knygynui Amerikoje. Šiame skelbime rasite visokių knygų: mokslinių, istorinių, informacinių, apysakų, dainų, teatralių veikalų, 
taipgi muzikaliu kurinių. Visos knygos yra iš Lietuvos, išskiriant muz ikėalius veikalus. Mes skatinam “NAUJIENŲ” skaitytojus atidžiai 
peržiūrėti čia esam*, knygų sąrašą, o esam tikri, kad kiekvienas iš Jūsų atrasit daug sau reikalingų knygų. Taipgi turime priminti “NAl JIE- 
NŪA skaitytojams, kad.čia skelbiamu knygų turime kiekvieno pavadinimo tiktai po 20 egzempliorių. Reikalas kiekyienam pasirūpinti, kad 
įsigijus skubiai sau reikaligų knygų. Gyvenanti toliau nuo CKfcagos pinigus už parinktas knygas prisiųskite sykiu su knygų rinknių, o gyve
nanti ( hieagoje kviečiami pribūti asmeniškai j “NAUJIENŲ” didjjį ofisą. Prisiųsdarni knygų užsakymą sykiu pažymėkite kurias knygas iš 

kuriu toeusu —
g«.
vietų padrikote.

’ lemorrnoidų 
nudaro vėžio

NEREIK
fHUuj

i

50 centu

savaitę
l ir

9

L

vak. 
nuo 
vak.

šį vakarą
Subatoj

CORNER LAKE 
Lake St. Surtac* 

Care
Clark and Lake 

Elevated

ryto iki 10 
Kitas dienos 
9 ryto iki 5

Victor, 
Colurnbia. Che-

kainumis kur 
gali nuei- 
lliuatraciją

L?!

5 metų garantija 
Daugelis kitų iidiroė

Bruns-
wick, 
ney, Ediaon ir 1.1, to
kiomis 
kuinas 
pirkti.

Subatoj nuo 9 valandų ryto iki 10 valandą vakaro
Olsely \Varehouse Išpardavimas
sis išpardavimas pra

sidės šiandien

%
14h,

•
Šį;?,

šis modelis I I, vienas iš dau
gelio bargenų, nėra 

iliustruotas

PINIGŲ 
ĮMOKĖTI

260 VISAI NAUJŲ 
FONOGRAFŲ

Labai pigiomis kainomis 
ši vakarę ir Subatoj

I.aliai Gražus ( olonial Queen Anne Modelis — Francuziškų, Italio- 
nišku, Ren lissance, Angliškų, Adomo ir Tudor Stylių, ir t. t.

DYKAI—50 parinktų rekordų arba graži lempa

TAI NĖRA VILIOJIMAS — GREITAS PASTATYMAS

Šie pasiūlymas nenitęa ilgai—bukit čionai kada dury* atsidarys 
Gaukit pirmų panirinkim^

193 N. La Šalie UNITED FACTORIES H3N US.B.

OUTLET PLANT, INC
CUrElevatod vvarehouse

Garsinkites NAUJIENOSE

ujo nutekėjimo, 
erzinimas neretai 
ligą mėšlinoj žar- 
senesnius žmones, 
prisieina su gra- 

nes ateitis pras-
Tuomet jau j 
boriuni tartis, 
ta. Kraujo sunkinųisi iš hemor- 
rhoidu tankiai ligonį daro iš
blyškus, ir silpną. Per nušutu
sius- arba nubraižytus hemor
rhoidus galima gauti taip vadi
namą "kraujo užnuodijimą”. 
Hemorrhoidų buvimas mėšlinėj 
žarnoj daro vidurių kietėjimą, 
kas jr pačius hemorrhaidus vis 
labiau didina ir šiaip ardo visą 
sveikatą. Taipgi kas turi he
morrhoidus ir neina pas gydy

tas 
savo sveikatą,

to.ją, kad juos prašalinus, 
nebrangina nė 
nė _gyvybę.

Dabar keli žodžiai apie apsi
saugojimą.

Ilgi sėdėjimai, darbai reika
laujanti sėdėti ilgas valandas 
veda prie hemorrhoidų gavimo. 
Nėštumas, ypač tankus nėštu
mai sekanti vienas po kito, yra 
svarbi priežastis. Chroninis vi
durių kietėjimas su priedu įvai
rių vaistų vartojimo viduriams 
paliuosuoli padaro daugiau he
morrhoidus negu kas kitas. Pe
čiaus nemaža yra atsitikimų, 
kuomet Ilemorrhoidai gaunami 
dėl pailginto vidurių paleidimo, 
ypač gi mėšlinė žarna tampo 
pabliurusi arba įdegta. Padidė
jusi prostetinė liauka dėl gono
rėjos- ar kitos kokios priežasties 
irgi lenkia prie hemorrhoidų.

Net ir pašalinus senus he- 
morrroidus reikia saugotis, kad 
ir vėl negavus naujų.

SANTAL 
MIDY

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
oinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodi 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

H

Muzika 
Lotus I

MUZIKALftS DAINOS A. BAčIULIO
5 — Dainos — vyrų ir merginų kvartetams
Oi Dainos — solo arba duetai................................

u te ir aušta rytas — duetas . 
inišram kvartetui arba korui ............ •...

duetas .......................................................
— mišram kvartetui arba korui .......................

Lotus V
Gimdymo Slėpiniai — Vydūno, pus. 101 
Muravjovo Laikmetis — Klimu, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi. 67 .... ..
Kaip gyventa musų senelių pronenelių — Lunkevičiaus. Su pa

veik sais ..........................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp 
Vokiečių Kūrybą — I’rof. Heinemano, pusi. 287 
Kuvu 20 Diena -— šerno. Su paveikslais, pusi. 139 
Laukuose ir Pievose — Vegnerio. 
50 Pamokų iš gamtos

puslapių 107 ................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija — .Janulaičio, pusi. 218 .... 90 
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveiksais, pusi. 126

Ia)cus VI
Palydovas — Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam į Lietu

vą. Infomacijų knyga apįp Lietuvą. Su Lietuvos žemlapiu. 
apdaryta, puslapių 111 .............................. ~

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ............
Geoibginiai tyrinėjimai — prof. Jodelės, pusi. 108 
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ............................... -..
Lietuvos Dainų literatūros istorija — Biržiškos, pusi. 118 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta 
Pasakos — Nepasakos — Mašioto. ‘ Su paveikslais, pusi. 38 
Tautos Gyvata — Vydūno, pusi. 150 .................................................
žemė pasaulio erdvėje — Recluso. Su paveikslais, pusi. 63 
Visumos Sąranga — Vydūno, pusi. 32 ...............................................
Dainų atsiminimai — Biržiškos, pusi. 142 ......... ...................... ......
Kelią tiesiant j Lietuvos Nepriklausomybę, pu.sl. -10 .......................
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiksluota, 

puslapių 47 ................................................................................ 35
Bolševizmas ir Socialdemokratija — Bauer, pusi. 141 .................. 40
Auklėjimo Mokykla — Jurgino, pusi. 99 ....................................... :. 40

Locus VII
Apysakos, Pasakos, Legendos — Geresni 

Musų Rašėjų Originalai, bei Vertimai 
iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai — Vaišganto, pusi. 291 .............................
Lazdynų Pelėdos — 15 apysakų, pusi. 252 .................. .........
Lazdynij Pelėdos — 26 apysakos, pusi. 252 
Algimantas — Dr. Pietario, pus). 505 (2 tomai) apdaryta 
Vinco Krėvės — 10 apysakų, pusi. 227 ..............................
Gyvenimo Akordai — Vaidiliutės, pusi. 160 
Vaišganto raštai — daug įvairių skaitymų, pu.sl. 224 
Sulaukė — Terezijos Jadvygos, pusi. 132 
Rambyno Tėvynė — Rusecko, pusi. 64

Locus VIII
Bludas — Dobilo, pusi. 428 ..........................................
Pajudinkime Žemę vyrai, pusi. 116 ...........................
Putino — Valdovo SUnus ir dar 3- apysakos, pusi. 256 
Putino — Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

puslapių 217 ........................................................
Marikė — Vargšo, pusi. 60 ..................................................
Dykumose ir Giriose — Sinkevičiaus, pusi. 4.16 (2 tomai) 
šimtas Apysakų —- Schmito. Su paveikslais, pusi. 136 
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus — Buracevska, pusi. 161 
Sunkiausiais Laikais — Rucevičis, pusi. 123 ........................
Septynetas Pakartųjų — Andrejevo, pusi. 56 .................
Kada Rauda Siela — Vaideliutė, pusi. 123 ............................
Mano Poilsis — Mašioto, pusi. 63 ............... .........................
Gera Galva — Žemaitės, pusi. 40 
Bramlzmo Stebuklai — Gotjes, pusi. 77 ........................
Devynios Pasakos — Giedriaus, pusi. 81 ..................... ,.........

Locus IX
Žvirbliai — Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta .......................................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias — Mašioto, pusi. 43, su pa 

veikslais ........................................................................
žiema ir Vasara — Mašiot. Su paveikslais, pusi. 31 ........
Majio Dovanelė -— Mašioto. Su paveikslais, pusi. 29 .......
Medelis Plačiašakis — Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50 
Krislai, puslapių 59 ..................................................................
lakštingala — Šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 28 .........
Iš Prūsų IJetuvos Gyvenimo —- Gudaičio. Su paveikslais 

puslapių 68 ...............................................................................
Gamtos Pasakos — šalčiaus. Su paveikslais, pusi. 42i................
Pasakėlė —- Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ...............................
Įvairus Apsakymėliai — Biliūno, pusi. 64 .......................................
Kaulo Kimeklio — Pasakos, pusi. 32..................................................
Kas Teisybė, Tat ne melas —' Aišbės, pusi. 63............................... .
Padangėse Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ....................................
Karo Takas — Reido, pusi. 190 ............................................ ............
J Laisvę — Rusecko, pusi. 32........... •..................................................
Biliūno raštai, pusi. 143 ......................................................................
Žydrasis Paukštelis — Meterlinko, pusi. 55 ...................................
Jurų švyturis — SikeviČiaus, pu.sl. 39 ........... . .................................
Apie Lietuvių Senovę — Mašiotus, .pusi. 47 ...................................
Pasakos — Tolstojaus, pusi. 39 .................................................... ......
Trys Pasakos — Giedriaus. Su paveikslais, pu.sl. 29 ....................
Keturi Draugai — Evaldo, pusi. 54 ...................................................

Locus X
Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai ir šiaip 

Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Rekalui
Lietuvių Kalbos Gramatika — Rygiškių Jono, pusi. 280 ..............  1-50
Lietuvių Kalbos Gramatika — Damijonaičio, pusi. 166 
Vargo’ Mokykla — Jablonskio.

1.00
.. 25

40
75
50
75
50
50
75 

1.00 
1.75

Oi Laisvė -
Piemenėlis
Myliu
Audra Prieš Dieną —• solo .. ...................................................
Naktinnas — duetas ................................................................

MUZIKALUS DAINOS L. EREMINO
Vienoje apdarytoje 
.................................. 1.50

Naruševičius, pusi. 31 10
90
75

Su paveikslais, pusi. 119 ....... 50
mokslų — Ledouxo. Su paveikslais,

67 Muzikalus dainos įvairiems balsams, 
knygoje

M t ’ZI K A LES DAINOS KELPŠO
Aš toli nuleista 
Eisiu j girelę ir 
Asperges Me 
Aš pas tėvelį ir Močiutę mano 
Mergvakario daina ir Tėvelį, tėveli 
Močiutė miego noriu ir Ei varge, varge 

ML'ZIKALĖS' DAINOS I. 
Nauji laikai jau atėjo 
Ricina ii- giria 
Aušta aušrelė — duetas 
Gegutė ir našlaite — merginų duetas .....
Jaunystės Nelaimės ir Saulė Teisybės .....

MI Z1KALĖS DAINOS M. PETRAUSKO
Saulelė Raudona ...................................................................
Jojau Diena ...........................................................................

MUZIKALftS DAINOS ST. ŠIMKAUS'
Ne dėl tavęs aš mergelė .....................................................
Sunku man gyventi ..............................................................
Lopšinė ....................................................................................
Hra mano brangi .................................................................
Pamylėjau vakar .................................................................
Gailesčio Giesmė ............................................................ .......
Važiavau diena ir vai žydėk balta obelėle ......................
šią nedėlėlę — 4 mišriems balsams ..................................
Vai kad aš jojau ir šėriau žirgelį .....................
Kareivių daina — vyrų korui .............................................
Vai

ui, ui, dieve
...............i..............

LANKELIO

60

30
30
30:io
30
30

25
20
20
25
25

40

50 
40 
40
50 
60 
30
25
40 
40 
40
40tu žirge, žirge ir Pe tamsią naktelę ........

Musų Teatrui
Teatrų sezonas jau prasidėjo . Teatralės draugijos ieško tinka- 
veikalų lošimui. Pertat, mes čia pasiūlome 22 veikalus skirtin- 
užvardžiais ir turiniais. Visų čia siūlomų veikalų turime ”Vo 

gana mažą skaičių, nemanome, kad visų reikalavimą patenkinsime, 
bet kurie pasiskubins tie Kaus tikrai.

Locus I
Ant Dugno — Maxim Gorkio, pusi. 96 ...........,f.................
Sigutė — Vuduno. Komedija, puslapių 32 ................
Jonukas — Vydūno. Komedija, pu.sl. 64 .........................
Prabočių šešėliai Vydūno, pusi. 182 ....................
Jurų Varpai — Vydūno, pusi. 126......................................
Amžina Ugnis — Vydūno, pus. 326 ................ ........ ..........

Locus II
Tėvyškė •— Vydūno, pus. 52 ...................... .....
piktoji Gudrybė — Vydūno. Komedija, pusi. 52 .............
žvaigždžių Takai — Vydūno, pusi. 56 .................................
Ragana — Vydūno, pu.sl. 40 ..................................................
Vergai ir Didikai — Vydūno, pusi. 126 .................
Musų Laimėjimas —< Vydūno, pusi. 48 .................................
Dulpelis Ministerijoje Tarnauji. — Monologai, pusi. 23 . 
Mano Taurė — Vaičiūno, pusi. 124 ....................................
Gyvenimas — Feldmano, pusi. 147 ....................................
Pančiai — Pačkaukaitės. (Komedija) .................................
Rytų Svečias — Puidos, pusi. 56 (Komedija) ................ ,.
Stepai -r- Puidos. Komedija, pusi. 60 ........... ...................
Komedijos — Čiurlionienės, pusi. 155 .................................
Nugalėtojai. — Merė. Komedija, pusi. 69 .....................
Milda Meilės Deivė — Vaičiūno, pu.sl. 67 .........................
Laumės — Rūtos, pusi. 127 .................... ... .......................

Locus III
Dainų Dainos ir Dainelės

Čia yra dainoms bei eilės visų musų geriausių dainų, pertat, verta 
šių dainų .visiems dainų mylėtojams įsigyti. 
Brėkšta — M. Vaitkuas, pusi. 38 ...............................................
Žiežirbos — Liudos Giros, pu.sl. 109 .......................... .................
Cit, Paklausykite, pusi. 190 ........................................................
Didvyriai — Mikuckio, pu.sl. 32 ...................................................
šviesus Krislai — Vaitkaus, pusi. 111 ........................................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 ...............................................
Musų Vargai — Maironio, pusi. 151 ............................................
Jaunoji Lietuva — Maironio, pusi. 131 ....................................
Ks. Vanagėlio raštai — dainos, eilės, pusi. 188 ........................
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį — Liudo Giros, pusi. 144 
Eilaraščiai — Kazio Binkio, pusi. 50 ........................................
Saulė ir Smiltys — Balio Sruogos, pusi. 156 ....................... ,....
Deivė iš ežero — Balio Simogos, pusi. 31 .................................
Tėvynės Keliais — Liudos Giros, pusi. 64 .................................
Vasaros šnekos — Tyrų Duktės, pusi. 82 ................................
Petro Armino raštai — eilės .dainos, pu.sl. 60 .........................
Homero — Odisėja, pu.sl. 291 ............................................................. 1.25
Janonio raštai — eilės, dainos, pusi. 112 .......  50
Vainikai — telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykių autogra

fijos ir paveikslai, pusi. 230 .....................................................  1.50

IjOcus IV
Mokslines, Istorinės ir Šiaip Įvairaus 

Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia esamas 

knygas, o nėra abejonių, kad susirasti sau daug naudingų knygų 
šiame sąraše. 
Slaptingoji Žmogaus Didybė — Vydūno, pusi. 61 ................. '..........
Dainos Keliais — Biržiškos, pusi. 114 ...............................................
Lietuvos — Lenkų Ginčas — P. Vileišis, pusi. 88.................... /......
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ............................
Lietuviu Senovės Bruožai — Klimo, pusi. 169 ......................
Pasikalbėjimas Apie Daugu ir žemę. Su paveikslais ....................
Mirtis ir Kas Toliau? — Viduno, pusi. 48 ........................................
žerne — Lunkevičiaus. Su paveikslais, pusi. 48 ............................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir tt., pusi. 46 .............................
Žmonijos Kelias — Vydūno, pusi. 52 ................... ............................
Laiškai Vartotojams — M. Cheisino, pusi. 85 ................................ .
Lietuvos Ūkis — Rimkos, pusi. 183 ....................... -..........................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos Paveiksluota, pusi. 35 .................
Lietuvos žodis — Tumo, pusi. 64 ...................... ................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metu — Biržiškos, 

puslapių 70 ............................................................................. 1-
Jš Gamtos Mokslų — Ledaux’o. Su paveikslais, pusi. 80.............
Paklydėliai — Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 38 ....i........
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose — Dr. Moulen

Rz., puslapių 105 ...........................................................................
Kaip gyventa musų senelių prosenelių — Lunkevičiaus. Su pa

veikslais) ............. .......... ...........................................................
pirmieji Gamtos Pasakojimai — Vegnerio, pusi. 188 (su pa

veikslais) ....................................    i.................. .
Lietuvos žemės valdymo istorija — Klimo, pusi. 65 ....-.................
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PINIGUS UŽ PASIRINKTAS KNYGAS

1739 SOUTH HALSTED STREET,

eilių
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.... 80 
Vargo’ Mokykla — Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ................... 3.00
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis 1, pusi. 180 .... 90 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis II, pusi. 319 1.50 
Vaikų Darbymečiui — Murkos. Su paveikslais, dalis III, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Žodynas — Būgos, pusk 80 
Aritmetikos Uždavinynas — Mašioto.
Aritmetika —< Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ..........................
Aritmetikos Teorija — Smetonos, pusi. 139 .................

Locus XII
Mokslinės ir Įvairios Knygos

Gamta ir jos reiškiniai — Tropanovskio. 4-se dalyse, pusi. 303 .... 2.00 
Organinė Chemija — Ruko, pusi. 384, apdaryta .......................... 3.75
Stebuklai ir paslaptys —Rubakino. Paveiksluota, pusi. 240 ....... 1.25
Fizika — Šakenio, pusi. 472, apdaryta .........u................................... 3.50
Ūkininkų Dangus —• Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 ............... 75
Kraujo Lašo Kelionė — Osiopovskio. Su paveikslais, pusi. 79 ....... 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis — Trojanovskio. Su paveikslais, 8 da

lys, puslapių 584 ...................................................................
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 .........................................................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .................................................................
Dainavos Senų žmonių padavimai —Krėvės, pusi. 152 ...............
Dykūnuose ir giriose — H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 dalys) .......
Lietuva Paveiksluose — 60 atviručių. Tinkamos rašyti j draugus 
Vilniaus Albumas ................................................................................

2.00
Dvi darys, pusi. 177 ....... 1.00

2-50

3.75 
4.00 
2.00 
1.25 
2.00 
1.75 
4.00

Locus XI 
Paveikslai

RAFAELIS, jo biografija ir 10 jo garsiųjų paveikslų. Paveikiai 
varsuoti. Kaina ,............................   $2.00

FElFERBAęHAS, jo biografija ir 12 jo garsiųjų paveikslų. Pa
veikslai varsuoti. Kaina ................................................■„ $2.00

MALONĖKITE SIUSTI SEKAMU ADRESU:
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HAtJJIENŪS, cmčhgn, ID.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daug norinčių mayoro 
vietos

dar tęsis

Vos pasibaigus vieniems rin
kimams, jau prasidėjo prisiren
gimas prie mayoro rinkimų, 
kmie bus ateinantį pavasarį. 
Kandidatų j mayorus netrūksta 
kaip pas rcpublikonus, taip ir

Pereito antradienio rinkimai, ta 
turėjo užbaigti visas';’rod os, t u rėj o už ba igt i

peštynes tarp kandidatų 
kaip išrodo, peŠtynė 
ilgai tęsis. Kaip ]X> nominaci
jų balsavimų. taip ir dabar 
tuojaus kilo kaltinimai, kad 
rinkimuose yra padaryta suk
tybių ir niekurie pralaimėjusio-1 nijos fondas, 
ji kandidatai veikiausia parei
kalaus išnaujo suskaityti bal-

t žvakar buvo surengta puo- 
i buvusiam sveikatos komi- 

sionieriui, dabar parkų komisi
jos prezideųtui Dr. John Dili

apie 2.500 žmonių (vargiai 
tiek žmonių galėjo tilpti 6-to 
pulko ginkluotuvėj). Ten jam [Pacific and Atlantic Photo]

Joe (’hesnas JHarrisburg, 
III.), kuris tapo nuteistas mirti 
už nužudymą VViIliam Unsello. 
Chesnas esąs lietuvis.

Lietuvių Rateliuose
Bolševikiški Manevrai

Trečiadienio vakare SLA. 36 
kuopos su'įl inkime raudonoji 
armija vėl t odė savo galybę. 
Patvirtino p'otokclą su iškreip 
tu senai atmestos rezoliucijos

Kar

jo kandidatūrai į
mayorus remti. Jis po to pa
skelbė kandidatuosiąs ant
“valymo” platformos.

Kitas stiprus republikonų

įos, kuri tos rezoliucijos tikru
mą “tyrinėjo”. Pervarė nutari
mą reikalauti iš Pildomosios Ta
rybos pasiaiškinimo, dėl ko ji 
atmetė venų 
feldfeibelio 
nijimą. Ir 
kad kuopa 
ni/.a. .iraus

išeiti prieš susirinkimą ir išsL 
spaviedoti, kad jisai esąs ne
kaltas. Andriulis pareiškė, kad 
“tokia centro politika’’ turinti 
būt sustabdyta, nors kai kurie 
ii- gąsdintų išmetimu iš SLA. 
Pagaliau, nutarta, kad valdyba 
rašytų laišką j New Yorką.

Aik, tu, varge, kokia bėda 
tiems 36 kuopos inžinieriams, 
kad SLA. centralinė vyriausy
bė yra ne jų partijos rankose! 
Kad ne tie buržujai centre, tai 
šiandie

Kraujo, odo^, chroniškai

senas žaizdas, ligas roctal,

Dr. J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKU

1809 So. Ashland Avė.

paraudonavusio

atmetė sumanymą, 
pritartų S LA. orga- 
samd’mmi.

butu

kontr-revoliucionieri ų

kopūstai. O dabar norima su- 
spenduot Grigaitį — “nebe- 
riot”! Norimų atmest p-lės Jur-

Valandos:
30 ir nuo 7 iki 1U. Nedė- 

nUo 2:30 >)<> 4:30 po p'etų
REZIDENCIJA;

2226 Marshall BlvJ.

TELEFONAS CRAWFOKD 1480 
TELEFONAS CANAL M64

Nuo 2 iki 
lioj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIA
1 Palengvina akių Įtempimą,, kuria 
j esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
. svaigimo, akių aptemimo, nervuytu- 

m<>, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati-

I taiso trumparegystę ir toliregystę. 
j Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

i romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atydą at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki B vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.' 

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

— "y 1 1 111  ....................... ——1...........................i... . ——

niukus, kuris pralaimėjo rinki
mus. dabar skelbia, kad nuo jo 
Small-Lundin, kita republiko
nų frakcija pavogė 25.000 bal
sų. .Jis siūlo }x> $1,000 ir po
$2.000 atlyginimo tiems ku-

įeit, kuris tapo išrinktas nariu 
"board of leviesv“ didele di
džiuma balsu, kuomet kili re
publikonų kandidatai pralaimė
jo.

Prokuroras Crovve taipjau no-

bes rinkimuose. Ji: 
gal tik 300 balsų, 
klausia jis reikalaus 
su suskaitymo.

Bus reikalaujama 
sų skaitinio daugeli

ir viename 
t rikte.

tiek atgaivint savo prislėgtas 
sielas kovotojai gavo tiktai 
svarstant centralinio organiza
toriaus klausimą. Tuo klausimu 
Grigaitis pasiūlė kuopai išreikšt 

, kad organizato-

Komunistinė šaim.anka 
pagrajinusi da ir daugiaus re- <—n..... .

voliucinių melodijų, bet naba-' pageidavimą, 
gei nepasisekė visus tonus iš- Irius atvyktų ir Chicagon. Auk- 
vežti. Vienas komisaras buvoIsjnė proga bolševikams: Gri- 
padaręs che-che-che įnešimą, gaitis davė įnešimą, reiškia — 

Jau nuo kelių dienu prieš!kad kuopą suspenduotų 3 mėne- galima dabar tam kontr-revo- 
tejsėją Miller eina nagrinėjimas Ibiams kuopos narį Grigaitį už liucionieriui parodyt, ką pajė-

Pažino Saltis’ą kaipo 
užmušėją

tinama, kad jie i ugp.

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

CrahoriuM (’hicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
dtė».

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4068

Akiniu Pritaikymo Mano
26 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko
— šlifuoti stiklai 
ant vietos.

Dr. Jan J. Mana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas Canal 0523

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

iškreipime “papeikimo Pildo-
i Tarybai.“ Tečiaus, kai

i Adomas Misevičia nurodė tam! reiškė, kad “mes butume bal- 
che-che-che komisarui kad pa- savę už įnešimą”, kol Grigaitis 
ti “tyrinėjimo” komisija nesu- nekalbėjo, bet dabar, po Grigai- 
rado, ar iškreipimas atliktas,'čio paiškinimų, 
ar ne, ir kad pirmininkas to-1 prieš.
dėl neturi teisės tokį nesąmo-' che-che Zolpis ir visa eilė kitų 
nišką įnešimą primti, tai Yuk-

Raudonųjų kovotojų krutinės 
atsivėrė. Andriulis tuojaus pa

d. nušo- 
butlegerį majai.misai sumažėję pralaimėjus 

io svarbiausiam kandidatui Sa
miu jo bal-:va^e •’ l)avieto teisėjus. Jei Sa- 

vage butų buvęs išrinktas, tai 
..roue butų kontroliavęs visai 
’inkimų mašiną.

Buvęs mayorhs Thompsonas 
taipjau norėtų gryšti į* miesto 
;alę. bet jo šansai sumažėję 
pralaimėjus jo kandidatui Har- 
lingui į pavieto iždininkus.

Kalbama, kad delei laimėji
mo Barrett ir pralaimėjimo

pralaimėt John Foley.
Vakar

moteris,
teisme viena

Brovvil,

nau i(>

narių rinkimuose

KIMBALL
Grcjikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės I.aiškus)

Už Balso Tobulumų. Tvir
ta ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamų Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianų, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė- 
ę viršų matote šiuos medalius, 

tuomet Jus esate tikiųs, kad Kim
ball yra geriausia-, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facjturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
uas dovanas).

Kimball pianai nckaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia-
1US.

Jus nebusite patenkinti pako) 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANU KRAUTUVES 
1922-32 So. Halsted Streei 
4177-83 Archer Avenue

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tVDR^riterj.

I. ji buvusi namie ir 
telefonu, kada gatvėj 

šaudimą. Pribėgusi 
prie lango ji pamačiusi, kad.11*8 P^diepė savo pasikarščiavo- I _ • _ 2 _ v v • A- 2 ^ 4 T * •«
prie 65 ir Richmond gatvių du 
vyrai iš vieno automobilio šau
tuvais šaudo Į kitą automobilių. 
Ji išbėgusi gatvėn ir aiškiai 
pamačiusi vieną užmušėjų, ku

mes balsuokim
Po jo drožė spyčių che-

kalbėjosi
komunistinių Ciceronų, iki hu-

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, Iii.

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical trcatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

, (. daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai P4
nakvinei ..................... ų) I ■ f U

tini, kad Grigaitis yra niekam 
netikęs žmogus ir dėl to Susi
vienijimui jokių organizatorių 
Chicagon siųsti nereikia. Kodėl 

.bolševikai buvo ketinę, už tą 
I sumanymą balsuoti, pirma negu 
j jį paaiškino Grigaitis, taip ir 

1‘ [pasiliko paslaptyje. Paaiškėjo 
įtiktai labai puikiai, kodėl jie 

" 'organizatoriaus bijosi..
Mat, buvo nurodyta, Kad vi- 

: fanatiški gaivalai randa 
dirvą jaunuomenės organizavi- 

Bolševikai ,tuoj aus supra- 
[ “fanatikai” tai ne kas 

ne religiniai 
Tik j jaunuomenės “auklėtojai” ir ne 

vienas kovotojas priešpaskuti- “ku-kluksai”, prie kurių dedasi 
nėj kėdžių eilėje iškėlė triš*įir- paūgėję, lietuvių vaikai, bet- 

Visi jie ;^us l1^1 ausies, norėdamas pa-1“Ateities Žiedo” organizatoriai. 
įe. rodyti, kad jisai priešingas cen-jlr tuojaus jiems dikt į galvą, 

tro laiško priėmimui, ir tuo re- 
lizdu. voliucija šitame punkte pasibai- 
kurie i^‘-

siems tavorščiams atsisėsti ir 
dūmot apie ką kitą.

Garas iš bolševikiškos gal
vos išėjo ir tuomet, kai sek
retorė perskaitė pranešimą iš l 
centro, kad tūlas paukštis, var-| 

lipė Į savo automobilių. 1 as už-'ju Strazdas, esąs piipažintas 
mušėjas, kurį jai teko matyti, 'netinkamu kandidatu Į Susivie- 

!nijimą. Vienas drąsuolis irik-

Barrett-Cro\ve-Thompson i e- 
publikonų frakcija. Bet jeigu 
Crovve ir Thompsonas kandida
tuos, tai skilimas, žinoma, pasi- esąs lenkas Joe Šaltis ir ji teis-lnįj

Į ine jį identilikavo. Kito užniu- telejo, kad centro laišką atmes-!
S^° L’ ne,naf‘*usi gerai ir nega-Hj Kitas drąsuolis šitą įneš i-1 
linti jo identitikuoti. Antruoju ni;i [U()j parėmė. Bet pirminiu- sokie 
užmušėju, valstijos kaltinimu, ]{as tame momente pasirodė lyg!'”

‘ar neišvengtinas.
Eina gandų, kad ir Haas,/pa

vieto rekorderis, Deneen fik
cijos narys, norys kandidatuo
ti Į mayorus. Kalbama ir apie 
Litsinger kandidr? ’.irą.

Svaroiausiu demokratų kandi
datu, žinoma, yra pats Dever, 
dabartinis mayoras. Bet jeigu 
jis atsisakytų kandidatuoti, o 

demokratai 
išrinktąjį

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
(Iraborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį.

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

tai vargiai Įvyks, 
nori statyti naujai 
>erifa Carr, nes

kitus kandidatus
šiulenama ir apie
rinio distrikto i
ris vedė Brennan kampaniją.

.. Taipjau už- 
? Kelly, sanita
ru inierių, ku-

Abelnai, Kaip viena, taip ir 
kita partija lupinasi pastatyti 
ne gabiausius ir tinkamiausius 
savo narius, bei tik tuos politi
kierius, kurie yra populiaringes- 
ni ir gali surhikti daugiau bal
sų.

Bomba prie politikie
riams namų

l’ži>ereitą naktį sprogo bom
ba prie sanitarinio distrikto 
“trustee” Michael Bosenberg 
namo, 1323 Independence 
Blvd. Bet Ijomba buvo prastai 
padaryta ir jos sprogimas nuo
stolių nepridarė. Porą mėnesių 
atgal bomba sprogo prie kilo 
sanitarinio distrikto trustee, 
Morris Eller, namo, 5552 W. 
Congress St. Pastarasis pralai
mėjo pereito antradienio rinki
muose.

BIM- Y’S UNCLE
—rou'nit. a. \

ov /TKY K DRAM*
SOMCt tyAV z\S KJlCV

iT C*Xki ~v 3T ) V'OVkiG'A )

KlCiLO

?sąs Šaltis o draugas r rank, neprigirdintis ir, palaukęs, kėlimui. E 
Foncil. i%uvo padarytas įnešimas priim-lto, kad

Iti laišką, — paklausė, kas yra i kita, kaip jie. —
Keturi žmones užmušti 'šitam įnešin,ui

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

Tel. Boulevard 4552

i rys žmones uz 
užmušti automobilių, 
liko suvažinėti, jų tarpe 
nas vaikas.

Ketvirtas mirė nuo 
Tai vienas darbininkų, 
keletą dienų atgal liko

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

Bankiet%ms ir Pagrabams 
Vainikams-» • #

3316 So. Halsted S t., Chicago

ir vie

šu važi-

/I ir Halsted gatvių, jiems tai
sant gatvekarių bėgius. Miręs 
.yra Krank Pasųua, 56 m., 1516

Vėliauą dar buvo biskį ginčų 
dėl tos aplikacijos atmetimo. 
Dr. Graičunas rado reikalinga 

___________ . x______ _ ’ < _

Šiemet automobiliai užmušė 
jau virš 750 žmonių.

Iš Chicagos i Franciją
Pirmas siuntinis Chicagoj 

padarytų prekių tapo išsiųstas 
laivu is Chicagos tiesiai į 
Era nei ją. Išvežė juos norvegų 
laivas “Rein”, kuris buvo at
plaukęs į ęhieago, pasiėmė 
prekes ir vėl išplaukė į Eranci- 
ją.

Mirė nuo apdeginu)
Dvejetą savaičių atgal Luci- 

lle VVeidner, 6 metų, 6350 Cot- 
tage Grove Avė., bežaidžiant 
prie gesinės krosnies užsidegė 
drabužiai ir mergaitė skau
džiai apdegė. Vakar ji pasfrnirė 
ligoninėj.

’ MO TKAK1VLS
A,r>vAAA}k\ts . Ji<

VISOSE
VAIS

TINĖSE

U'SltUO. ? y f -BŪT

O\v.

-L MAY.
. luazt'e. miksai

kad centras atsiusiąs žmogų jų 
“žiedus” griauti. Baimė, sako, 
turi dideles akis!

į Garsinkite Naujienose

Pareikalaukite
veltui duodamos

pavyzdines bonkutės.

f * ' ----------------
Jie visi mėgsta

uit* , t aABY$BMT
35c

H 
M 
H 
H 
M 
N

XXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXJ 
M 
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M

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kuino lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III. 
____________________________________ J

tUADC MARK

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vįdurių ir 

suirusio skilvio.

AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

BONKĄ

Ar STOfcfr

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxtxzxxxxx

‘■NAUJIEHĮI’’ KNYGy
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, IU. ■

M\GOSH \ 
----- vvxArx FOR. 
t BlLtY1. r

r ohi /Henry!B America’s

Candy!

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

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

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir gedausią savo draugę. Ši 
k-tiygrelC. tai pg i yra didelis pa- 
puošalas namams. Kaina su pn- 
siuntimu $1.50. ,

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Di.

SIŲSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai



NAUJIENOS, Chicago, III.
■............................................. . .................— —

Penktadienis,

Lietuvių Ratefiuosa Dr (' Lietuvių Tvirtybė. Bus 
ir serijų Inimėjimas; laimin
gieji šeši laimės gražiu d.dv-

PRANEŠIMAI ĮVAIRĮIS SKELBIMAI

Brighton Park
, North Side. — SI.A. 226 kuopos

susirinkimąs atsibus nedėlioj, Inp- 
... . . . ... 1 kričio 7 d., 2 viii, po pietų, 11(10
Beje, magikas Cekanavictus Bl:icka\vk X- Diek sun st. Nariai-ės 

taipgi žadėjo būti. Tad l'urir Huilončkit būti ir užsimokėti rnė- 
, , . : nesines duokles. —Martišius, rast.dar nesate |<> matę, galėsi “ 
pamatyti iV kartu smagiai

REIKIA DARBININKĮI
VYRŲ

PARDAVIMUI

I Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bns laikys mėnesini susirinkimo ne- l.i.-.i:..: i....i a;.. *7 .1 i nL.

Tel. Lafayette 8705—8706

BUBIN BROS.
Reik iii ga- 

kuris galėtų suorgani- 
Cln 

nėraIL R. Pietkiewicz 
naują vietą

nity lli tisc, 
šeimininkišką 

lietuviu
įtupi ( vrnii :it 
jkunius valgi;
mą, km į išpildys 
kitataučiai. Verti

j Ilalstvd st. Visi
i k'iku susirinkti, nes randas , t ommu-1 i. iii ii: ■.verlnų dal\ kų aptarti.

.)1 Avė., | S. Kunvviteze, mit.

malonėkit 
daug

rust.
,vakariene re i-,

mimu savininku i Braugišką vakarienę rengia Susi- 
. ’ ‘ Į vienijimas Lietuvių Namų Savinin-

Kllllbas. Iht,)s:kų ant Bridgeporto urdčlioj, lupkri- 
vaknro, C.hicagos 
.{133 S. Halsted

vpac iinnu1 s<iv įninkama, nes ir 
\čakii(*nė yia rengiatna jų ar
tinu. si:;m susipažinimu i, 
įu privalumas \ia remti 
par< ngimus. —'Pas Pats.

Repuhlikonų koncertas ir 
jas profesorius

sekmadieni^ 
svetainei ivv

nau-

L i uos\
:epuLlikonn koncertą*; ii prieš- 
t.nkiminė agitacija, lik bėda, 
kad n< buvo kam duoti spyčių, 
nes patvs kandidatui ir stam-

H. H. Pietri. wiez, gerai ži-'hisni pjjiiu,.,,.,, . 
nomas laluv.s real estat.in..-,,,^ lik vi),nas kitas
kas. keliasi naujon vieton. jniažesniuįu apie repui.liktam }’■<'- 
yra patyręs biznierms. pn m.au , h(.; |>a.

sakyti. Muzikalė dalis irgi b*u- 
i vo silpna ir trumpa.
šoki išpildė p-lė Alma

buvęs išdirbėjus naminių ra
kandų. bet jau nuo keturių me
tu verčiasi nekilnojamų nuosa
vybių ir žemių pardavinėjimu. 
Ir naujajame biznyje susilau-

Stanko- 
vich. Buvo dar “Radio” kvarte-

Įsi įžanga
Komitetas.

Draugystė Ugimties Liet. I’autos 
j V\rų ir Moterų laik\s mėnesinį su
sirinkimą 7 d. lapkričio, Lietuvių 
įimtos parap. svetainėj, 3501 South 

l i-iuh uve., I vai. po pietų.' 
lt. Dubickicnė, sekr.

Svarbus pranešimas lioselando, 
Pullmano, Kensingtono, So. ( hieagos 

ir Englewood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų’, 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atida rėme dar ant šokamu kampu:

ROSELAND:
Avė. ir 103 Street, 
\vc. ir 107 St.

M ichigan 
Mi<hig;tn 
M ichigan 
M ichigan

M ichigan 
Michigan

115

108 Street, S.

Avė. ir
Avė ir

KENSINGTON. 
kampus l-'ront Street.

11.’> SI.

w.
w.

NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

SALES managerio. 
baus vyro, 
z.uoti gerą sales organizaciją, 
yra nepaprasta proga. Tai 
reni estate. Atsišaukit.

105 N. Clark st. 
Room 409

Mr. Btirker

AUTOMOBILIAI

DELI K ATESSEN ir groserio krau
tuvė pardavimui, yra' 4 kambark, 
flatas garu šildomas, prie karų lini 
jos, netoli transferinio kampo. Neto 
Ii nuo publiškų mokyklų, vėliausio, 
styliaus fikčeriai. Yra daug stako 
parduosiu, pigiai. Atvažiuokit ir per 
aitikrinkit. Geru vieta <lel bučernes. 

225G W. 22nd St.

BEVERLY HILI.S

PRANEŠIMAS MOTERIMS .
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31!6c, 35c, 38c ir ,40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny j po pietų.

FRANK SĖLEMONAVIčIUS 
504 VV. 33rd St.. prie Normai Avė.

TIKRA NAUJIENA
vaikams
65c iki

nuo 35c

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
—Grosemių, Bu- 

Černių, Delikate- 
y qsen, Restauran- 

tų, kendžių, Be- 
kemių. Musų 

CJT^^apecialurnas, Geras putar 
nuvimas, žemds kainos. 

Sų^theims, 1912 So. State St.

Patent Mercury Machine Co

TURIU parduoti savo grojiklį pia
ną, pirmos rūšies stovyje, labai rna 
žai vartotas, sykiu 75 voleliai, Kon
čius ir kabinetas. Parduosiu už $11( 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
Halsted St.
fl.

PARDAVIMUI 5 ruimų modemiš
ka bungalovv, vieta rezervuota dviem 
•ūmam viršui, šiltu vandeniu šildo- 
na, dideljs aptaisytas porčius. luotas 
>0x180 pėdų. $2,500 cash, kitus kaip 
.-enclą. Savininkas

B. JANUŠAUSKAS 
2259 W. lllitli Street 

Tel. Beverly 8786

6512 So.
1

►Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Svdan” - ta pati rna- 
šinSrija. bet body via visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Hr’ned St.

DEL labai svarbios priežas
ties pardavimui pigiai “kate 
1926 Standard Six Buick Coupe” 
Mašina visai mažai vartota, at
rodo ir eina kaip napja. Gali
ma matyli, 6052 So. State St.

PARDAVIMl I 
\v;ire ir mulevu, 
krautuvė. I-’. Pinta,

visas slakus hard 
taipgi nuomo: 
1812 \V. 17 st

1* \ R i) \V IMI I restoranas ir luncl 
ruimis. Keturi pagyvenimui kam 
bariai. Geras biznis, arti dirbtuvių 
3611 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis i' 
štorukas ir 6 ruimai nuomon sky 
rimu nuo storo. Renda pigi ir pi 
gini parduosiu. Atsišaukt į gasolim 
stotį.

10716 S. Kedzie avė.
Mt. Grcenwood, III.

PARDAVIMUI 2 flatų mini- 
uis namas, su sun parjotais, ver
tas $18,500, 6-6 kambarių, kar
du vandeniu šildomas, lotas 30x 
125, 2 karų garažas, ant vieno 
gražiausių kampų i Marųuette 
dantų, I blokas nuo parko, kai
ta $15,500. I’ei kupčiai netruk- 
lykit. Matykit savininką.

JOHN W. BLAIR 
6237 So. Ashland Avė.

Tel. I*iospect 3965

vieta pasidarė permaža, tad pa- 
sibudasojo naują gražų namą 
ir puikiai įrengė jame savo oti- 
’-ą, kuris bus gražiausias šioj 
apielinkėj. Perkėlimas ofiso i 
naują namą bus rytoj, lapkr. 
6 d. Naujasis namas randasi 
2608 \V. I7th St.. taigi veik 
greta senosios vietos — 2612 
\\ . -I7th St.. tad didelio vargo 
surasti naująją vielą nebus.

! kestini, vedantui Pociaus. Prog
ramų vilk’jas pristatė .1. Pociij 
.kaipo “profesorių”. Gal būt ir 
taip, nes ir Julijonas irgi vadi-

fesorium ?

Lietuviai studentai 
rengia šokius

111 St. ir Cottage Grnve Avė.
SO. CHICAGO:

Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.
ENGEI.\VOOI)

Vincennes Avė. ir 79 SI.
Visose čia paini neto.se vietose 

Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti* iš pat ryto.

Jeigu kur vra numatonHi, kad rei
kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
meriu pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalsje miestp Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas loks pranešimas bei rei-

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks‘jums elektros šviesą dy
kai. Gera proga. Reikia turėti biskj 
ka pitalo.

PROR SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

PARDAVIMUI arba mainy
mui Į automobili 1(1 lotų, labai 
pigiai. 
Matykit 
liauska.s,

PARDAVIMUI naujas mėlyna: 
pečius už pusę kainos. 1099 Soutl 
Talman avė.

PARDAVIMUI bizniavus namas ir 
'jučernė ir grosernė, 2 štorai ir 3 fia
lai, karštu vandeniu apšildoma. Mai- 
lysiu j mažesnį namą, arba parduo
du bučernę vieną, už teisingą pasiu- 
ymą. • 

2500 W. 69th Street

Puikus investmentas. 
savininku. Joc Vasi- 
160 and Lincoln avė., 

III.

B. R. Pitdkie\vicz yra 
malonaus budo žmogus, 
ręs biznyje ir kiekvienam 
ginsi suteikti geriausj patarna- 
\ imą pardavime narpų, biznių, 
aj)di atidoj nuo ugnies, paskolo
se ir t. I. Nestebėtina' todėl.

paty-
ir studentės linksmai

nes

Komitetai stengiasi tuos šokins 
padaryti kuopuikiausius ir di
džiausius, daug geresnius už 
pernykščius. Mat šiemet ii' 
Lietuvių Studentų Sąjunga tu-

mo lietuvis ir jau yra laimėjęs 
Brighton Park lietuvių pasiti-

Jo ofise laipinu randasi ir 
U.ranc Building and Loan Assn. 
spulkos raštinė. Prie šios spul- 
kos priklauso netik vietos lie
tuviai, b*t ir daug apielinkos 
svetimtaučiu. —g.

ciceriečius

pa-

nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas 'sąlygas tokios sto- 

; lies įsteigimui -- stotis bus įsteig- 
1 ta. Sykiu su pranešimu apie reika- 

‘ ‘ » jr savo<|1idont-ii **• sh Pranesiuiu up‘ 1 Į lingumą stoties, pridimkite 
kalbasi , pilną adresą.

I Julius Mickevičius.
Cirkuliaci'os vedėjas

lesne ir veikli‘snė. 'kodėl tikisi, 
kad ir jų vakaras bus didesnis 
ir iškilmingesnis. \ isi tad no
riai lauksime lapkričio 13 <i..

sišokti 
gražioj Masonic 
nėję, prie 6 1 ir

su lietuviais studentais 
Pcmple svetai- 
Green gatvių.

—Studentė

Pranešimai
Ciceriečiai tuičs 

matyli Birutę visame gražume (Nov->
l j I-----------4...------------------

ateinantį sekmadieni, Liuosy
bės svetainėj, kurioje Birutė, 
suvaidins gražų trijų veiksmų* 
muzikali veiksmą “Surprise 
Barty”. Veikale randasi gražios 
muzikos ir linksmaus juoko,

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks I.apkri- 

) i) d., 7:30 vai. yak., Jo- 
! kantų name, 4138 Archer Avė. Gerb. 
nariai ir narės malonėkite visi atsi
lankyti laiku, nes turime daug daly
kų aptarti. Taipgi ir naujų narių at
siveskite prisirašyti prie S. L. A. kp.

— A. Trejoms, Rašt.

sakyti, jog tai bus nepaprastas 
siurprizas Circro lietuviams.

gaitis ir visas choras. Cicerie- 
čiai nepraleiskit šios progos 
nes tai vra retenvbė. —D. M.

Roseland. — A. Ž. L. P. ir P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
Lapkričio 5 d., 7:30 vai. vak., K. 
Strumilo svet. Visi nariai bukite su
sirinkime, 
šio nario 
reikalai.

nes bus svarstoma miru- 
pomirtinė ir kiti svarbus

J. Kirkus, Sekr.

ĮIEŠKO PARTNERIU
PAIEŠKAI pusininko 

černės biznio. Vienas n< 
dirbti iš priežasties moters 
Biznis gerai išdirbtas.

prie bu- Į 
iliu apsi-

11112

IŠRENDAVOJIMUI

Pereito šeštadienio vakare se
nas vietos gyventojas, ex-1 
biznierius Sim. Žvibas sušilau-1 
kė tikro siurprizo, kurį suruo
šė jo duktė, pagerbimui savo 
tėvo 50 
tuves.

metų amžiaus sukak-

metu p. Zvibas su 
išvažiavo grybauti.

Dienos 
draugais 
Parvažiavęs gi vakare rado pil
nus kambarius svečių — senų 
jo draugų. S. žvibas laivo labai 
nustebintas, o kartu ir paten
kintas iš tokios netikėtos puo
tos. Gerai turėti daug draugų.

Aš linkiu sulaukti p. Žvibui 
dar kitų 50 m. sukaktuvių — 
visos šimtinės metų.

Draugas.

Kaip jau visi žino, ateinantį 
šeštadieni bus šokių vakaras 
Liet. Liuosybės svet. Rengia

Lietuvių Laisvamanių Draugija, 
kviečiu kiekvieną kun. Mockaus drau
gą ar jo pasekėją atsilankyti iv ap
tarti: kaip ji parsikviesti iš Meksi
kos j Chicagą. Susirinkimas , įvyks 
Penktadieny j, lapkričio 5, 8 valandą 
vakare, Mildos svetainėj, 3140 South 
Halsted Street.

— Komitetas

I.S-S. 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, lapkričio 6 d., nuo 8 
vai. vakaro, švelnio raštinėj, 1443 
N. Paulina st. Randas daug svarbių 
pranešimų iš iPldomojo Komiteto 
ir VIII Rajono. Visi prašomi atvykti 
laiku. —J. Lapaitis, rašt.

Draugystės D. L. K. 
mėnesinis susirinkimas 
dalioj, lapkričio 7 d., 1 
tų, Meldftlio svetainėj, 
atsilankyti; turim daug

Keistučio 
atsibus ne- 
val. po pie-

Malonėkit 
reikalų.

Rast.

lai-Kimano Daukanto Draugija 
kvs mėnesini susirinkimą sekma
dieny, lankr. 7 d., 1 vai. po pusiau- 
idenio. Lietuviu Auditorijos svet., 
313.3 So. Halsted st. Todėl 'nariai 
teiksitės būtinai pribūti laiku, nes 
yra svarbių reikalų apsvarstymui.

‘ P. K. rašt.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau fiamus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-. 
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velie, 

vėliausio 1924 modelio. Išrodo ir 
bėga kaip naujas, yra 5 nauji ta- 
jerai- parduosiu už $150. Parduo
siu greit, nes apleidžiu miestą. 2702 
VV. 47 st. Tel. Lafayette 7441; įėji
mas iš užpakalio.

PARDAVIMU restauruotas gero’ 
vietoj tarpe dirbtuvių, visokių tau 
tą apgyventa, į trumpą laiką tur 
būt parduota už pigią kainą arbr 
mainysiu i lotą ai' mašiną, 3 meti 
lysas. Pardavhno priežastis — tu 
riu du bizniu.

1338 W. 59 St.

EXTRA
PARDUOSIU saliunų arba pri

imsiu į pusininkus. Turiu parduot 
greitai ir pigiai. Priežastis parda 
vimo — nesutikimas partnerių 
2702 W. 17 st. Tel. Lafayette 7444. 
(ėjimas iš užpakalio.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, ci

garų, užkandžių krautuvė, neto
li 2 mokyklų, 5 kambariai iš už
pakalio, rendos $35. Bargenas.

602 W. 26 St. •

NAMAI-ZEME
Namai pardavimui

ĮIEŠKO DARBO
1 IEŠKAU darbo už bu 

turiu kelių metų patyrimą.
C. J. illLLERIS

Tel* Boulevard 4552

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

REIKIA mergaitės, baigusios 
high school prie abelno rašti
nės darbo. Turi mokėti lietuvių

RENDON 6 kambarių moder
niškas flatas naujame kumpina
me name. Karštu vandeniu šil
domas. Brighton Park apielin-1

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

REIKIA patyrusios mergaitės
kė j. 4457 So. Talman Avė., Tel. abelnam namų darbui. Gera šeimy-

J 'iv.i i rjHn

Lafayette 0455

NUOMOM flatas 5 kambarių, švie
sus kambariai ant kampo 35th St. ir 
Washtenaw Avė. 'kaipgi rendon kriau
čių štorelis. Savininkas barbernėj.

2707 W. 35th Street

RENDON (i ar 3 kambariai. 6420 
S. California avė. Tel. Repuhlic 
8581.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambaris dėl vyro ar ! 

merginos, švarus kambaris, maudynė I 
ir visi parankumai. 4426 So. Albany ' 
Avė., 2-ros lubos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 *

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgcport Painting 

.& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam.v Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

' STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 motų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 34U-13 
Ogden “Avė. Phone Lawdale 0114.

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

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

Phonc Pullman 8092 
Chicago; III.

na. Tel. Lincoln 5040.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų nedidelėj šeimynoj. 2300 VV. 
North avė. Tel. Armitage 1322.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MAN
REIKIA

gerai

PARDAVIMUI kriaučių biznis, iš
dirbtas 15 metų. 4 pagyvenimui kam
bariai. Pigiai. Tel. Roosevelt 2061.

PARDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą už $140, pridėsiu 
benčių ir rolelius. 6136 South 
Halsted St.

išmokėtas.
S. Maple

namas, 6

PARDAVIMUI 
apgyvento] vietoj, 
žastis pardavimo, 
susikalbėti. Renda 
pagyvenimui. Tel.

DU lotai ant (’alifornia Avė. 
prie Marųuette Parko, po 30 pe
lų platumo. Kaina už abu $2,- 
200.00. Matykite savininkų.

6641 So. Western Avė.

SAVININKAS parduos gražų 
2 flatų namą į Marųuette Manor, 
letoli 63rd St. ir Ęockvvell, 6-7 
kambarių, yra sun parlorai. Del 
informacijų šaukit savininką.

Tel. Vinėennes 6888

MAINYSIU namą ant mažo biz- 
ilo, namas randasi ant Bridgeporto. 
įsišaukite po No. 2554 S. Halsted

KAMPINIS 60 pėdu per 125, In
as randasi 5300 S. Spaulding aye. 
arduosiu pigiai — tik $3500. Sa

lininkas išvažiuoja j Europą ir rei
dą pinigų.

Atsišaukite
2554 S. Halsted St.

bučernė, lietuvių 
Geras biznis. Prie- 
negaliu lietuviškai 
pigi, 4 kambariai 
Yarda 6388.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Bos 880

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė už tikrą pasiūlymą Ciceroj.

1314 So. 49th Ct.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen, mokykloms reikmenų — Al 
įrengimas. Arti mokyklos, vienas 
kambaris užpakalyj. Garu šildoma. 
Rendos tiktai $50.00. Geras cash biz
nis. Gera vieta vedusiai porai.

2621 W. 51st Street

BRIGHTON Parke pardavi
mui restaurantas arba mainysiu 
ant loto, automobiliaus arba ki
to kokio biznio.

3955 Archer Avė.

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

Kreipkitės:
4504 S. Paulina st.

GROJIKLIS PIANAS
88 notų,

TRIJŲ lietuvių vyrų, 
atrodančių virš 25 metų am
žiaus. Iš priežasties labai pasi- 
dauginus’io biznio tarpe lietu
vių. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes išmokinsime jumis dėl 
to darbo. Malonus darbas ir ge
ra alga tiems, kurie tiks, 
šaukit tuojau.

Room 348,
Klauskit

Mr. Danecke
29 So. f .a Šalie St.

Atsi-

DARBININKŲ — stiprių vy
rų prie mirkymo į plating de- 
partmentą. Darbas naktimis.

Western Electric Co.

REĮKIA naktinio sargo. Apex 
Iron & Metai Co. 4060 Wentworth 
avė. . ...

jrengimai, 
siu po $2

moderniški keisai, 
mados ekspresijos 
kaina $110. Priim- 
i savaitę.
W. WILEY

13 So. Kedzie Avė., 1 fl.

vandeniu apšildo- 
beizmentas, graži 
randasi 5422 So.

PARDAVIMUI naujas muro na- 
mis, 2 po 5 kambarius, trys mie- 
*ami kambariai, kas pirkaite sutau
rinsite $1000. Aržuolo trinias, karš
ti vandeniu šildomas, ištaisyta ir 
r išmokėta, namas, 6836 S. Rock- 
vell st. Savininkas 6352 S. Clare- 
mant st.

MORTGECIAI-PASKOLOS

randasi

namas
maudy-

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

NAUJAS mūrinis namas po f 
ir 6 kambarius, įtaisytas paga’ 
vėliausios mados, lotas 30X125 
atrytas ištaisytai-: ir 
Namas randasi 6734 
wood avė.

NAUJAS mūrinis
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, ąržuolo trinungas. 
garažas dėl 2 karų. Namas ran
dasi 6653 So. Talman avė.

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na
mas, karštu 
mas, aukštas 
vieta. Namas 
Carpenter st.

NAUJAS mūrinis bungalow 
6 kambarių, aržuolo trinias, 
kaistu vandeniu apšildomas, da
bar tik užbaigtas; mainysiu ant 
didesnio namo. Namas 
5329 S. Homan avė.

4 ir 4 KAMBARIŲ 
medinis su beizjnentu;
nes, elektra ir visi parankumai 
Namas randasi 3952 S. Rock- 
well st.

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75X125 ft. Prie parkų ir 
mokyklų. Parduosim pigiai. Na
mas randasi 6602-04 South St. 
Louis avė.

NAUJAS mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius, lotas 37X125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
well st.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ 

Lafayette 7674

PARDAVIMUI hardware krau
tuvė. Pelninga vieta tinkamam š^Halšted" st 
asmeniui. Turi būt parduota 
greit. Labai pigiai, arba mainy
siu ant mažo jiamo.

7309 Roosevelt Rd. * 
Tel. Forrest Park 527

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 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 
“ ‘ ‘ ‘ Box 881.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džitj krautuvė arba mainysiu ant 
mažo namo arba priimsiu pusi*- 
ninką. Viena moteris negaliu ap
sidirbti. 1358 W. 13th St., Tel. 
Canal 6072.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis senas ir gerai išdirbtas.

4605 So. Paulina Street 
........................     i-------

PIRMOS klesos bučernė, groser
nė. Parduosiu nebrangiai. 2435 So. 
Leavitt st. L

PARDUODU arba mainau j pro^er- 
tę savo gazolino stot) kuris randasi 
ant didžiausio kelio Chicagoje. Ly- 
sas dar ant keturių metų ir pusės, 
renda tiktai $100.00. Biznis geras dėl 
gero žmogaus. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju j California. ,

HIGHWAY FILLING STATION 
73rd St. ir Westem Avenue 

Tel. Hemlock 4365

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

MRS. T. RADAVIčIENfi
301 So. Fourth St.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low. Naujas, tik pabaigtas arba duo
siu ant rendos. 5416 So. Harlem Av., 
Summit, III.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International InVestment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716
■ -- ’ —•--------------------------------------------------------------- j

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį 

\Iesl pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
ligh School dalykų, Komercijos, 

Rea! Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
^tate Universitete.
Universal Preperatory & 

C om m erei ai School
J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 

3301 So. Halsted St.
(Kampas 88 gatvės, 2 lubos)

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

/ INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 W. Madlson 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., Chlcago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seelcy 1643

neto.se

