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Feng paėmęs nelais-Reikal* “|nįjz“nkš8fl0
vėn 12,000 priešų N.

Europa gabenanti Japo 
nams karo pabūklų

N. Y. elektrinių geležinkelių 
“bosai” nori indžonkšeno 

prieš A D F
“Krikščionių generolas” Europa siunčia Japonijai 

muša Pekino armijas karo pabūklus
Feng Juhsiano kariuomenė 

šantunge paėmus į nelaisvę 
12,000 čango kareivių

Dideli ginklų ir amunicijos 
kroviniai einą iš Hamburgo 
į Mandžurijos uostus

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
3. — Praneša," kad “krikščio
nių“ generolo Feng 
jėgos kovose ties Kveiteh, ry- kroviniais, 
tiniame šantunge, sumušusies arčiau prie 
Pekino diktatoriaus čang Tso- dėt, kad
lino kariuomenę ir paėmusias i dėl $15,000,000 
nelaisvę daugiau kaip 12,000 deh'erns šautuvų 
kareivių.

Po šitokio laimėjimo gen 
Feng Juhsianas tuojau i

LONDONAS, lapkr. 3. 
Europos eina Japonijai laivai 

Juhsiano su stambiais karo medžiagų 
Jie eina į uostus, 
Mandžurijos. Gir- 

Ix)iidone teirautasi 
apdraudos di- 

armotų ir
I amunicijos kroviniams, kurie 
(busią Vokiečių Riek marš lini- 

, ‘l’ijos pasiųsti iš Hamburgo į Port 
P11.9. 1 Artūrą ir Dainy. Tie pabūklaibe, kad jis tęsiąs savo žygiuo-č. . * . ‘ ’ . n u I. x . eina i Hamburgą iš Prahos irtę toliau ! rytus prieš Us.i- ■ '..... . ... , .

čaufu, kurs yra Tientsino, Pu- 
kovo ir Lunghai geležinkelių 
mazgas. Paėmus tfpuč^ifu, 
jam atsidaro keliai-į jūres.

Nankinas skelbia boiko
tą Japonų prekėms

ŠANCHAJUS, Kinai, lapkr. 
3. — Vakar Nankine įvyko ma
sinis mitingas, tariamai su na
cionalistų valdžios pritarimu, 
kuriame nutarta pradėti boiko
tą prieš Japonų prekes.

Boikoto tikslas esąs sutruk
dyti Japonijos planus pradėti 
derybas su Pekino diktatorium 
čang Tsolinu Mandžurijos ir 
Mongolijos klausimais.

Vokietija atsisako panai 
kini mirties bausme

BERLJNAS, lapkr. 3. — 
Reichstago komisija, kuri svar
sto naujų baudžiamųjų įstaty
mų projektą, 17 balsų prieš 11 
atmetė socialdemokratų pasiū
lymą panaikinti mirties baus
mę.

Per vieną mėnesį depor
tuota iš Amerikos 

1,346 ateiviai
VVASIUNGTONAS, lapkr. 3.

— Imigracijos 
pranešimu j>er šių metų rug-: 
piuČio mėnesį 
Valstybių buvo 
346 “negeidžiami

komisionieriaus

esą gaminti Skodos ginklų fal>- 
rikuose. *

Garlaivis su 12 įgulos 
žmonių žuvo

, Y. požeminių geležinkelių 
kompanija skundžias, kad 
jos darbininkai slapta orga
nizuojami

ir tarnautojai organi- 
Amalgamated Ainocia- 
Street and Electric 
Employes uniją, kuri

NEW YORKAS, lapkr. 3. — 
Interborough Rapid Transit 
kompanija, New Yorko pože
minių geležinkelių savininkė, 
kreipėsi į Aukščiausią teismą 
dėl “indžioiikšeno” prieš A-
merikos Darbo Federaciją, kad 
tuo “indžionkšenu” Federaci
jai butų užginta Interborough 
Bapid Transit kompanijos dar
bininkai 
zuoti į 
tion of 
Railvvay
yra Amerikos Darbo Federaci
jos narys.

Savo skundė Interborough 
kompanija sako, kad Amerikos 
Darbo Federacija slaptai orga
nizuojanti jbs darbininkus tik
slu sunaikinti pačios kompani
jos sukurtas “unijas“, kurioms 
daugelis jos darbininkų pri
klausą.

Kompanijos aplikacija dėl 
“indžion|kšeno“ bus Aukščiau
sio teismo tardoma lapkričio 
11 dieną.

Anglijos darbininkai darys 
savo aly

nuosavus bravorus ir 
atpiginti žmonėms alųžada

nuo 25 iki 40 ųuoš.

LONDONAS, lapkr. 3. — A- 
lui vartotojams atpiginti, An
glijos Darbo partija ima stei
gti nuosavus bravorus. Vienas 

Į toks alaus bravoras — Labor
LIMERICK, Airija, lapkr. 3. Clubs’ Brewery Society, Ltd., 

— Prapuolė nedidelis britui jau tapo įregistruotas, kaip 
garlaivis Loop Head, spalių 27|kad to įstatymai reikalauja, 
dieną išplaukęs iš South Wales.su 15,000 svarų ($75,000) ka- 
į Limericką.* ’pitalu. Atskiriems asmenims

Bijoma, kad garlaivis, kuria- Į akcijos neparduodamos, akc.r 
me buvo < 
nių 
d ras, kurios praeitą savaitę 
siautė.

dvylika įgulos žino- įninka i gali būt tik darbininkų 
nebūtų paskendęs per au- klubai.

Darbininkų klubas Prestone 
planuoja taipjau statyti savo 
bravorą.

į Steigdami nuosavus bravo- 
v engrų arnblisados DR’ rus, darbininkų klubai tikisi 

rys pateko džėlon galėsią alų vartotojams atpi- 
-----------  gintį

rys pateko džėlon
nuo 25 iki 40 n uos.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
3. — Policija suėmė ir kalėji
me uždarė baroną Albertą Pen- 
graezą, Vengrijos ambasados 
Washingtone štabo narį. Smar
kiai lėkdamas automobiliu Hol- 
lywoodo gatvėmis baronas su
daužė pieno vežimą ir, nesusto
jęs, bandė pasprukti.

FrancuzŲ komunistų at
stovai paleidžiami 

iš kalėjimo
At-PARYŽIUS, lapkr. 3. — 

stovų butas 264 balsais prieš 
• 221 šiandie nubalsavo paleisti 
iš kalėjimo keturis komunistų 
atstovus, Cachiną. Marty, Do- 
riotą ir Duclosą, kurie buvo 

už antimilitarinę

iš Jungtinių 
deportuota 1,- 

ateiviai.
To skaičiaus 228 buvo depor-' Pasmer 1 
tuoti dėl moralinių ir krimina- pr°I)agan 
linių nusikaltimų, 650 dėl at- ’ ~T « .
vykimo j Junflrt- Vai sty.lMJs ne- Graiku-Jugoslavu pak
te i setu budu, o 172 dei to, kad Į tas pasirašytas \ 
buvo rasti nesveiki 
arba kūniškai.

Per tą patį mėnesį 
Jungtines Valstybes 
418 imigrantų.

| ATĖNAI, Graikpa, lapkr. 3.
. —- Vakar čia buvo pasirašyta 

a. vv y * Graikijos su Jugoslavija preky- 
vlS0 bos ir navigacijos sutartis.

SPRINGFIELD, Ohio, lapkr. 
3. — Areštuota čia miesto 
auditorius C. F. Moorehead, 
kaltinamas dėl jiasiglemžimo 
$5,500 miesto pinigų.

Bankas bankrotavo
COLUMBUS, Ohio, lapkr. 3. 

— Bankrotavo Arcadia Bank 
& Savings Company, kurios 
resursai siekė daugiau kaip 
$279,000.

i)u broliai bankininkai 
inkriminuoti

Kaltinami dėl pasisavinimo 
išaikvojimo $1,300,000

ir

LOS ANGELES, Cal., lapkr.
— Čia tapo inkriminuoti du

Mark Q.
Gyvens

3 
broliai, Mark Q. ir W. W. 
Wattersonai, Gyvens klonio 
bankininkai, kaltinami dėl pa
sisavinimo bendrai .$1,300,000.

Abudu į Californiją atvyko 
laimės ieškoti prieš dvidešimt 
metų, 
cento 
žimo, 
metų
Owen« klony jau operavo pen
kis bankus, turėjo didelius plo
tus žemės, kuri kalnų upių 
iriguojama duodavę gausių 
vaisių, ir buvo stambus įvairiu 
kitų pramones kompanijų Uali- 

ninkai.

Jie neturėjo beveik nė 
pinigų, bet turėjo pasiry- 
ir ėmė darbuotis. Dviem 
dešimtim praslinkus jie

Darbo partija Anglijoj lai 
•nėjo 128 vielas

Stalinas žada neduoti par 
dono “neištikimiems” Lietuvos žinios

Socialistai kontroliuos iš 
septyniolikos miestų 
n ist racijas

viso 
admi-

Be pasigailėjimo busią triuški
nami tie, kurie bandą kom
partiją ardyti

Vokiečiai grąžino pabė
gusius iš Lietuvos poli

tinius emigrantus?

I Pacific and Atlantic Photo I
Detroito mayoras John J. 

Smith, kuris tikisi būti išnaujo 
išrinktas, kaipo aršiausias pro- 
hibicijos priešininkas ir Slapiau
sias iš Slapiųjų. Jis atvirai pa
reiškia, kad prohibicijos nevy
kins, nes ji yra neįvykinama. Ji 
tik pagimdžiusi korupciją vald
žioje, veidmainystę tarp piliečių 
ir piktadarybes.

Lenku Seimas paleistas
Diktatorius Pilsudskis tuo bil

du užkirto opozicijai kelią 
valdžios politikai kritikuoti

VARŠAVA, lapkr. 3. — Len
kų seimas ir senatas 
buvo vicepremjero Bartelio pa
leisti, idant opozicija neturė
tų progos kritikuot vyriausy
bės politikos.

Seime dėl to buvo didelio 
trukšmo. - “Vyriausybė yra bai
lių vyriausybė! Ji bijo musų!” 
šaukė opozicija.

Dekretu, seimas pąleistas TkP 
lapkričio mėnesio pabaigos, bet 
kadangi su lapkričio pabaiga 
baigiasi ir šio seimo kadencija, 
tai daugiau jis nebesusirin-ks.

LONDONAS, lapkr. 
1/aikraščio Daily Herald

Išimu, paremtu beveik jau pil
nais municipalinių rinkimų da
viniais, Darbo partija laimėjo 
128 naujas vietas ir pilnai už
kariavo septynias naujas mie
stų tarybas. Socialistai kont- 

■roliuos dabar iš viso septynio
likos miestų administracijas.

Valdžios partija (konserva
torijų) ii- liberalai visur skau- kavo Staliną ir kitus partijos

o

prane-
3. — So-

Stali nas 
pasigailėj i- 
tuos, kurie 
ardyti ko-

MASKVA, lapkr. 
vietijos diktatorius 
nusitaręs be jokio 
mo triuškinti visus 
“išdavikiškai bando 
munistų partiją.“

Pastarajame nepaprastame 
centralinio^ komiteto posėdy 
Trockis, veltui kovodamas savo 
vietai cen traliniame partijos 

j komitete išlaikyti, aštriai ata- 
_ _ _____ 9 __ ____ r__ „_j 

Įvadus. Trockis pareiškė, kad 
patsai Išminas, kai dar'buvo 
gyvas, norėjęs Staliną pašalin
ti iš generalinio partijos sek
retoriaus vietos, ir perskaitė 
Lenino rašytą prieš mirtį laiš
ką, kuriame jis ragina pašalin
ti Staliną dėl to, kad jis esąs 
“per šiurkštus.“

Atsakydamas į atakas, Stali
nas, žiūrėdamas Trockiui tie
siai į akis, pasakė:

“Taip, aš šiurkštus, šiurkš
tus tiems, kurie šiurkščiai ir 

buvo pilnas išdavikiškai bando sudraskyti 
žmonių, jų tarpe daug mokyk- komunistų partiją.

Visi jie, atsidūrę visas opozicinmkų klastas, 
su vilnimis, nau jas geriau, ne kad jie

KAUNAS. — Berlyno laik
raštis “Rote Fahme” praneša 
iš Tilžės, kad Rytų Prūsuose, 
Lietuvos pasieny, ties Trape- 
nais vokiečių žandarai suėmę 
15 politinių emigrantų, pabė
gusių iš Lietuvos. Vokiečių 
žandarmerija pranešusi apie 
tai Lietuvos policijai ir pabė
gusieji lietuviai buvę grąžinti 
atgal.

Vokietija laukia iš Klai 
pėdos krašto optantu

Garlaivis paskandino lai 
v^; 9 prigėrė

SYDNEY, Australija, 
3. — Britų garlaivis 
šiandie Sydney uoste 
vieną pervazo laivą,'
smarkiai sužalotas, tuojau pa
skendo.

lapkr. 
Tahiti 

užgavo 
kuris,

Pervazo laivas
Aš žinau 

ži- 
ma- 
kad

lų vaikų.
vandeny, kovojo
ligi urnai atvykusios į pagalbą no. Bet tegul jie nemano, 
valtys ėmė juos graibyti iš jje galės Staliną apgauti.“ 
vandens. Ne visi tečiau pavyko 
gyvi išgelbėti. Devyni buvo iš
griebti nebegyvi, o kai kurių 
dar pasigenda. Daug išgriebtų 

šiandiJRVV4 ^uvo tokioj padėty, kad

Stalinas prisipažino, kad 
ninas norėjo jį pašalinti iš 
neralinio partijos sekretoriaus 
vietos. Savo laiške Leninas ra-

ne

teko gabenti į ligoninę.

Lenky-Liefuviy susikir 
timas demarkacijoje

1 “Stalinas yra per šiurkštus. 
Savo tarpe mes galime tą ydą 

.pilnai pakęsti, tečiau jo poste 
j kaip generalinio sekretoriaus 
i ji yru nepakenčiama. Del to aš, 
Į draugai, proponuoju apsvars- 
Įtyti priemones Stalinui iš jo 
vietos pašalinti, o generaliniuVARŠAVA, lapkr. 3. — De-fvietos pašalinti, o generaliniu 

markacijos linijoje įvyke susi-j sekretorium pastatyta kitą as- 
kirtimas tarp lietuviu ir lenkų, menį, kuris skirtųsi nuo Stali- 
Du lenkų sargybos kareiviai no šiais ažvilgiais: butų labiau 
buvo užmušti ir apiplėšti. Už- kantinis, labiau lojalus, labiau 
puolikai, lenkų genami, pabė- mandagus, labiau atsižvelgiąs Į

i Amerikos kareiviai muša 
nikaragiečius

i MANAGUA, Nikaragua, lap
kričio 3. — Netoli nuo J i caro, 
žiemių vakarų N ikaru guos da
ly, įvyko smarkus susikirtimas 
tarp Jungtinių Valstybių lai
vyno kareivių ir 250 nikara- 
giečių maištininkų būrio, šešios 
dešimtys maištininkų buvo nu
kauti, kiti išbėgiojo.

LENKAS PAPJOVĖ >SAVO 
ŽMONĄ, IR PATS MlRS

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 3. 
—S. Zolkow.sk i, lenkas, paplo
vė savo žmoną, įdūkęs, kam 
ji pasakė prohibicijos agen
tams, kur jis yra. Nužudęs 
žmoną, Zolkovvski pats persi- 
piovė gerklę. Jis nugabentas į 
ligoninę, bet nebepasveiks.

feQRR
FJesenai j u bankui bankrota- 

vo. Wa/ttersonai sako, kad ban
kų finansiniai nuostoliai parėję 
nuo ilgai besitęsiančio “van
dens karo“ taip klonio gyven
tojų ir Įjos Angeles miesto. 
Valstijos bankų vyiriaįusybė 
betgi sako, kad bankininkai pa
sisavinę bankų pinigus, ir abu
du broliu atiduoda į teismo 
lunkas dėl suktybių.

Ghicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja ;

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
kartais stipresnis žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar
tarp 39°

• šiandie
džiasi 4:42.
12:21 ryto.

temperaturos buvo 
ir 53° F.
saulė teka 6:25, lei-

Mėnuo leidžiasi

savo draugus ir turėtų m 
žiau kaprizų.“

Stalinas pareiškė, 
nekartą prašęs centralinį ko
munistų partijos komitetą įvy
kinti Lenino norus ir pašalinti 

lapkr. 3. — Vakarinėse VVyo-'jį iš sekretorybės, bet kotnite- 
mingo dalyse ir Utah valstijoj 
per pastaras tris dienas siautė 
didelės sniego pūgos. Daug tu
ristų, keliavusių automobiliais, 
laukuose nuklimpo sniege ir bu 
vo priversti, automobilius pali
kę, pėsti bristi sniegais į arti
miausias faunas^ ar miestus.
Vienas busas, operuojąs tarp prigėrė Roy Eisleben ir Euge- 
Laramie ir Medicine Bow, kely 
apvilto ir keletas pasažierių 
susižeidė.

Dideles sniego pūgos 
Wyominge ir Utah

SALT LAKE CITY, Utah

Mirė garsus rusų mine
ralogas Glinka

staiga mirė 
D. Glinka, 

pasauly rusų 
ir geologas. Jis 
Smolenske 1867

MASKVA, lapkr. 3. — Le
ningrade vakar 
prof. Konstantinas 
garsus visame 
mineralogas 
tfuvo gimęs
metais. Nuo 1887 metų buvo 
Petrapilio Žemės Uikio institu
to dekanas. Yra parašęs daug 
mokslo knyft-ų, l<n»-ių nemnžn 
išversta j svetimas kalbas.

DU VAIKAI MIRĖ PYRAGAI
ČIŲ PAVALGĘ

lapkr.
pyra- 
kurie 

nedidelėj

PROVIDENCE, R. I., 
3. — Pavalgę grietinės 
gaičių (Cream puffs), 
buvo pirkti vienoj 
kepykloj Pavvtuckete, du vai
kai mirė, o kiti šeši asmenys, 
visi vienos šeimos nariai, pavo
jingai susirgo.

kad jis

tas jo prašymų nepabojęs.

DU ANČIŲ MEDŽIOTOJAI 
PRIGĖRĖ

CLINTON,' Iowa, lapkr. 3.— 
Medžiodami antis, Mississippi 
upėj, netoli nuo Cordova, Ilk,

ne O’Hem, abudu iš Clintono.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS 1

KAUNAS. Vokietijos vyriau
sybė, ypač Rytprūsių provinci
ja yra susirupinusi likimu tų 
asmenų, kurie einant Klaipė
dos krašto konvencija, kaipo 
optavę uz Vokietiją, turės ne
tolimoje ateityje apleisti Klai
pėdos kraštą. Vokietijos vidaus 
reikalų ministerija išleido Ryt
prūsių provincijoms aplinkraš
tį, kuriuo įsakoma, atvykstan
tiems iš Klaipėdos krašto as
menims teikti visokeriopą pa
galbą, ypač prirodant jiems 
darbo. Tuo tikslu sudaroma 
darbo nurodymo aparatas, ku
rio vyriausiuoju komisaru pa
skirtas valdiško darbo biuro 
vedėjas Karaliaučiuje p. 
kel, kuris veiks artimame 
Ukte su kitais Rytprūsių 
bo biurais ir su V /kietijos 
stilaiu Klaipčdoji‘.

Zir- 
kon- 
dar- 
kon-

Vokiečiai bruka savo 
laikrašti lietuviams
KAUNAS. — Vokiečiai, tik

slu pakenkti labai pasiplatinan- 
čiam Klaipėdos lietuvių laik
raščiui “Lietuvos Keleiviui”,, 
siuntinėja agentus į kaimus ir 
atkalbinėja gyventojus nuo 
“Lietuvos Keleivio”, žadėdami 
veltui siųsti “Lietuvišką Cei- 

•tungą”, žinomą, vokiečių laik- 
jraštį, bjauriai žargoniška lietu
vių kalba.

ŠALIAPINAS GAVO “DIVOR- 
SĄ” NUO SAVO ŽMONOS

MASKVA, lapkr. 3. — Mas
kvos Liaudies teismas šiandie 
formaliai davė basistui Feodo- 
rui šaliapinut išsiskyrimą su 
savo žmona, Jola Ignatjeva, su 
kuria jis jau per dvidešimt vie
nus metus nebegyveno kartu, 
šaliapinas buvusiai savo žmo
nai mokės iki gyvos galvos po 
$300 kas mėnesis.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukta 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigą 
SMu|ėJamH, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Pankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina į patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paktą ii kitą 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia- 
• mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal

j«i adresantaa nebūtų nurastaR.
Talegrafuokit pinigui Lietuvon per NAUJIENAS, tai 

kainuoH jums tiktai 60 centų. Sekamoe vietos suteiin 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Haltsted St 
TUBUČ1O APTIEKA, 233 E. llBth Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Wales.su
Zolkow.sk


chicago, m Penktadienis, Lapkr. 4, 1927
VAVADIMI2 UnyCI A C 62.390 studentai vakarinėse 
VikanJilrilv muKuLnu mokyklose. Dvidešimts penkios

Įvairių tautų ir jvairio mo-j Rochester, N. Y, Rocheste- 
kslo moksleiviai randasi šiose rio Chamber of (’ornmerce 
mokyklose. Svetimtaučiai be- Geresnės Pilietystės Taryba ra- 
moksliai ir Europos mokyklos gina miesto svetimtaučius la- 

užbaitfę mokslei- vinti j v gamtos apdovanotus 
Įtalent j ir gabumus mechani- 

klesose randasi kos institute. Mechanics In- 
vyrų ir moterų,’stitute turi įvairių amatų va-

Viso lavinimo pamatas yra regu- 
liariškiimas. Kūdikio papročiai grei
tai susiformuoja. Ankstybas lavini
mas daug padarys, kad palengvinus 
motinos naštų, nes duos jai daugiau 
liuoso laiko prie namu. Prisilaikant 
valandų dėl miegojimo, penėjimo ir 
maudymo, kūdikis tuoj 
gyventi su “laikrodžiu”. Dar kas 
svarbu — tinkamas lavinimas kūdi
kystėje palengvina mokinimų vėliau.

Linksmas sveikas kūdikis yra na
mų pasidžiaugimas. Jo linksmumas 
visus padaro linksmais. Nustatyti pa
pročiai, ir tinkama priežiūra yra rei
kalingi kūdikio sveikatai ir linksmu
mui. Niekas taip neatjaučia kūdikio 
liMOH, kaip motina.

Motina dažinos, kad .-dsteinatiAkas 
lavinimas yra būtinai reikalingas kai 
kūdikio gerovei taip jos pačios. Dau
gelis įtempimų motinos nervu paei
na nuo neregu! i ari škų papročių pas 
kūdikį. Atminkite, kad papročiai, ge
ri ir blogi, sunku sulaužyti? Toael 

| išmintingiau . auklėti gerus papro- 
1 čius.

Dažnai kūdikio maistus daro jj er- 
zulingu. Ypatingai dfrbt'nas mirstas.

./..i- __ L ...I netinka kūdikiui
I viduriams ir ardo jų veikimą. Pasi

renkant dirbtinų maistų, svarbu pa
sirinkt tokį, kuris lengvai suvirSko- 
mas, ir kuris tuom pačiu sykiu su
teiks kūdikiui visus elementus reika- 
1{ngus augimui. Eagle Braml K,on- 

' densuotas pienas yra parinklinai pui
kus dirbtinas maistas. Jis buvo Var
tojamas per metų eiles ir tapo įro
dytas geriausiu kūdikių maistu.

Skaityk šitas straipsnius kas sa
vaitę atydžiai ir pasidėk ateičiai.

mokyklos 
nuo 
vakarų 

kursai landas

Įniko 
dviejų iki 

į savaitę, 
kas vakarų.

sesijas 
penkių 

dvi va- 
Mo- 

bet dar ne pervėhi I kyklos atdaros net 46 savai-
- _ t _ _ — — — — 1   --- —_ * JL * * * < it/.

AMERIKOJE
Vakarinių mokyklų 

prasidėjo, 
norintiems lankyti vakarines 
mokyklas užsiregistruoti.

Beveik visi miestai su 100,- 
C00 arba daugiau gyventojų 
tini kokias nors vakarines mo
kyklas. Kai kuriuose miestuo
se labai mažai lanko vakarines 
mokyklas ir todėl nelabai daug 
kursų įvesta. - Trisdešimts-šeš- 
tas nuošimtis miestų su nuo 
30,000 iki 100,000 gyventojų, 
praneša, kad neturi jokių va
karinių mokyklų, kuomet mies
tai su nuo 2,500 iki 10,000 gy
ventojų retai turi vakarines 
mokyklas. 1 
ti, kad labai maža dalis musų aprūpinti, 
gyventojų gali naudotis vaka- dirbystę, knygvedystę, 
rinėmis mokyklomis.

New York’as. Apart New ’sutaismą, dietetiką, 
York’o mokyklų reguliariškų1 gaminimą, žurnalistiką, 
vakarinių kursų, New 
Apšvietos Bordas dar 
balsuotojams mokyklas. Tų 
viešų vakarinių mokyklų yra 
apie šimtas. Jos gamina bal
suotojus išlaikyti egzaminus 
dėl balsavimo New York’o vals
tijoj.

New York’o valstija reika
lauja, kad kiekvienas naturali- 
zuotas pilietis turi parodyti, 
jog gali skaityti 
negu pavėlintas 
ti balsuoti toje 
klesos prasideda 
ir tęsiasi iki spalio 15 d. Lan- są, gera mokytoja tuoj rasta 
kyti tas klesas ir naudotis pro- tą kursą vesti.
ga balsuoti, reikia nueiti į ar-Į VT .* i N.! n*«ni Lr wxr\Iz/xri vttrtirru hinbir-

čiausią mokyklą ir tenais pra
neš kokią mokyklą patogiau 
lankyti.

Yra suvirš penkios-dešimts 
mokyklų New York’o mieste, 
kur nekalbantieji anglų kalbą 
gali pasimokinti kalbėti ang
liškai, ir kur moterys gali pa
simokinti galvos parėdų ama
to arba siuvimo.

Kurtus ateiviai gaji pasinio- sas lankė 49 įvairių tautų žmo- 
kinti “lupų skaitymą” arba nės. Nuo 4,00(1 iki 6,000 imi-j 
“pirštais susikalbėjimą” ] 
York’o viešos? mokyklose.

Apart amatinių kursų, Ncwi
mokyklos!

kursus, kur 
gana gerai • 
gali sekti i

Iš šių faktų maty- do visų žmonių

turi
ir rašyti pirm 
užsiregistruo-

ir kolegijas i----- nT ---------
viai lanko tas mokyklas. Ame- Į 
rikanizacijos K1-----  —
daug jaunų 
kurie bando apsipažinti su šios karinius kursus, 
šalies istorija, jos įstatymais, | Kursai, paprastai, susideda 
jos kalba ir jos žmonių papro- iš 24 lekcijų, dvi į savaitę 3>er. 
šiais. L tris mėnesius. Mokestis —i!

Pinigų neimta nuo vyro ar- nosi sulig kursų ilgumo; 
ba moteries, kurie nori mokin- mokestis paprastai yra 

Tokiu budu tis vakarinėse mokyklose, tik $5.00 ir $10.00. Beveik

čių į metus.
Vakarinės mokyklos randasi 

jei miesto mokyklų direkto
riaus priežiūra, jisai paskiria 
pagelbininką. kuris jam atsa
komas. Vakarinių augštesnių 
mokyklų galvos turi raportuot 
pagelbininkams.
net 23 pagelbininkai ir vadai jeigu nori imti kursą universi- vakarinių mokyklų kliasos su- 
prižiuri 25 vakarines mokyk
las, kuriose mokina net 468 
mokytojai ir mokytojos.

Ix>s Angeles vakarinės mo
kyklos • dėsto net 96 dalykus. 
Galima sakyti, kad valdžia ban- 

i reikalavimus
Kursai įima žem- zistuoja. 

knygų 
valgių 

kvietkų 
kviet-

apdarymą, dailydystę,

remia' Buffalo, N. Y. Ęer mokyk
los metus 1926-27 dauginus 
kaip 28,000 žmonių lanke Buf
falo vakarines mokyklas. Be
veik vi s j turėjo suvirš 16 me
tų, paprastas amžius buvo 31 
metai. Tie studentai atstova
vo beveik visas pasaulio tautas. 
Ir miesto beveik kiekvienas 
amatas atstovauta. Vakariniai 
kursai turėjo visokių kultū
riškų, kaip ir amatinių kursų,

valstijoje, los Jeigu tik atsiranda 15 žmonių, 
spalio 10-tą d. kurie reikalauja ypatingą kur-

Nereik mokėti pinigų lanky
ti vakarines mokyklas Buffalo. 
Jos yra dalis reguliarės viešų 
mokyklų sistemos. 23 moty k- 
lų namai vartojami vakarinėms 
mokykloms, ir asmenys 
pasirinkti jam prie namų 
čiausią mokyklą, arba gali 
kyti bile kurią mokyklą.

Pereitų metų vakarines kle- 
• .. z. 1 L X 1(1 * « m i 11 Ynulii r» .

gali 
ar- 

lan-

pramoksta pieno

mai-
bet
nuo

visos

T IETUVE motina iš Bosto- 
no rašo: “Aš negaliu penėti 

pati savo kūdikio. Bandžiau 
daugelį rūšių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užrašė Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
virškinamas, kaip mano pie- 
nas.

York’o vakarinės 
duoda akademiškus 
ateiviai, išsimokinę 
angliškai kalbėti,
reguliarišką pradinės mokyk
los mokslą, ir galų gale, 
tesnės mokyklos mokslą, 
čiausia mokykla suteiks 
reikalingas informacijas,

grantų mokinosi anglų kaK?ą
T pareitais metais, VTeflfts’iš; 

kiekvieno keturių ypatų užre- 
' gistruotų dieninėse ir vakari- j 
nėse pratęsimo (extension)

l; klesose gimė užsieny. Tukstan-: 
čiai tų žmonių pasimokino • 
skaityti, rašyti ir kalbėti ang-. 
liškai tose mokyklose. Nuo 300 

aUJ\”;iki 400 angliškai nekalbančių' 
. . motinų, kurios negali lankyti ■ 

arba’vakarines mokyklas, gali lan-1

tetuose, kuriame atsitikime sirenka nuo 7:30 iki 9:30 vai.' 
reguliariška universiteto mo- vak.
kestis reikalaujama. • I Kurie interesuojasi šitais 

Itacha, N. Y. Ithaca, vaka- kursais gali susinešti su Cham-
rinė mokykla yra viena iš po- ber of Commerce. [FLIS], ’ Gap 7okieF maistai 
pulariškiausių, ir viena iš g?-l 
riaušių. Jau per 19 metų eg- 

Šiame mieste daugy
bė žmonių lanko vakarinę mo
kyklą. Galima rasti pilnas šei
mynas tenais. Metuose 1925- 
26 beveik 700 vyrų ir moterų 
iš. 18,0(M> gyventojų užsirašė 
kaipo studentai. Tarpe jų ma
tyti visokių klesų piliečių — 
gydytojų, biznierių, ministerių,1 
slaugių, namų tarnų, industri
jos vyrų— atstovaujant viso
kius amatus. Ir žmonės atsto
vavo net 28 įvairias tautas.

Ithacos vakarine mokykla 
atdara net 23 savaites į metus. | 
Per tą laiką toki kuinai pasiu- 
lyti, koki siūlomi reguliariš- 
kose dienų pradinėse ir augš- 
tesnėse mokyklose. Apart to, 
specialis ' komercijinis, namų Į 
ruošos ir industriliški kursai i 
siūlomi. Suvirš 50 dalykų1 
mokinta vakarinėse mokyklose.'

“uEROVės skYRUJS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Atara* akyriuj* m«* taika* 
nuo talko grlHentira* rok- 

kalva |4o«iu* bOatauflom 
motinom* fr motinom* ja*- 
** k adikly.'

KMikly apriplnlma* ta te-( 
ntjima* yra dalyk** f y to* 

avute* Mrayaal ta Uolai 
Ir im* jaučiama, kad tai 

yra dalyk**, kurj mo* tu
rim* re<uUari*k»l* talko- 
tarpiai* atvirai ta tal*T*i 

p«rgvUd*nU.

STRAIPSNIS 43

LAVINIMAS IR PAPROČIAI

mum* liti) i>a*ke1blmi) 
adrrsu, arba prl*lųMlte 
nie* paalų.lmr Jum*,

Jei Jns prl*ltj*1fe> 
au Jiinu vardu Ir 
mum* atvirutę, ... B
dykai, pamokinimų Juaų kallx>Je kaip 
nenfitl Juaų kūdiki; taipgi valkų knygutę 
fr kitokiu* Įdomi o* literatūros. Parsiduoda 
vlaone vakstiiUae Ir groaenUse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bidg., New York, N. Y.

Daugelis Ranky 
Padare Darbą Lengviu!

UŽTIKRINA SAUGUMU 
"BAYER ASPIRIN"

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, 
su pilnai organizuotu kunu, su gerb
tinomis teisėmis. Motina neprivalo 
niekad prie jokių aplinkybių tas tei
ses paniekint idant palinksminti gi-• 
minės ar draugus. Per dideliu “žai
dimas” su kūdikiu *Jį erzina, ir net 
gali kliudyli nornraTfam augimui.

Supimas, kratymas, arba mėčioji- 
mas tik ką papenėto kūdikio yra blo
gas papsatimas. Yra tokių ką mano, 
kai! tuomi maisto virškinimas pa
greitinamas, bet jeigu pats perken
tėtam tokį pasielgimą, su pilnu pil
vu, tai sutiksi, kad greičiau ateina 
noras išvemti maistų negu laikyti jį 
viduriuose.

Kūdikio lavinimo programe kūdi
kio tėvas turi savo vįetą. Jis turi pa
dėti motinai, nes kitaip visos pastan
gos tinkamai lavinti bus bergždžios. 
Dažnai kūdikis ptn’kįyusia elgsis prie 
motinos, bet tuoj persimainys pasi
rodžius tėvui. Iš tėvu ir senelių pu-> 
sės ypatingai yra palinkimas lepinti 
kūdikį ir pagadinti jį. Tokia perdide- 
bs užsiėmimas yra lavinimo priešas. 
Kūdikis tuoj pripranta ir jo reikalau
ti ima. .Jis verkia ramintojo, jis ver
kia, kad ant rankų imti, jis verkia, 
kad supti. Paplotis įauga, nes nėra 
lengvesnio budo jj auginti kaip pa
velyti kūdikiui gaut! viską ką jis no
ri. Niekas nenori “verksnio”.

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės į seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą. :

S. L. FABIAN & Co.
809 W. 35th St. 

(Halsted & 35 St.) 
Boulcvard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų Talių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Kol jųs nematot “Bayer Kry- 
....... žiaus” ant pakelio arba ant tab- 

galimd kreiptis prie Board of ^.vti sĮ>eciales k ęsas savo apie-ji^ tai jųs dar negaunat tik- 
P" V,~'“ lst«‘Stos, ro Bayer Aspirin, kuris yra už- 

' tikrintas per milionus vartotojų 
Chicago. Po priežiūra Chi-| Apart tų mokyklų ir klesų.; ir užrašomas gydytojų virš dvi- 

cagos miesto Apšvietos Bordo, klesos augusicm - imigrantams dešimtis penkių metų nuo 
anglų kalba mokinama 
nni tautų žmonės, 
augusiems, dykai, 
įima kalbėjimą, 
rašymą.

Education, 500 . i hnkese. Tos klesosAvenue,1 grupėms moterų.

augusicm ’ 
sveti- įvestos šapose, 

ypatingai • gonbučiuose,
Tie kursai sijose ir kitoce 

skaitymą ir studentai reikalauja 
Apart to, galima riau- kintis net septynias 

dotis pilietystės kursais, kurie'savaitę, 
išdėsto svetimtaučiams Ameri
kos pilietystės tiesasa ir parei
gas, kaip prašyti paskutinių; 
popierų, ir kaip išlaikyti na
tūralizacijos egzaminų. ku
riuos veda Federalė valdžia, j 

Fabrikuose.
das veda anglų kalbos ir pilie- 
tystės klesas svetimtaučiams. 
Tokios klesos gali būti orga
nizuotos kuomet grupė darbi
ninkų, bile fabrike, pasiunčia 
Apšvietus Bordo i prašymą dėl 
to.

Kur tik prašyta, Apšvietos 
Bordas veda k lesąs svetimtau- 
tėms-moterims. Jų vaikai tin
kamai prižiūrėti kuomet moti
nos lanko tas klesas. Motelis, 

pasimokinti anglų 
nueiti į arčiausią

f'brikuose, Ii-: 
viešbučiuose, mi-1 

vietose. Kuri 
gali mo-' 
dienas į

Galvos skaud. , 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

dalis šio1Gary, Ind. šešta 
miesto gyventojų lanko vaka- j 

j rines mokyklas. Suvirš 12,000 į 
vyrų ir moterų lanko 19 mo
kyklų, kurios turi

* x • x t> ! klesas. Kai kurios Apšvietos Bor- . ,I atdaros 48 savaites 
nuo 2 iki 5 vakarų 
ir dvi valandas į vakarą. Ne’ 
vienas studentas nėra privers 
tas lankyti mokyklą, ir ne' ! 
metai nesulaiko nuo lankyme. 
Vienintelis reikalavimas yra i 
kad studentai turi būti suvirš 
16 metų amžiaus. Seniausias 
studentas yra 65 metų senu
mo.

vakarines 
mokyklosj 
kas m et 
į savaitę

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

DAINOS

kuri nori 
kalbą gali 
mokyklą, ir tenais savo prašy
mą paduoti, arba gali pasiųsti 
prašymą Apšvietos Bordui, 
460’ South State Street, Chi
cago, III.

Apart klesų svetimtautėms- 
moterims, kurios negali kalbėti 
angliška i, yra dar įvairios ama
tų k’csos vyrams ir moterims, tuos'"naujus cigaretus. Ir nesteBėtina. 
kaip tai galvos parėdų, siuvi
mo, automobilių konstrukcijos, oid Gold yra nauji ir geresni ci- 
chemijos. elektros, piešimo, kodel ir jųs turgtumSt
ir <t.t. Yra rubsi u vystės, me
dinių 
dystės kursai.

Los Angeles. 1926 m. Los 
Angeles mieste

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
na, n dainų mylėtojui. Susideda 
•s dviejų dalių: mišriems cho 
tam* ir vyrų chorams. Joje tek

” , pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au 
dimo apdarais.

įsigyk sau vienų šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suraminto j a ir 
pagunda: liūdna — padainuok

JŪSŲ PATARNAVIMUI
Old Goki yra tokie cigaretai kurių 

1‘au jųs nuo senai laukėt. Jie yra to; 
ūe cigaretai kuriuos galite rūkyti 

nuo anksti ryto iki vėlai vakare, be 
jritacijos gerklės ir turint dar dide
lį smagumą. Nėra nei vieno sukosė- 
jimo išrūkius ir visą vežimą.

Old Gold yra visai nauji cigaretai, .... ... _ .
sušvelninti nauju metodu, išrastu ir dainelę ir palinksmesi, vargas 
kontroliojamu P. LoBllani Kompani- Uve spaudžia _ padainuok dal
ios, kuri jau išdirbinėja cigaretus per ...... f 
167 metus. i nelę ir užmirši, dvasios nupuo

* , kalbama apie ši- jauti — padainuok ir SU
OS naujus cigaretus. Ir nestebėtina. J.stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik 

rą Ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri 
aiuntimu $1.50.

Tai pirmutiniai cigaretai kurie taip 
vienbalsiai, visų pripažinti.

Old Gold yra nauji ir geresni ci
tratai. štai kodėl ir jųs turėtumėt

juos rūkyti.
Skaitykit Old Gold cigaretų car-

Išsikirpkite juos ir jsiklijuokite į 
savo knygą. Jie suteiks jums daug 
juoko ir suteiks daug smagumo

✓ v- . šeimynai ir draugams. Jie telpa re- 
pnsirase net ^uliariai šiame laikraštyje.

A A C<. A U'7U1 u T J uvvu, uiv , OKUIVyKlV KJ1U VIUIU UKaiUVŲ vai” 

išdirbinių ir knygspau- J?0.1?. skelbimus šiame laikraštyje.

1739 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

POUSH^

1TCHEN 
1ENZER

Ne Atidėliokite Ilgiau
Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankyklt į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galiu turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY & CO.

MALT

STRICTLY 
UNION 
MAPE

I NBT we»HT

Išpardavimas virs miliono kciii.i j vieną menesį, patvir
tina įsitikinimą tų kurie apie jį Žino. Gaukit pilnų 
vertę savo pinigų — grynų čielų miežių salyklo išsun
kus — pilno skanumo didelį trijų svarų kenų. Sykį 
pabandęs — vartosi visuomet. Paprasta arba apynių 
skonio.

Vyriausi Dastatytojai

National Premier Sales Corporation
1525 Newberry Avė., Chicago, 111. Telephone Canal 1310

KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 
Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

I

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė,
Tel. Saginaw 4847

APSIDRAUSK!

S10.0Ū0 =, PDLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin* 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas .................................................... .................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst.............. ............ ..... ...... .............. .

1 Užsiėmimas   ..............—-.............. Amžius  ........
• f *•> '

| Tašelpgavis ........... ....... ............................................
,__  . —JI

’ • —■■ - - ——   ■ • ■ I* > ■ - ’ —

Garsinkitės “Naujienose”



NAUJIENOS, Chicago, UI.
t I '. fci 'A; J--U-U —K iu.fc.jfc

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Mirė B. R. Jasiulis

Pieasant Prairie, WisCleveland, Ohio

Care of Babies
Nelaimė

Blatz Brewing-

Garsinkitės Naujienose

BALTIKO AMERIKOS LINIJA

Lapkr. Nov. 22LITUANIA

ESTONIA

Jus galit Pasitikėti Naujienų Finansiniais Skelbi
rrtais

Didžiausia Lietuviu Rakandu Krautuvė Bridgeporte

$107.00
$181.00
$117.00
$196.00

Chicago Branch
1500 Holt Street

šį vakarų! Išvalyk savo žarnas, 
sulaikykit galvos skaudėjimą, 
slogas, riigštumus vidiniuose

Prieš bal 
kai išbal 
nerodo ii

— galvos 
nevirš- 

vidurius,

3514*16 Roonevelt lld 
arti St. lx*uia Avė. 

CHICAGO, 1LL.

iš vakaro, 
Jie veikia 

Už 10 cen-

3327 S. Halsted St., Chicago, III. 
1112 Weat 35th StM Chicago, UI. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
809 West 35th St„ Chicago, IU. 
1723 Weat 47th St., Chicago, 1H.
1739 So. Halated St., Chicago, III. 
726 Weat 18th St., Chicago, IU.
3255 So. Haluted St., Chicago, III.
3252 So. Baigted SU Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22 St., Chicago, UI.
1103-4 St., Sioux City, Iowa

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Banienė —
I. Dovydai

M. Dagi

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu kablegramą

Skaityti Naujienų
Skelbimus Kasdiena

Estams Blogai Vei
kiant Imkite Druskos

pntai- 
sklan- 
išmest 
įspūdį.

vi a

Saugokis žmogaus, kuris ateina į jūsų namus ir sa
ko: “I let you in on the ground floor” ar tam panašiai -- 
dauguma tokių investmentų yra niekai ir gali nušluoti 
visus jūsų taupinius, ir atnešti skaudų pasigailėjimų.

siunčiant du laivu pernai, o jau net 
penkis šįmet

Daugelis <gęrų bond įstaigų ir bankų pasiūlo jums 
i*

gerų, saugių bondsų per skelbimus Naujienose —

sakoma Nugarą Skauda 
Todėl Kad Tamsta Per- 

mažai Vandens Geri

Paul Baltutis & Co.
Central M f g. Diat. Bank 
Jno P. Ewa!d
S. L. Fabian
Vinc. Milaslewic^ 
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Univeraal State Bank 
J. J. Zolp
Metropolitan State Bank 
O. E. Jacobson,

Kad šiemet yra gražus ruduo, 
nesnaudžia. Vie- 
lėkdamas\ paliko 

sūnų gerb. Juozui ir Onai And- 
rekams. Spalio 28 d. buvo 
krikštynos, kuriose dalyvavo 
nemažas būrelis giminią ir

šiuo laiku čia ne kaip dar
bai eina ir daug žmonių vai
kšto be darbo. Kordo dirbtuvės 
pradeda kiek geriau dirbti, bet 
daug darbininkų atleidžia ki
tos dirbtuvės.

yra i r gerų 
komp. M. 

lapkričio 13

Phone: Brupsvvick 3600-1-2 
and Wholesale Dealers

KALĖDŲ laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės į bendrovę: 

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie St., Chicago, III.

Spalio 22 d. kilo gaisras Her-i 
tūles Powder Co. dirbtuvėj, i 
Gaisras sunaikino porą budin-* 
kų ir a|xlogino tris darbiniu- ■ 
kus. Du jų mirė nuvežti į Kc- 
nosha ligoninę, o vienas, ma
žiaus apdegęs, guli namie. Pas-1 
tarasis gal rr pasveiks.

—Vargdienis.

Velionis vertėsi įvairiais biz
niais, daugiausia real estą te. 
Savo laiku turėjo ir banką,

Saugiausia Vieta Pirkti Rakandus Pas

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO

Šitas kūdikis nesirgo nei vienos 
dienos ir neturėjo jokių nemalonumų, 
kurie tęstųsi valandų. Ir kas mano
te yra priežastimi tokios jo geros 
sveikatos ir linksmumo? Ne valgiai, 
nes jis valgo beveik viską ką kūdikiai 
valgo ir valgo kada nori. Ne gyduo
lės, nes jam dar nėra perdaug duota 
opiates; jis dnr nei lažo neragavo pa- 
regoric. Jo protinga motina dar ne
davė ragauti castor oi). Vienok jo 
nervai yra puikus ir jo mažytis skil
vys yni stiprus, jei kuomet jis išrodo 
neramus ar nemiega — jo motina nu
ramina jj mažiau negu j penkioliką 
minučių!

Paslaptį 3 to kūdikio puikaus stovio 
ir liuoso nuo visokių nesmagumų ir 
negalių, kurie yra taip tankus pas kū
dikius. Tai pa[ rasta, senai vartoja
ma Castoria. Milionai ir daugiau 
moterų bažyjasi už Castoriją, ir nie
ko tame nepaprasto! Tik keletas la
šų bepasirodančiam karščiui, colic, 
diarrhea arba užkietėjimui, prašalina
ma tuojau. Castoria yra grynos dar
žovės; štai kodėl daugelis gydytojų 
ir pataria tėvams vartoti jas savo

Nusipirkit už 10 centų baksiu 
ką dabar.

Varykit juos lauk - 
skaudėjimą, raugėjimą, 
kinimą, skaudamus 
rugštumus viduriose ir slogas — 
prašalinkit jos šį vakarą su Cas- 
carets.

Milionai vyrų ir moterų var
toja Cascarets seniau ir dabar. 
Kentėjimai apsireiškia nuo silp
nų kepenų, užsikimšusių žarnų 
ir suirusio skilvio.

Nea tidėlickit kitai dienai tų 
kentėjimų. Lai Cascarets išva
lo jūsų skilvį; prašalina rugštu
mus, rūgstantį maistą, perdideli 
apštį tulžies ir visas užkietieju- 
sias atmatas ir nuodus žarnose. 
Tuomet jus jausitės puikiai.

Cascarets paimti 
busit sveiku iš ryto 
kuomet jus miegate, 
tų bakselis iš bile baistinės reikš 
švarią galvą, gerus vidurius, 
sveiką skilvį ir gerą vidurių vei
kimą per mėnesius. Vaikai mėg
sta Cascarets, nes jis apsaugoja 
nuo gripo ir ligų.

tai pirmutinė ir vienirttėlė laivinė bendrove 
kurios laivai pralaužė kelią iš Amerikos 

New Yorko

TIESIAI Į LIETUVOS 
KLAIPĖDĄ

Kazimieras ir 
Cibas, Domininkas ir 
va Ulbas, Kazimieras 
nija Gurinai, Antanas 
na, Grigutė, Pranas 
Uršulė, Blauždienė 
mynėmis. Taipgi 
kenoshiečiai, k. a 
kus, Antanas ir 
ma, Elbertina ir 
lauskai, Justinas 
Pranas Stankus, 
cius, Juozas ir 
žauskai. Visi 
gražią dieną. Kūmais buvo 
erb. Kazimieras Ulbas ir Sta

nislova Ulbas. Sunui duota var
das Adolfas. Te auga jis ant 
džiaugsmo tėveliams ir sese
lėms.

Spalio 23 u. Liet, svvt., tapo 
sulošta ketui veik.smė komedija tai ir garniai 
“Ekscelencija". Komedija turi nas garnys 
šiek tiek juoko, vienok nėra 
joje linksmaus, nuoširdaus, 
juoko. Yra lietuvių kalboje 
daug geresnių komedijų. Su
prantama 
“Ekscelencija 
Viena, tai reikia kalbą 
syt, kad sakiniai butų 
dėsni, o antra, reikia 
valgimą kas gadina 
,‘Ekscelencijos“ turinys
toks: Kauno žulikai persist.*/ 
lydami policijos vyriausia gal
va su savo sekretorium, apgau
dinėja parvykusios iš Ameri
kos; bet amerikiečiai sugauna, 
kad jie nėra tokie, kokiais nu
duoda, bet yra apgavikai ir pa
duoda juos į policijos rankas. 
Abelnai per visą tęsiasi meilė 
ir ant galo susitaria apsivest 
Nematau reikalo ilgesnę rezen- 
ziją rašyt nes jokios naudos iš 
to skaitytojui nebus.

Kuomet Kūdikis Blaš
kos Neramybėj

Nuramink su Johnson’s Baby 
ir Toilet Powder, ir žiūrėk, 
kaip greit jis užmigs.

Vartok Johnson’s Baby 
Soap kudikiukių maudyklei — 
Johnson’s Baby Cream pašali* 
rūmui odos netvarkos.

Beje, Kairiūkščių mergaitė 
šoko klasinius šokius. Ji gra
žiai šoko. Ateityje, jeigu la
vinsis, bus gera šokikė.

Po šokikės kalbėjo angliškai 
politikierius ir prašė, kad pilie
čiai balsuotų už jį. 
savimus visi geri, o 
suoja, tai nė akių 
nepasako nė žodelio 
džios sukliurinią.

Taip pat reik prisimint, kad 
“Dirvos“ rengėjai visada pa
meluoja ir apgaudinėja publi
ką. šitame parengime irgi pa
melavo: ne tik apgarsinimuo
se, bet ir programe pažymėta, 
kad bus “Atletų Exhibiton”; 
tais atletais garsino Sarpalių 
ir Komarą. Bet jų nebuvo. O 
daugelis ir ėjo į parengimą, no
rėdami pamątyt Komarą su 
Sarpalium. Karpavičius be me
lo neapseina: žada, bet neiš
pildo.

Tas parengimas buvo ren
giamas neva paminėti K. S. 
Karpavičiaus 10 metų stovėji
mo prie “Dirvos“ už redakto
rių. Bet kuomet pats, K. 8. 
Karp. ieškojo lošėjų ir pats lo
šime dalyvavo, tai tas parodo, 
kad niekas jam to jubiliejaus 
nerengė, kaip tik jis pats, tiks
lu pasigarsint save ir savo krū
melį, ir gal pasipelnyt. Pasiro
do, kad K. S. Karp. neprijau- 
čia net TMD. kuopa. Ir kaipgi 
atjaus, kuomet nuo gruodžio 
mėn. 1926 m. neturėjo susirin
kimo. O K. S. Karp. yra tos 
kuopos nariu; “Dirva“ yra jos 
organu, K. S. K.—redaktorium. 
Kai K. S. K. taip “veikia“, nė
ra dyvo, kaxl pats sau susiren
gė parengimą. Butų laibai di
delis stebuklas, jei būt kiti su
rengę Karpavičiui 10 metinj 
jubiliejinį parengimą. Mat, jau 
nėra kvailių, tai nebuvo kam 
ir parengimą surengt.

—Išsivystęs Sandarokas.

M.jikALęn u u .-.kausmaiH nugaroj 
i^kutur reiškiu e<i valgę* tą kaa 
o.tfitiH, kaltu iinoVM. Tų ntKŠėių perteklius 
'■.•rdirlia inkstui, kurk* fttvntdasi ja» iškošti 
- krauju. U inkstams ui.ikimža. turite 

’uoh paliuoiuoti. ta p kaip liuosuojute vidu
riu*. Ava ant Slapumo medžiagų. Kitaip 
vaukite »kaunmt| nugaroje, galvok skaudėji
mų, svaiguli ; viduriai rūgs, liežuvi*, l>ua ap- 
v >ktak. o pr’e prasto oro įaumati-zmaa gėlu, 
dailumai neaiškus, pilni nuoečdų, kanalu' 
dažnai pikaričiuoja, šlapumai degina ir esi 
priverktas įtakoti pageliam porą ayk per 
naktij. >

Pa« tark arba ku geru patikėtinu gydyto. 
j'i, arba ik aptiekus gauk keturiaa uncijas 
Jlūi Salta drukkų. Imk po arbatini šaukite į 
pir-n pusryčių per keletą dienų ir (niektai 
puikiai pradės veikti. šio# pagarnėjukioa 
’.unkok padarytos iš vynuogės rūgšties ir 

aitrino aulčių, kur pridėta lithin. Jom per įi
ma metus vartojamos išvalymui ir ^uvkri- 

nirniii uiaikimluaių inkstų, taipgi nuveikimui 
rūgščių, kad jo.i neenintų kūno.

Jad Salt* druskos nebrang'os, negali pa- 
ati. ir padaro mslonų, pustojanlj lithin- 

v.sndena gėrimą. Gerkite apsčiai geso van- 
d na.

kūdikiams visokio amžiaus — jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip jie 
mėgsta jų skonį!

Vienas žodis persergėjimui; gau
kit gryną, tikrą Castiriją. Fletcher’s 
Castoria yra originalė. Tą rųši gy
dytojai pataria vartoti. Ir prie kiek
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti
nai ar busiančiai motinai. Todėl at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

Aptlvėlą*) 
, menkus 
, ur.s; kode' 
#ur.tc prhua 

neturite apetito
: indykit Tanl.ic 
pageli** pirma.} 
negu 2c. vieno

Tsnlac neturi 
ji.« yra apdaryta 
— gamtinių gyduolių d<*' 
pirkt buteli 
Jūsų pinigai bus grąžinami jei nepagelbės

KAINOS LAIVAKORČIŲ
I KLAIPĖDĄ

Trečia klesa .................
Ten ir atgal tiktai ...

Turistinė III klesa .....
Ten ir atgal tiktai ..

Valdžios taksai atskirai

Pasižiūrėkite J Savo 
Liežuvį 

J \

Jei jus tik nesijaučiate gerai, eikite pas 
veidrodi > pnįžiūrėkite j savo liešuvj. Jei 
jis yra apsivėlęs, t.idl Jūsų skilvis, kepenis 
:.r viduriai neveikia atsakančiai. Tai pras
tas ženklas. Tada nusip'rk t butolį Tunlac 
ir sustiprinkit visą savo sistemą. Daugelis 
:.uk itančii; kentėjusių nuo (vairių nevirški- 
>* mo negal ų rašo mums, kad Tanlac jiemi 
p.sgo bėjo labai gerai.

Stui, pavyzdžiui, laiškas nuo Mr. A. L. 
Digenhsrt, Kast Dubuųuo, UI. '.Kuomet aš 
iaučluosi nusilpęs, būna menkas mano apė- 
Utas ir navirikina vidur.'a , Tanlac visuomet 
man pagelbsti. Aš su jo pagelba prašalinau 
visut, nevirškinimo trubelius, sustiprinau sa
vo nervus, gal u dabar v aką valgyti Ir jis 

į nuteikė man daug p»p!”

liežuvis pasako jums kodėl kad 
darbas taip greit nuvargina ju- 

jus turite skausmus žarnuoso, 
rukštumus ir svaiguli ; kodėl 

negalite miegoti. Pa- 
pamatysit kiek jums 

butelis. Kainuoju mažiau 
sykio vartojimas.
savyj mineralų gyduol.'ų. 

i iš šaknų, žievių ir žiedų 
•! sergančių. Nusi. 

nuo savo va'stininko šiandie.

Lošėjai buvo 
Bumblienės rol 
tienė—Keklės 
laičiutė 
visos lošė neprastai, iš vyrų, 
tai A. šmigelnis geriausiai lo
šė Baravyko rolėj; J. V. Mit- 
chellis—Ekscelencijos rolėj, A. 
Zdanis—Džiovo orlėj, A. Mora- 
zas— kiemsragio rolėj, K. S. 
Karpavičius— Dėdės rolėj. Šie 
keturi lošė apiprasčiai. Vietomis 
buvo lig apmirę ir jokio judė
jimo nesimatė. O jau meilini- 
mosi laike tai išrodė bailiais. 
Slaptosios policijos mažai ma
tėsi, tai negalima nieko sakyt, 
išskyrus stovėjimą... Vaikutis 
—laikraščių pardavinėtojas, 
Juozukas Gillis, geriausiai lo
šė. Pasakė eiles gana gerai; 
už tai buvo didelis delnų plo
jimas. Juozukas turėjo daugiau 
energijos, negu didieji vyrai.

“Ekscelencija“ tuoj bus už
miršta, nes joje nėra nieko to
kio, kas butų prajuokinę arba 
kas butų padilginę žiūrėtojų 
jausmus. Publikos lošiant buvo 
virš 20(1; ant šokių mažai at
ėjo.

Tanlac i 
15a M1LUON BOTTLES USED |

bet su juo nepavyko. Velionis 
buvo pažangus žmogus, ateida
vęs kultu rintėms lietuvių reikav 
larns ir tvirtas laisvamanis, 
laidojamas turbut bus Lietu- 

Užpereitą naktį, 1 vai., Gary /ių Tautiškose Kapinėse, Chi- 
ligoninėj pasimirė žymus vie-^ag’oje. I>aidotuvių diena da no
tos darbuotojas Baltrus R. Ja-.nustatyta. —R. 
siulis. Sirgo jis ilgą laiką. Ke
letą savaičių išbuvo ligoninėj 
kur buvo padalyta dvi opera 
cijos. Pagalios įsimetė gangre

i“CASCARETS" NUO 02- 
ISIIIMSUSIĮĮ 2ARNĮI GAL-

B. B. Jasiulis yra nemažai l/AC Clf AURE ĮIMA Ql ŪPU 
darbavęsis vietos lietuvių tar-| Ivu uhMUULJlmU oLUUy 
pc. Jis taipjau yra suorganiza
vęs dvi dabar didžiausias ir 
veikliausias pažangias draugi
jas — Liet. Pasilinksminimo 
Kliubą ir SLA. 185 kp. Kliu- 
bas turi apie 200 narių, o SLA. 
185 kp. apie 100; abi dr-jos 
yra pasižymėjusios savo visuo
menine darbuote, kurioj veik
liai dalyvavo ir velionis.

Tikrai Unijos ISdirbimo 
Nepalyginamas dėl virimo, kepimo 

ir saldainių dirbimo

perdirbus-pertaisius. draugų, daugiausia chicagiečių, 
būt tinkamesnė, kaip Kazimieras ir Marcijona 

Stanisla- 
ir Euge- 
, Kristi- 
Gurinas, 

visi su šel- 
neatsiliko ir 

D. Andre- 
Agota Klai- 

luozas Saka- 
SakalausKas, 
Leonas Po- 

Rozalija Gu- 
linksmai leido 

Kūmais

naujienų.
Petrauskas
d. gražią na ir nuo to jis mirė
Petrauskas
seniausias

Štai 
'stato 
operą 
yra žinomas, kaipo 
ir geriausias lietuvių kompozi
torius Amerikoj, o taipjau la
bai geras chorų mokytojas. Tad 
nėra abejonės, kad “Birutė” 
bus netik graži, bet ir gerai 
pastatyta ir sudainuota. Ikišiol 
mes turėjom tenkintis skaity
mu apie M. Petrausko parengi
mus kituose miestuose, bet 
dabar teks viską pamatyti 
mums patiems. Nėra abejonės, 
kad detroitiečiai nenorta pra
leisti šios progos ir skaitlingai 
susirinks pamatyti “Birutę”, 
o paskui linksmai pasišokti.

Šiomis dienomis komp. M. w > V
Petrauskas atidarė ir muzikos fl JVj f W
konservatoriją. 1 v A

—Tėvynės Ašara, i

iš importuotų Saazer apy
nių, sumaišytu su parink
tais vietiniais apyniais

CastoriA

:.uk
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NAUJIENOS
The Lithaaniaa Daily Nava

Fubliahad Daily Bseapt Sanday 
by tha Lithaaniaa Daily N«w* Eob. 
C*>. Ine. 0

Uisimokiiimo kalnai

Chicago ja — paltu:
Metam* ------------ --------------- -
Pusei meti -------------------------
Trims minusiame---------------
Dviem mėnesiams ■ - - __
Vienam minesiui ------

$8.00 
4J8 
100 
1.55
.75

Iki i to r P. GRIGAITIS
17M South Maistai Street 

\ CŪcago, Iii.
Tdephone Rooeerelt MM

Subacrlption Ratas i
$8.50 per year in Canada
$7.00 per year outaide of ChicafO.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered a* Sacond Olas* Mattar 

March 7th, 1914, at th* Port Office 
of Chicago, III., undar th* art of 
March 3rd 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, IMdrUnt 
■•kruadieniu*. Leidth Naujieną Ben- 
droTi, 1789 So. Baletai 8t, Chkago, 
III — Telefoną*: Rooeerelt 8501.

boikotuodami Tautų Sąjungų!
Jie manė, kad stovėdami už Tautų Sąjungos durų ir 

rodydami liežuvį “imperialistams”, jie juos labai nugąs
dinsią. Tikrenybėje gi imperialistams to tiktai jr reikėjo, 
kad Tautų Sąjungoje dalyvautų kuomažiausia valstybių,

MM

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija..................... .......— 8c
Savaitei ------------ ------------------ 18c
Minesiui------------------------------- 75c

Suvienytose Vaistuose, m Chicagoje,

Matams$7.00
Pusei meti----- - ------------------5.50
Trims mėnesiams------------ •• 1.75
Dviem mlnasiam*.................... 1.26
Vienam minėsi ui , , .76

Lietuvon ir kitur niilf IniMSI 
(Atpiginta)

Metama--------------- --------- - $8.50
Pasai metą-------------- ---------- 4JJ0
Trim* iifci**iim* 1W

orderiu kartu su atsakymu.

KOKTU

Jau kokia pusė metų, kaip Lietuvos Vyriausybės leid
žiami laikraščiai ir tautininkų organąi be paliovos kalba 
apie referendumą ir konstitucijos keitimą. Tuo nesiten
kindami, šitie laikraščiai karts nuo karto ragina'dar ir 
opozicijos spaudą dalyvauti tose diskusijose, — nors tuo 
pačiu laiku valdžios cenzorius braukia ką tik nori iš laik
raščių straipsnių!

Tečiaus dar iki šiol Lietuvos valdovai nėra paskelbę 
nei laiko referendumui, nei kokia forma manoma jisai 
vykdyti, nei konstitucijos pataisymų projekto.

Žiūrint į tokį “monkišką” smetonininkų elgimąsi, da
rosi net koktu. Tik pagalvokite: ar butų galimas toks da
lykas kurioje nors civilizuotoje šalyje, kad valdžia per mė
nesių menesius maltų spaudoje kokį nors savo sumany
mą ir kartu neskelbtų net to sumanymo projekto?

Viena iš dviejų: arba Voldemaro-Plechavičiaus šaika 
tik monija žmonėms akis plepėjimu apie “tautos atsiklau- 
simą” — arba ji pati nesižino ko ji nori.

Šiaip ar taip, bet didesnių politinių bankrotų prie Lie
tuvos valstybės vairo dar nebuvo.

NUŽUDĖ

“Lietuvos Žinios” rašo, kad Mariampolėje karo “teis
mo” sprendimu tapo sušaudytas socialdemokratas Mažei
ka, 21 metų amžiaus, kaltinamas ruošęs sukilimą. Jisai 
esąs iš Vilkaviškio. ’

Reiškia, smetoniniai budeliai nugalabijo dar vieną 
savo auką. Už nekaltų žmonių kraujo liejimą tečiaus jie 
susilauks atmonijimo!

TAUTININKAI NORĮ SUSITARTI SU KLERIKALAIS

Ketinęs atkeliauti Amerikon, kun. Krupavičius nuta
rė pasilikti namie. Dabar iš to kilo spėliojimų, kad Lietu
vos krikščionių demokratų vadą sulaikęs, nuo kelionės 
smetonininkų pasiūlymas klerikalams įeiti valdžion.

kurių reikalai yra priešingi jų reikalams.
Pasirodo, kad daug išmintingiau, negu bolševikai, 

žiurėjo į Tautų Sąjungą socialistai, kurie sakė, kad tą pa
saulio valstybių organizaciją reikia ne boikotuot, bet 
stengtis pataisyt iš vidaus.

Bolševikų provokatorių 
darbai

Apžvalga
-

“PATRIOTĖS”

tijos nariai, tai jie, žinoma, ne
būty rengęsi ton kelionėn be 
susižinojimo .su savo partijos 
įstaigomis. Tuo labiaus jie bu
tų šitaip pasielgęs, kad Vokie
tijos socialdemokratų partija 
ir unijos kreipėsi į sovietų val
džią, siūlydami pasiųsti Rusi
jon įgaliotus organizacijų at
stovus, jeigu sovietai užtikrins 
jiems pilną laisvę judėjimo ir 
tyrinėjimo Rusijoje.

Bet Maskva tą partijos ir 
ūdiju pasiūlymą atmetė, tuo 
pačiu laiku ieškodama per savo 
agentus “liuosnorių”, kurie su
tiktų vykti Rusijon sovietų val
džios lėšomis ir po komunistų 
vadovybe.

Progresisčių laikraščio “Dar
bininkių Balso” lapkričio nu
meris papuoštas Rusijos karo 
komisaro VoroŠilovo atvaizdui. 
Dauguma straipsnių tame nu
meryje ‘pašvęsta sovietų val
džios dešimties metų sukaktu
vių paminėjimui, todėl išrodo, 
kad svarbiausiu iš visų bolše
vizmo “laimėjimų” progresis- 
tės laiko raudonąją armiją ir 
jos vadą.

O gal čia tik pasireįškia na
tūralūs musų Maskvos patrio-1 .Aišku, kad šitokiose sąlygo- 
čių palinkimas prie tipų, nėšio- se gulėjo sutikti rašytis j tas 
jančių karinę uniformų? Jau,••delegacijas”tiktai asmens, 
runų satyrikas Gribojiedovas kurie iš anksto buvo pasiryžę 
kitąsyk pastebėjo apie moteris: vaidinti bolševikų rolę. Nenuo- 
"K vojonnym liudiam tak i 3ubu todėl, kad jie paskui “at- 
Inut—a potomu, čto patriotki!” ėjo j kom-partiją”, kur jiems 
(Prie kariškių taip ii- limpa'senai buvo vieta.
—o dėl to, kąd patriotės.)

FALSIFIKACIJA
I . Prie socialdemokratų jie bu- 
vo prisiplakę tikslu “gręžti iš 
vidaus” ir partijos viduje jie 
sudalė slaptas, apsimakavusių 

, Remdu- 
į “delegacijų” 

Musų htlmbugij, jie tečiaus save nu- 
, ir socialdemokratai

Kunigų Marijonų organas 1 
nesugeba perspatūidinti be f ai-, komunistų jačeikas 
sifikavimo net paprastą anglų mi bolševikiškų “< 
spaudoje tilpusią žinią. 1__
skaitytojai vakar matė, kas maakavo, 
buvo pranešta apie lapkričio 1 jiems kiką . 
d. įvykusius municipalius rin-1 Dėdelė pasakoja 
kimus Anglijoje. O ve ka apie į Pa®tm*uoju laiku visoje eilėje 

i vietų nariai s.-d. partijos de- 
_  sėtkais iš jos išstoja ir eina į 

. kom-partiją”. Bet tai irgi tik 
atgyti tošči'as pasigyrimas. Iš tiesų, 

tai Vokietijoj socialdemokratų 
Anglijos Partija kai Įdurtose vietose ap- 

1 —1 j komunistų 
darbo partijos kan- «Kontų, panašių į aukščiams 

Dalie* balsu neteko minėtuosius delegatus , bet

Ge. Pe. U. turi visą armiją 
šnipų ir provokatorių. —Ja- 
kuševo istorija. — “Trusto” 
organizacija.—V. V. šulgino 
kelionė į Rusiją.— “Kontra
bandininkai.” —Ką šulginas 
matė Rusijoj?—Kaip Ge. Pe. 
U. redagavo šulgino knygą 
“Dvi Rusijos^’.— Savinkovo 
ir kitų kelionės.

Šulgino knygos istorija. Kad 
taip iš tiesų įvyko, dėliai to 
nėra mažiausio abejojimo. Pa s 
Šulginas, sako Burcevas, dabar 
tikrai žino, jog jojo kelione į 
Rusiją rūpinosi provokatoriai. 
Tokiu pat bud u į Rusiją buvo 
nugabenti B. V. Savinkovas, 
kunigaikštis P. D. Dolgoruko- 
vas ir daugelis kitų.—K. A.

I Dėdelė pasakoj® dar, kad

tai rašo kunigų laikraštis:
“Londonas, lapkr. 3.

Britanijos darbo partija pra
deda (? “N.” Red.) i
! “N.” Red.).

“Įvykusiuose * Anglijos
valsčių rinkimuose, daugiur ^ivalė. nuo slaptų 
laimėjo darbo partijos kan- . -
didatai. Daug balsų neteko pabotuosius
konservatistai ir liberalai.” J°^'° n&rių bėgimo iš partijos 

nėra. Priešingai, masinis na- 
Kaip matome, čia nepaduota rįų bėgimas yra pastebimas 

nei kiek pralaimėjo konservą-'kaip tik pas .komunistus. Iš 
toriai su liberalais, nei kiek komunistų partijos bėga ne tik 
laimėjo Darbo Partija, nors te- paprasti nariai, bet ir jų atsto- 
legramose tatai buvo minėta. Vai reichstage, landtaguose ir

Gal tai ir tiesa. Juodasis Mykolas tikrai sutiktų dė- t0 ,negana: “Vienatims ka- miestų tarybose. Kai kur (pav. 
tis į bloką su tautininkais — jei tik butų galima tinkamo-L knru11 J?uerth’° mieste) atsimeta
mis sąlygomis susiderėti. Klerikalai juk yra taip pat, kaip Jdumas j ją melą> kad Britani-munistų atstovų frakcijos! 
ir smetonininkai, suinteresuoti tuo, kad kaip nors stabi-.jos Darbo Partija pradedanti, 
lizavus padėtį krašte, nes, jeigu kokia nors katastrofa nu- “atgyti”, 
verstų dabartinius valdovus, tai galėtų skaudžiai nuken
tėti ir krikščionių kailiai. Lietuvos žmonės juk žino gerai, 
kad Krupavičiaus partija irgi buvo prikišus savo nagus 
prie gruodžio 17 d. perversmo. I__  ___ _________

Bet sūsiderėjimo klausimas yra keblus. Krikščionys Jau visa metų—-jau dešim-^
demokratai yra, kaip ten nebūtų, masinė partija, turinti~ kaipi 
pasekėjų plačiuosiuose liaudies sluoksniuose. Tokia par- „0"^“ ga"jj^kiekvienu^e Jin? 
tija vargiai gali, neužgaudama daugelio savo žmonių, pri- kimuose gauna vis daugiau ir 
tarti toms durnoms “aristokratiškoms” reformoms, ku- 'daugiau balsų. Iš trečios še
rias nori pravesti Voldemaras su Smetona. Antra vertus, tos tarpe Anglijos partijų ji 

> 1 • A * . • A ♦ A •

Darbo Partija Anglijoje nie
kuomet nebuvo mirusi arba 
rengusis mirti, todėl yra žiop- 
_ i prasimanymas ,kad ji da

lbai1 atgįjanti. Yra faktas, kad

nuo

jos!
šitas skyles savo partijoje 

komunistai toli-gražu neužkiš 
tais numaskuotais provokato
riais, kuriuos laikas nuo laike 
sučiumpa ir išmeta socialdemo
kratai. K

i Pavyzdingas Galijos 
i kunigaikščio ūkis
I Netoli Notingemo miesto, 
Anglijoje, Galijos kunigaikštis 

smetoninkai tų savo reformų negali atsižadėti, kadangi prasistūmė į antrą vietą, ir 
grįžimas į demokratinę tvarką reikštų galą visai jų kar* visi įimti politikai lai- 
jerai. Lietuvos liaudyje tautininkų partija nėra verta ne miuu3iojc ateityje ji pataps ga- 
sudilusio dvylekio. lingesnė ir už konservatorius!

Tartis su diktatoriais krikščionims buvo laikas tada,! tuo gį talpu katalikiškos 
“doros” mokytojai per savo or
ganą mėgina įtikinti publiką, 
kad ta Anglijos darbininkų or
ganizacija vos tik pradedanti 

' prisikelti iš numirusių.

kad jie kartu su jais dalyvavo valdžioje.

FRANCUOS NACIONALISTŲ RŪPESTIS

Francuzų atžagareiviai jau susirūpinę dėl sovietų 
valdžios nutarimo dalyvauti preliminarėje Tautų Sąjun
gos šaukiamoje nusiginklavimo konferencijoje. Jie bijo
si, kad rusai susitarsią Genevoje su vokiečiais ir reikalau-1 
šią Santarvės valstybių nusiginklavimo. į

Pagrindo šitai nacionalistų baimei yra pakankama. 
Vokietija, iš tiesų, jau yra iškėlusi protestą prieš tai, kad j 
Santarvės valstybės, privertusios ją nusiginkluoti, kaip to ją,—-įstojo į kom-partiją. 
reikalauja Versalės taikos sutartis, pačios nesilaiko tos1 Viena, tai yna pasenusi isto- 
sutarties. Savaime aišku, kad vokiečiai stengsis susirasti r,ju\ *ies V6 P4wlin,iTnal Jvy^°

* MA. J l».» «.• I...4- ai t in -1 lt

talkininkų šitai savo pozicijai paremti, ir natūralūs daik-
tas, kad jie mėgins susiuostyti su rusais, kurie taip pat ndmi patvirtina tų, sopia- 
neturi geros širdies karą laimėjusiųjų šalių valdžioms. listų nuomoti, kad “dolagaci- 

Bet jeigu Francijos dešinieji bijosi sovietų dalyvavi- jos”, kurios važinėjo bolševikų 
rojun, buvo visai ne delegaci
jos, bet apsimaskavę Maskvos 
agentai ir jų klapčiukai.

| Jeigu kalbamieji 20 (Mirti jos 
Gi iš to išeina, kad bolševikai iki šiol elgėsi kvailai, nartų butų buvę ištikimi par-

mo Genevos konferencijoje, tai reiškia, kad Maskvos1 nu
tarimas siųsti delegatus į nusiginklavimo konferenciją 
yra išmintingas.

NUSIMASKAVO

I Dėdelė “Lalisvėje” giriasi, 
kad pašalintieji iš Vokietijos

1 socialdemokratų partijos 20 na- 
rių už dalyvavimą “delegacijo
je”, kuri lankė sovietų Rusi

ne dabar, bet pernai metais ir 
užpernai. Antra, Dėdelos mi-

einant paskutiniais technikes 
reikalavimais, šiame dvare vie
kas dirbama elektros mašino
mis. Ne tik darbininkams, 
dirbantiems tame pavyzdi n>»d- 
me dvare, bet ir gyvuliams į- 
taitsyti įvairiausi patogumai. 
Pavyzdžiui, yra tam tyčia įtai
sytas lovys. Pakanka ištroš
kusiam gvuliui palytėti tą lovį, 
kaip į jį pradeda trikšti tyra1 
vanduo ir gyvulys be žmogaus 
pagelbos pats gali atsigerti i 
atvėsti. Gyvuliai prie to pri
pratę ir norėdami gerti pasi
naudoja šiuo įtaisymu. Be to, 
dvare įtaisytas gyvuliams kra
nas su drungnu vandeniu. Gy
vulys užeina ant tam tikro til 
telio, ir iš viršaus, kaip iš li- 
varo jis apipilamas vandeniu, 
kaip pirtyje.

Kažin, ar karvės ir kiti gy
vuliai įpras naudotis šiais žmo
nių išradimais? žinovai tvirti- 
im, kad tai visai galimas daly
kas.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

su įvairių antibolševikų parti
jų atstovais. Kalbėjo apie rei
kalingumą teroristinės kovos 
su bolševikais, apie tai, kad 
emigrantai privalo prie tos ko-, 
vos prisidėti. Jie patyrė, ko
kie žmonės yra siunčiami į Ru
siją ir ką jie ten veiks. Tokiu 
budu “trusto” agentai prane
šė bolševikams kai kurių anti- 
bol^evfikiškų organizacijų pla-' 
nūs. t I,

Vieni emigrantų su pasitikę- Draugystes mėnesinis
jimu atsinešė į provokatorius, žurnaliukas pereitą mėnesį tu- 
o,kiti skeptiškai—nužiūrėdami, ^e.^r’. Jhomas
kad tai yra Ge. Pe. U. agentai.' 
Tokių, kurie jais patikėjo, bu
vo daug, ir jie surinko daug 
žinių apie emigrantų darbuo
tę, o ypatingai tų, kurie revo- 
liucioniškais tikslais važiavo į dlrv°Je‘ dls ’javo 
Rusiją. Ačiū tiems provokato-, Byg!enos Tautiško 
riams, Ge. Pe. U. vedė sekmin- Pirma8 medikališkas 
gą kovą su baltaisiais, kurie Paskutinius metus
veikė Rusijoj. Kai buvo rei-J13 praleido daug laiko ii visą 
kalinga, ji užkirsdavo kelią jų enerK‘ją, kad suteikti 
darbuotei ir areštuodavo žymes-1 priežiūrą bepročiams

pasaulinio karo kareiviams.
Labai daug ateivių atsimins 

Dr. Salmon’ą. Pradžioje savo

BEPROČIŲ ATEIVIŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

New York’o Valstijos La<b-

žurnaliukas pereitą mėnesį tu-

,W. Salmon. Straipsnį parašė 
Homer Folks. Dr. Salmon, ku
ris mirė rugpiučio mėn. 13 d., 
1927 m., buvo vienas iš gar
siausių vyrų protinės hygienos

Protinės
Komiteto 

d i rėkto

Ge. Pe. V.' 
atkreipė j

• k

Nesenai “lliustruotoj Rusi- 
jo” tilpo paskilbusio V. L. 
Burcevo straipsnis apie provo
katoriškas Ge. Pe. U. (buvu
sios čekos) darbus užsieny j. 
Tarp kitko Burcevas štai ką 
rašo:

Dabartiniu laiku visas Rusi
jos gyvenimas šnipinėjimu pa
remtas. Visur provokacija yra 
prasiplatinusi. Provokacijai ir 
šnipinėjimui leidžiama didžiau
sios sumos pinigų. Apie tokias 
išlaidas daristinės ocllrankos 
negalėjo nė svajoti. Darbinin- 
kų-valstiečių valdžios sukurtoj 
Ge. Pe. U. dirba visa armija 
agentų-šnipų ir provokatorių 
ir jiems iš kalno yra dovano
jami visi prasikaltimai, ku
riuos jie ras reikalo papildyti 
savo provokatoriškos darbuo
tės interesuose.

Pastaruoju laiku 
patingą dėmesį 
emigraciją.

1921 m. iš Rusijos į Varšu
vą atvyko gan žymus senosios 
valdžios valdininkas Jakuševas, 
kuris ir bolševikų valdžioj už
ėmė itin įtakingą vietą. Užsie
ny j jis tapo žinomas kaipo 
Fedorovas. Su savo pažįsta
mais anti-bolševikais jis kalba 
apie būtinumą kovos su bolše
vikais ir randa prijaučiančių. 
Vieno jo pažįstamo laiškas ko
kiu tai budu pateko į bolševi
kų rankas. Kai Jakuševas su
grįžo į Maskvą, jis tapo areš
tuotas pasiremiant to laiško 
turiniu. Jam grasinama mir
ties bausmė ir reikalaujama 
prisipažinimo. Jis ilgai nepasi
duoda. Bet Ge. Pe. U. turi 
sugalvojusi tikrą būdą, kaip iš
gauti prisipažinimą ir iš la
biausiu užkietėjusių areštaritų. 
Tą kamantinėjimo būdą išrado 
bolševikai, ir jie aĮiie tai kal
ba su didžiausiu pasitenkinimu. 
Esą prieš tą priemonę niekas 
negali atsilaikyti.

Kadangi Jakuševas atsisako 
tapti provokatorium, tai jį ke
letą kartų veda neva sušaudy
mui. Jam matant kiekvieną 
kartą sušaudoma keli mirčiai 
pasmerkti kaliniai. Po to jis 
yra atvedamas j kamerą, kur 
bolševikiški tardytojai iš naujo 
pradeda jį kamantinėti. Galų 
gale Jakuševas pasidavė. Tą7 

i syk jį ne tik paliuosuoja, bet 
dar grąžina jam senąją tar
nystę. Priegtam jam pavedama 
vesti derybos su emigracija ir 
su baltojo judėjimo atstovais 
pačioj Rusijoj. Provokatoriš- 
kais tikslais jam leidžiama ak- 

' tyviai dalyvauti teroristų ra- 
į toliuose. Suprantamas daik
tas, kad jo pareiga yra išduoti 
sąmokslininkų planus.

Pagelba Jakuševo, kurį su
vedė su kitu žymiu provokato
rium Opperputas, Ge Pe. U. 
sukuria Maskvoj spocialę or
ganizaciją, kurios tikslas yra 
darbuotis tarp emigracijos. Tos 

! emigracijos nariai, .pavadinti 
! “trustu”, tapo pasiųsti į įvai
riausias organizacijas — val
džios įstaigas, raudonąją armi
ją ir 1.1. “Trustas” susidėjo ;v 
400 žmonių, tarp kurių tik 
nedideliss nuošimtis buvo sąži
ningų revoliucionierių, kuriuos 
apmulkino vadai. Likusieji su
sidėjo iš besąziningų provoka
torių, kurie vienodu ištikimu
mu gali tarnauti visokiai val
džiai.

Nuo tos organizacijos su 
|nx)vokatoriškais tikslais nu
vyko į užsienį, tarp kitų, ir 
Jakuševas bei Opperputas. Jie
ten pasistengė užmegsti ryšius Tokiu tai yia ’ paskubusios

niuosius sąmokslininkus.
Vienas žymiausių ir charak

teringiausių to “trusto” provo- 
katoriškų darbų, kuriam vado- prieš 25 metus, jis
vuvo Jakuševas ir Opperputas, dirbo dėl geresnės priežiuios 
buvo savo laiku daug triukš- ,r tinkam0 gydymo bepročių 
mo sukėlęs V. V. šulgino nu-,atelvi,i. kurie atvyk<> i šią fell- 
vykimas Rusijon. Nejmano-1 Gemei'*!'°lks ajne Dr. Sal- 
mo drąsumo žmogus, šulginas, 
iš tiesų tame dalyke parode 
savo didelį pasiryžimą ir, kaip

mon’ą Pažo sekančiai: 
“Norėčiau

mus faktus
aprašyti nežino- 

aipie Dr. Salmoną 
dar prieš porą mėnesių atrodė,/1’ darl>9- Beveik dvidešimts 

tikslą. Tačiau da-‘I’enkl metai at«N’ Jaunas vap 
i V. - V. šulgino k‘nas atėjo į New York’o vals- 

kc^ionfc atrodo visai kitokioj |^JOS Labdaringos Draugystės 
šviesoj. Pasirodo, kad nuo "eateinešdamas jokių 
l>radžios iki galo tai kelionei. Psratatymo laiškų. Jis ti tą 
dirigavo Ge. Pe. U. Tame įsi- p-tą laikraštyje skaitė, kad ta 
tikino net pate V. V. Šurnas interesavosi bepro-
ir rodo reikalingu visą tiesą žmonių hkmių Tas vaiki- 
aikštėn iškalti. Jis pasiuntė nas buvo r. Salmon, n jis 
vienam laikraščiui savo strai
psnį, kuris nežinia dėl kokių

atstiekė savo 1 
bortiniu laiku V.

/V |'asmeniškai atvyko į draugys
tės ofisą užinteresuoti ją be- 

ant Ellis 
net ir tu- 
atvykusių

priežasčių kol kas dar netilpo. su^a^^ais
Island. Buvo šimtai, 

Jakuševas, Opperutas ir jų katančiai imigrantų, 
‘“trustas” pasiūlė norinčiam į šią šalį su kokia nors pro- 
surasti savo sūnų V. V. Šulgi-'tine liga, per trumpą medika- 

lišką įleidimo egzaminą nebuvo 
Jie puikiai ži- galima surasti visus trukumus, 

suteiks bet kurie rasti bepročiais sun- 
naudingų žinių‘kiai kentėjo.
1 IlZ^ Al i m O Oll ' Ii

Island. Buvo šimtai,

nui suruošimą nelegalės kelio-1 
nes į Rusiją. J5" —x: i 
nojo, kad ta kelionė
jiems daug naudingų žinių kiai kentėjo. Nebuvo protinių 
apie baltųjų judėjimą ir su-!ligų specialistų išegzaminuoti 
tvirtins jų organizacijos auto- atvykstančius imigrantus, arba 
ritėtą. Priegtam jų tolimesnei.prižiūrėti rastus atsitikimus, 
provokatoriškai darbuotei tu- (Keli ateiviai,’ sulaikyti kaipo 
rėjo atsiverti platus gorizon- bepročiai buvo tuoj išsiųsti at- 
tai. Igal Europon, be medikališkos

Prie paslaptingų aplinkybių arba kitokios Reikalingos prie- 
pagalba savo provokatorių-'žiūros. Kartais jie iš laivo 
“kontrabandininkų” jie npvežė1 išlipo jiems svetimose šalyse, 
V. V. Šulginą į Rusiją, ir davė!kurios kalbos visai nežinojo. Ir 
jam galimybės aplankyti įvai- naturališkai daugybė iš tų nie- 
rias vietas ir išstudijuoti bol- kad nėsugryžo namo prie sa- 
ševikišką Rusiją taipVi kaip vųjų.
jiems buvo paranku: kad pa-'b—R113 
rodyti, jog Rusijoj dabar vis
kas taip, “

“Dr. Salmon puikiai išdėstė 
kaip buvo seniau,'visą sunkų padėjimą draugstei. 

tik truputį blogiau”. Rusijoj jį Ir ta draugystė dėjo visokias 
suvedė su vietiniais antibolševi-1 pastangas tą padėjimą pagerin- 
kiško judėjimo atstovais, kurie‘ti, kreipėsi prie įtekmingų val- 
tikrumoj 
jie jam 
rinkimus, 
išimtinai

buvo čekistai. Rengė dininkų, laikė susirinkimus su 
revoliucioniškus susi- Kabineto viršininkais, Kongre- 

kuriuose dalyvavo so nariais ir su vienu Jungt. 
čekos agentai.

Kai V. V. šulginas užbaigė 
savo kelionę po Rusiją ir jam'sunku permainyti Ellis Island 
reikėjo vėl į užsienį grįžti, Ge. Imedikališką tvarką arba tar- 
Pe. U. nutarė jį areštuoti, bernystę, nes tenais baisiai prie- 
“trusto” atstovai užprotestavo. [ girios visokiems ištyninėji- 
Jie įrodinėjo, jog V. V. fculgi- mams, nes jų nuomonei ta tvar- 
no areštavimas visiškai pakryk- ka buvo puiki. Niekad neno- 
dys jųjų darbuotę, nes emig-'rėjo primti jokių patarimų dėl 
rantai dasiprotės kame dalykas.* 
Ir atbulai,—jeigu Šulginae lai-' 
mingai sugrįš į užsienį, 
pasitikėjimas “trustu” dar 
biau sustiprės emigracijoj.

Ge. Pe. U. sutiko su “trus-'su protinėmis ligomis, 
tu”—ir nutarė nekliudyti V. V.' 
Spigino sugrįžimui į užsienį.

Provokatoriai žinojo, kad V.'mo ir geresnį prižiūrėjimą be- 
V. Ši ilgi nas rašys savo atsimi- pročių ateivių”, 
rimus apie kelionę į Rusiją, ir 
jie išreiškė jam baimę, kad jis, 
nepažindamas gerui Rusijos 
sąlygų, gali savo knygoj neti
ksliai užsiminti apie savo ke
lionę ir įpainioti savo draugus. 
Todėl jie prašė, kad pirm 
spausdinimo knygos, jiems bu
tų leista rankraštis peržiūrėti. 
V. V. šulginas, žinoma, su tuo 
sutiko ir tokiu budu jo atsi
minimai buvo Ge. Pe. U. su-

Valstij ų prezidentu.
“Toms dienoms buvo labai

gero. Dr. Salmon jaunas vai
kinas su šeimyna, narys Ma

tai rine Ligonbutinės Tarnystės 
la-1 štabo to nebojo ir stengėsi pa* 

|gerinti prižiūrėjimą imigrantų

“Prieš mirštant, l)r. Salmon 
mątė įvedimą naujo sutvarky-

[FL1S].

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam AvieRajj j] 
elektros jieg* j nau
jus ir senus namu* ii 
mainom naujas liam- 
pus j senas; duodami 
ant lengvo ilmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 23nd Street 
PteoM Ganei
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Perėjūnas

Iš Lietuvos į Meksiką
Lietuvio Emigranto Dienynas

Važiuojant pro salas galybės 
žuvų užpolė laivą. Jos tokio 
dydžio atrodė, kaip diktos kiau
lės; buvo matyt nemažai ir le
kiančių
kad ant tų salų yra 
miestų ir nemažai gyventojų.

žuvyčių. Pasakoja, 
didoku

kuris pamatys lašiant iš 
gų, kad turi teisę pagriebt 
stalo pinigus ar kortas ir 
grąžint jau.

Po šio prietikio tai pora 
nų visai nelošė kortomis 
kas, paskiau* 

j gų nesimatė 
kelionės.

lošė, bet iš 
lošiant iki

Dalykas buvo toks. Pra-

Garbės teismai ir bausmė 
kaziruojantiems

Siąndie tarp žydų įvyko ne
susipratimas ir morališkas teis
mas,
dėjus laivui plaukti, įsivyravo 
mada kortomis lošti net ir iš 
pinigų. Dalyvavo tam darbe 
ir broliai lietuviai. Buvo kelios 
partijos ir visi sakėsi losią at
liekamais nuo kelionės pinigais. 
Bet vienas įsikarščiavęs žydas 
ėmė ir pralošė tris dolerius rei
kalingų dėl pasirodymo pinigų, 
tai jis pasiskundė kitiems žy
dams. Tie pasitarė, o kad ir 
laimėjusia irgi buvo žydas, tai 
seniai sutarė padaryti kaipir 
trečiųjų teismą. Paskyrė tei
sėją, prokurorą, išrinko “jury”, 
advokatus ir posėdžiavo. Bai
sus ergelis buvo, bet ant galo 
sprendimas buvo toks, kad lai
mėtojas turi grąžint pinigus 
pralošusiam, su kuo šis ir su
tiko ir pralošusį nutarė išsuo- 
dint, ką taipgi {Midarė. Jam iš 
nežinių, vieni iš užpakalio nu
tvėrė, kitas jau gatavai suodi
nom rankom, ištrynė veidą ir 
paleido. Nors ir buvo piktumo, 
liet nežinojo tikrai kas taip pa
darė. Taipgi padarė tarimą 
ant toliaus, uždraudžiantį loši
mą iš pinigų šiame laive ir su
teikė įgaliojimą kiekvienam, i

pini-
nuo
ne-

die- 
nie- 

pini- 
galo

*laivą, irgi važiuojantį link Ku- kaip 1 tai iš-
bos. Oras gražus; jura lygi, sykio kiek nuneriu tai viskas, 
Saulė tekėjo 8:30 v. pagal Pa- o paskui tai tik į šonus mėtosi 
ryžiaus ‘ląiką. ir vis ant vietos,— mažai ką

šiandie įvažiuojam į šiltą zo- nusiiria. Matyt, ir lėkt išmo- 
ną. Tankiai matyti skrendan- ka tik strioke kildamas į vir
čių žuvelių, kurios visos bėga šų. Didesnių jų nedaug yra, 
ar lekia iš po laivo; ir iŠ labai vis daugiausia kaip sardinkos. 
toli vijosi tos, kur užpuola lai-j Šiandie trečios klesos visus 
vą, bet ne pavijo. Taipgi ma- pasažienius čiepijo. Jura Šlan- 
tėsi didelių žuvų, kurios nesi- die taip vilniuota, kad ne tik 
veja, bet lenkiausi laivo; dvi bu- didesnės žuvys nesirodo, bet ir 
vo tokio dydžio, kaip luoteliai 
ant laivo, kuriuose telpa po 
dvidešimt žmonių.

Taipgi šiandie jn’adėjo tvar
kyti popieras ir išduoti pasus 
vykstančių į Meksiką keleivių, 
nes kaip ,paėmė pasus pas kon
sulų, tai tik dabar ir davč. Bet 
veriant į laivą, tu i gnvom po 
du meksikoniškus pasus. Pusę

------------- Uaik ramtis

Livpoti 26 d. — Prieš pusry-__ ................. r----- —t
čius pavijom laivą. Paaukojo antros Paryžiaus laiku, laivas 
žinovai, kad jis važiuoja į Ku-' pravažiuodamas pamatė, ką tai 
bą. Jau matyt, kad negreitas, toli pluduriuojant ant vandens, 
tik su vienu kaminėliu ir siu-'Sako, manė, kad žmogus, tai 
buoja sau ant vandenėlio. Kol apsuko laivą atgal ir padarė 
pusrytį suvalgėm, tai tiek pa-i keliolikos kilometrų ratą kol 
likom jį, kad jau nematyt bu- privažiavo. Buvo ir luotelius 
vo. Mat mus tai greitas laivas' prirengę dėl nuleidimo. Priva-j 
buvo. Diena iš ryto buvo sau
lėta, bet vėjuota, ir mus laivas medinio stulpo 
jau po biskį siūbuoja.

važiavo.Laive išeina dienraštis var-! 
du “l’Atlantioue”, gausiai ilius-) Šiandie šilta, gražus oras, nė 
truotas. įsigijau ir aš keletą vėjo nėra. j.L’ __ _____
numerių, 
numerių dėl atminties.

kempinės sulindo giliai vande
nin. Beit užvėjoj toks dušnu- 
mas, kad negali pakęst,—pra
kaitas tik pila. Vėjas tai nors 
šilumą išsklaido. Saulė leidosi 
11:16 v. nakties, žinoma, Pary
žiaus laiku.

Liepos 29 d.— Apsiniaukę, 
vėjas; jura, šn iok&č it*. saulės 
tekant nematyt. lietaus būriai 

vaikšto. Miegot negalima — 
per karšta; daugelis ant vir
šaus laivo guli jau kelinta nak
tis. Per dieną debesiuota, stip
rus vėjas. Iš ryto matės ir 
didelių žuvų, o lekiančios, tai 
nuolatos laivo išgąsdintos kyla

,v n . . . ...iš vandenio. Po piet pasivijom 
vėl laivą ir kaip bematant pa
likom.

Laikrodis šiandie netinka 
jau keturios valandos ir tris
dešimt septynias minutas, — 
sau'lė leidžiasi jau 11:85 vai. 
nakties.

Naktį buriai lietaus pradeda 
vaikščioti ir vėtra nesiliauja.

Liepos 30 d. —Prieš dieną 
apsistojo vėtra ir jura nurimo. 
Saulė tekėjo 10:15 vai. šiandie 
oras gražus, saulė kaitina.

(Bus daugiau)

NEURALGIJOS KENTĖTO
JAI SKAITYKITE SĮ

Nčra reikalo ilgiaus kentėt 
šiuos Baisius 

Skausmus
greičiausios, pastoviausios pa-

l------- „y ---- -------------  ------- |
'žiavus pasirodė, kad tai buvo 
'medinio stulpo galas, kokių' 
Ipora sieksnių ilgio. Tai ir pra-

Tai .visi beveik ant
I 

viršaus laivo dairosi. Tad prisi-'
Mat, žiūrėjom įvalias visokių žuvų,;

yra liedžiamas tik dėl pirmos didelių ir mažų, lekiančių ir NĖRA PALIAUBŲ SU 
ir antros klesų. O trečiai, tai plaukiančių, iš arti, ir iš toli.' SKILVIO TRUBELIAIS.
tik ant sienos prikaldavo. Laik-.Taipgi, matyti čia auga j 
raštis keturių puslapių; įžan-(kempinės, nes pilna jų yra,— 
giniai straipsniai ir kelios ži-' ir ant vandens plaukia. Galit 
nios fraenuzų kalba, o visas is-1 suprast, kad šiandie gerai 
panų kalba. !jau šilta,

Prieš piet vėl masė žuvų api- pavėsį dėl 
puolė laivą ii vis panašios į keleivių.
pirmesnias. P . ’ ‘J _ ’ 
ramino, tai vėl buvo matyt vi
sokios vandeninės gyvybės.

Karštoj zonoj

Del
gelbos dėl neuralgijos skausmų, var
tok Johnson’s Red Cross Plasterj. Jis 
pašalina šių agonizuojančių priepuo
lių skausmus tarsi magiškai. Per 40 
metų ši gelbstanti niekuomet neap
gaunanti gyduolė, yra komfortas ken
tėtojams dėl Reumatizmo ir Podag
ros, suirusių nervų, uždegimų etc. sa
vo umiu ir tikru veikimu.

Čia apie jį nėra jokios paslapties 
— gyduolė pašalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
tojamas plasteris butų Johnson’s 
Parduodamas visose vaistinėse.

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.SCOTTS EMUISION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi“ 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod- 
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-47

TAUPYKI!
Daleidžiant mums

PINIGUS IR SVEIKATĄ 
išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 

tarakonus ir blakes. 
Turim 67 metų patyrimą. 

Ofisai svarbesniuose miestuose 
Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMIN ATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

TIK 5 DIENOS 
ir $10 jus gausit skie

pą kaip šis.
PRIEŠ ŽIEMĄ

Mes įdėsime 100 skie
pų už išlaidas, kad 
palaikius savo žmo
nes darbe.

Padvigubinkit vertę savo namo, 
dadėkit ruimingumo, gražumo, 

šilumos.
Cementinis pamatas bu sienomis iš cemen
tinių bloksų arba mūrinis, su duromis ir 
langais.
Inspektorių pareiškimas — VEIKIT TUOJ!
Telefonuokit Harrison 0875 arba atsiųskit 
kuponą dėl atsilankymo apskaitliotojo, be 
atsakomybės. Veikit tuoj.
....Dieną ....Vakare .... Subatoj ....Nedėlioj

Natke ..................................................................................... ...........

Addresa ............................................................................................

UOUSL
LIAUDIES BALSAS 

gaunamas 
ir 

parduodamas
PRAŠALINKIT JUOS!

Jus negalit sustabdyti skilvio tro
belių karo su bile kokiomis pilėmis 
ar tabletais, jus turit vartoti gyduo
les kurios suteiks tikra ramumą. Tri- 
nerio Kartusis Vynas prašalins pras
tą apetitą, nevirškinimą, raugėjimą, 
užkietiejimą ir panašius skilvio tru- 
belius. Jis niekuomet neapvils. “Car- 
negie, Pa., Sept. 22. Trinerio Kartu
sis Vynas yra labai geros gyduolės. 
F. Gabrielli”. Naudingas kuponas 
randasi kiekviename pakelyje. Jei lie

pas Joseph Triner Company, Chicago, 
Illinois.

ON
gerai 

kad pad rius
trečios klesos 

Žinoma, pirmos, ant- 
Po piet jura apsi-;ros klesų keleiviai, tai 

gerą pavėsį. ‘
Tarp trečios klesos keleivių, ■ gautumėt 'savo "upielinkėj, Uii rašykit 

didžiausią dalį sudaro
Jų čia yra iš visokių kraštų. 

’ d.—Anksti rytą, Čia jie visi linksmi, šoka, dai- 
dar prietamsy, pasivijom kitą 'nuo j a, triukšmą kelia, visokius 

šposus prasimano, vienu žodžiu, 
visą jomarką kelia.

Saulė leidžiasi dešimts minu
čių iki vienuolikos, pagal Pa
ryžiaus laiką.

Lekiančios žuvys
Lietpos 28 d.—Vėjas, 

vilniuota. Kitokių 
tyt, tik lekiančios, 
vas užeina ant jų 
kaip pakila lėkt, 
nematyt, tik baltuoja, kai marš
ka užtiesta. šiandie prisižiu- 
rėjom kaip lekia,— tai lygiai 
kaip aeroplanas. Turi dvejus 
sparnus ir kai lekia, tai prie
šakiniai, prie šonų sparnai 
stovi . lygiai ištiesti ir nelapsi; 
antri, palei uodegą, mažesni ir 
juos varto, —kai išskečia, tai 
lekia, o kai suglaudžia, tai 
krenta į vandenį. Kaip įkrenta 
į vandenį, tai, matyt kaip plau
kia. Vandeny ji negreita, tik

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

tie turi

žydai.

jei nori išmokti 
gerai rašyti N—« 
nusipirk typewriteri.

3088

su-

jura 
žuvų nema- 
Kartais lal- 
sodybų, tai 

tai vandens

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalus 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Įdomus lapkričio mėn.
GYVENIMAS 

jau atspausdintas. 
Nusipirkit ir perskai
tykit visą.

Prenumerata metama
Pusei metų
Kopija ........................

$2
$1

20c

2716 Tvirtai inoterei ploninanti 
knelė. Galima siūdinti iš byle spalvos 
ir byle kokios materijos. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
(’ ia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ....-..... .
Mieros .........   «... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist.)

Jos. F. Budrik {Ine. j
3417-21 So, Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANŲ, RADIOS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunsvvick ir R. C.

• man Radio.
A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh-

- w
... ••

, I

Atwater Kent yė- 
liausi modeliai 
kaip ant paveiks- 
lo už $120.00 
Freshinan vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, vž 
$98.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaik ome vė
liausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk iš lengvo džiaugda- 
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk musų Radio De
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti. 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 po pietų.

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patar
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Voidrodelj su Chicagos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas

F0R.ON1Y

10
I

BALANCE IN 
2 YEARS 

$585 “d

PO NTIAC CONS TRUCTION C0.
542 S.DEARBORN PUONE UARRISON 0875

Buk Linksmas!
Naujas Spalio mėnesio 

“Rimbas” kupinas links
miausių juokų jau gata
vas! Skaityk jį, juokis ir 
buk linksmas. Dek kon- 
vertan $1, siųsk “Rimbui” 
ant tikieto, jis tave kas 
menuo atlankys ir links
mins. Jei dar nesi majęs 
“Rimbo”, tai prisiųsk 10c. 
gausi jį pamatyti. Pre
numeratas ir laiškus siųs
kite šiuo antrašu:

z “RIMBAS”
1 Bateman Placc So. Boston, Mass.

Pinigai Lenkijon
II

3088 Maskaradui labai įdomus kos
tiumas. Tinka byle amžiaus mote- 
rei. Gražiai išrodytų iš juodo ir rau
dono atlaso arba iš balto ir juodo at
laso su raudonais pumponai*.

Nebrangiai galima pasisiūdinti, o 
dėvėti galima ilgus metus.

Sukirptos mieros 12 ir 16 metų. 
Taipgi 36, 40 ir 44 colių per kruti
nę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
'J centų. Galima prisiųsti pinigus 
jrba krasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
^NAUJIENOSi PaUern Dept '

1739 S. Halsted St, Chicago, III. 
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...... ........
Mieros ..........................  per krutiną

K

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

WENNERSTENS 
uonemian o\jpo 

TIKRI APYNIAI 
SAIYKLE

■m iiior

PROCESAS iškelia
skonį pasaulio

ių apynių ir

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................-..............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skaniu* valgiu* sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................... .r.............
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 

, vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ukinjnkų, kaip toli geležinkelio stoti* ir arčiausia* 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ........................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7J0G
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ....................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetą*. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Vilniaus Krašta

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y

Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kableg.ramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00. >

Norėdami pasiųsti pinigus Lenki jon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

4

Marquette Park

Roseland
Po L. S. M. Ratelio vaidinimo

(Pabaiga)

Tačiaus yra ir neaiškumų. 
Pavyzdžiui, kokiu bu du, kad ir 
prieškariniais laikais, žmogus 
uždirbdamas vos 15 dėl. savai
tėje, galėjo užlaikyti kitą savo 
trolį, suaugusį vyrą, ir dar 

patsai, puikiausiai apsirėdęs, 
net mokyklon eiti?

Arba vėl: kur girdėta, kad 
jaunas ir sveikas vyras, atvy
kęs iš Lietuvos, |>er čielą metą 
neitų jokio darbo ieškoti?

Dabar apie smuklę. Kad lie
tuvių smuklininkų yra godžių, 
besąžinių ir nedorų, tai apie 
tai nesiginčysiu. Bet kad butu 
tokių vėplų jaunų “grinorių” 
vyrų, kuris patekęs pas smuk- 
Į’ninką vos tik pradedąs gerti 
negalėjo būti “bartenderių”, 
bet pastojo spiaudyklų valyto
jų ir šalygatvio šlaviku — tai 
jau netikėtina!

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis jau labai gerai pąžista vie
tos svetainės akustiką. Tai tie
siog bjauriai, garažo technikos, 
pavudavota svetainė, kurioje 
reikalinga vartoti visą kakarinę, 
nes kitaip žmonės, sėdintieji 
vidury svetainės, nič nieko ne
išgirs. Tą, matomai, šį kartą 
rateliečiai savo daugumoje už
simiršo ir bumas vata užsikim
šo!

dos jie butų kur laukuose, pik
nikai! suvažiavę, o ne salėje te
atro klausyti suėję. Kažin ka
da mes sukulturėsime?

Viena, kas didžiausios L. S. 
M. Rateliui garbės teikia, tai 
jų iupesti'ngumąs scenerijoms. 
Pastarosios tiesiog džiuginau 
č:cs buvo. Ypatingai trečio 
veiksmo gatvės scena naktyje 
buvo nepralenkiama, kad ir ti
kruose angliškuose teatruose. 
Stačiai žavėtinai Sakoma, kad 
už tatai vyriausiai dėka pri
klausanti p. Šimkui, kaipo \ ta
pytojui ir senam Ratelio dar
buotojui.

Orkestras, kuris grojo prieš 
ir vaidinimo tarpveiksmuose 
(pertraukuose), darė labai ne
malonaus Įspūdžio. Nes vieton 
’ ed grojus ką nors rimtesnio 

teatrui atatinkamo — jie 
arškino puslaukinių “džiazų” 

šmotelius. Tas buvo bloga. Taip 
niekur prieš nei teatro laiku 
niekas negroja,

Kitą kartą p. režisierius arba 
‘stage manager” turėtų žinoti, 
kad “džiurė” visuomet privalo 
sėdėti tokioj pozicijoj, kad vi
sa publika ją matytų. Vietos, 
buvo, o žmonės iš 
vidąus, kaip kad rašančiam 
skundėsi, tesimatė tik 4 vyrai

Pati gi “džiurė”, nors ir iš-į 
nešė išteisinamą nuosprendį, ta- ^Pėjo musų daktarą įvertinti. 
Čiau jokio prieš tai, iš apgynė-daktaras, iš savo pusės 
io kalbos, susijaudinimo nepa- stengias parodyti, kad jis to 
rodė. O tatai paprastai tikru-| pasitikėjimo yra vertas, ir to- 
meje įvyksta. Matomai jie buvo pereitą savaitę jis įsigijo

muzikai. Visi tie, kurie pirko 
bilietus P-lės JozevskaitSs kon
certui, galės pasinaudoti jais 
šiame koncerte, arba pinigai 
bus gražinti prie kasos. —N-a.

Marųuette Park
Automobilio nelaimė

Pereito trečiadienio popietį, 
taip apie 5 valandą, važiavo 
lietuviai, vyrai n žmona, au
tomobiliu 69-ta gatve. Važiavo 
jie, rodosi, rytų link. Tuo pa
čiu laiku Artesian avenue, ko
kių 40 mylių valandoje 
greitumu, važiavo anglių tre
kas. Ant kryžkelės 69-tos ir 
Artesian trokas kirto lietuvių 
automobiliui į šoną. Automo
bilius skaudžiai nukentėjo. Bet 
dar skaudžiau nukentėjo važia
vusieji automobiliu lietuviai, 
ypatingai moteris. Moterei rei-

Dr. Rooth (Butkus), dentistas, 
7054 So. VVestern Avė. A 

šioje didelėje ir tirštai lietu- kalinga buvo šauktis net dak- 
vių apgyventoje kolonijoje jau toro pagelbos.
yra keletas lietuvių profesio- riuos patiko nelaimė, yra 
nalų, kurie čia turi atidarę ofi- ninkai gasolino 
sus. Vienas jų 
Dr. Rutkus, dar 
jaunas žmogus.

yra dentistas
palyginamai

Lietuviai, ku- 
savi- 
kuri 
gat-

stoties, 
randasi ant kampo 70-tos 
vės

svetainės I Nors nesenai

ir So. Western avė.
—Reporteris.

taip sąžinin-

Draugijų Valdybos 1927 m. Į

nelavinti — neįu’petavę.
\ J. A. Adata.

ofisą, jis tečiaus
• gai ir gerai atlieka patarnavi

mą, kad apielinkės publika jau

‘ jis įsigijo 
naują X-spindulių mašiną, taip 
sakyti, paskutinį žodį daktaro 

^kabineto tobulume.

Bridgeportas
šiandien A. Kupreišio prakal

bos Mildos svetainėje, 3140 
So. Halsted Str.

Joselio ir teismo raš- 
rolėse-partijosė ir J. 
Džekio partijoj. Pa

gerinusiai ir vaidino,

SU. 36 kp. susirink imas vid“2
----------- i kad ten nuimti dantų paveiks- 
bankietas lapkr. 12 Įą. Daktaras pats tą galės pa- 
NaUcelio paskaita, dairyti savo kabinete. Kiek- 
---------- Iviename abejotiname atsitiki- 
trečiadieny Mi’dcs|me> kuriame nešarvota akimi, 
įvyko

Ruošiamas
d. Dr. S

Pereitam 
svetainėje mėnesinis negalima įžiūrėti!,
SJ.A. 36 kuopos susirinkimas, danties šaknys, ar reikia jis 

dalyvavo gana skait- traukti, ar galima lopyti, ar 
yra kokia kita yda, X-spindu
liu i parodys. — Reporteris.

kuriame
lingas būrys narių.

Vakarienės rengimo komisi-. 
ja pranešė, jog draugiška?, 
bankietas bus šeštadieny, lap
kričio 12 d. Mildos 
programas platus 
bet įžanga tik 75c. 
nei vienas negalės 
kainos peraukštęs.

koki yra

Kupreišis nesenai sugryžo iš 
Rusijos. Jį ten buvo pasiuntę 
komunistai, kad parinktų vietą 
Lietuvių amerikjeČAų komunai. 
Kupreišis sugrįžo atgal. Ir su
grįžtų atgal visi kiti išvažia
vusieji iš Amerikos darbinin
kai, jei gaj&tų.

Kodėl? Vargą, skurdą ir 
priespaudą — štai ką randa 
nuvykusieji Rusijon darbinin
kai.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUfiO \aldyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 8422 So. 
Ix>we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 8548 So. Union Avė., nut. ravt. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F^.' Kaspiras. 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė.,

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
8157 Emerald Avė. ir It. Masaitis, 
3211 So. Union Avė., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero,1 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

sį kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

DRAUGYSTES LIETUVOS VELIA- 
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. L Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell $>t., nut. rašt. J, Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, Ilk, maršalka P. TiškeviČia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Paulina St., tel. I 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devięni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dčidienį 1 vai po pietų.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, 3219 So. VVallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburo 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3339 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 83 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

trečiadieni menesio.

Penktadienis, Lapkr. 4, 1927

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS
Lietuviškai - Angliškas

ir

Angliškai - Lietuviškas

Koncertassvet. Nors 
ir įvairus, 
Tuo budu 
sakyt, jog ]įOs dienos atgal,

Kaip jau buvo praneštu 
, panelės 

zevskaitės koncertas, kuris

kc-

i tu- 
Cen- 

So. Troy str.,
Išrinkti taipgi trys delega- r§j0 įvykti Community 

tai į Dr. J. Basanavičiaus pa- tei. Hall< 6654 OVIm
minklo pastatymo komitetą; !lapkričio dieną> 1927t del 
būtent — Ad. Misevičius, p. ’tulų svarbių priežasčių buvo 

atidėtas tolesniam laikui. Kad

JONAS LYMONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 31 dienų, 1:50 ^valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
bos, Telšių apskričio, Liukės pa
rapijoj. Amerikoj išgyveno 25 
metus, paliko dideliame nuliū
dime gimines. Laidotuvėm rū
pinasi šeimyna Alyžių. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4450 South 
Hermitnge Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Lapkričio 5 dienų, 8 valandų ry
te iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iŠ ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Lymonto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Giminės

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

Ky reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Talpina 18,000 žodžių 
Išleido M. .J. Tananevičius

x Kaina $1.25
Parsiduoda 

Naujienų Knygyne

Tai yra labai gera knyge
lė kiekvienam pradedan
čiam mokintis angliškos 
kalbos, o taip jau ir mo
kančiam patikrinimui, išta
rimui ir palyginimui žodžių; 
yra gera ir musų jaunuo
liams mokintis lietuviškai.

Gnygelė susideda iš 160 
puslapių; graži spauda, ge
ra popiera ir drūti, dailus 
apdarai; didžio 3 per 5 ir 
pusė colių, kas yra labai pa
togu nešiotis kišeniuje.

Prisiųskit $1.25 ir apturė
si! knygelę paštu, arba 
kreipkitės asmeniškai.

Naujienos
1739 S. Halsted st., Chicago

Žmonės sapnavo ir sapnuos 
pasakojo savo sapnus kits ki> 
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mumi 
gerą. Mes visi vengiame nepn 
sisapnuoti kunigo, * o jei prisi 
sapnuojame, jaučiamės blogai 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteria’ 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap 
nuojame, mes jaučiamės gerai 
Mokinkimės gyventi tokių gy 
venimu, kuriame sapnuotuosf 
tiktai geri sapnai; o išaiškini 
mui kas nakt sapnuojamu sap 
nų jsigykite naują, dideli, gra 
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran 
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
iuntimu 75 centai.

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek- 
lena moteris ir panele, kuri nori 

jerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
•aada, turėtų Šią knygą įsigyti. Joi 
fraina tik 10c.

Užsakimaras.
tlaSykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT, 

1739 So. Halsted St.
Ch,*nuro. III.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAS. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. Čepelis, 
1654 N Robey St, rašt. M. Crepul, 
8227 I^e Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1851 
Dean St., p&g. M. Krajauskas, 1750 
VVabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

DRAUGYSTE DAKTARO VINCO 
KUDIRKOS, Valdybos adresai: J. 
M. Gedgaudas, pirm., 723 W. 17th 
St., A. Kaulakis, nutarimų rašt., 
3842 So. Union Avė., tel. Yards 
5773, F. Skeltis, finansų rašt., 1445 
So. 50th Avė., A. H. Ermanas, iž
dininkas.
Susirinkimus draugija laiko kiek- 

t, - ’jf- - vieno mėnesio antrų šeštadieni, M.
,/ ma parė, yra p-nai bxlwardas Meldažio svetainėj, 2242 W 23rd Place 

ir jo žmona Navickai.
Pirks ar jau nupirko radio 

setą.
Tinkamesnio momento šiai 

parei rengėjos ir negalėjo pa
rinkti. Ir netik jos negalėjo 
parinkti tinkamesnio momento, 
bet ‘'Naujienų” parių meiste
ris Raulas, ir tas patogesnio 
laiko nebūtų sugalvojęs.

Dalykas, matote, yra toks, 
kad p-nai Navickai keliasi nau
joji vieton gyventi. O naujoje 
vietoje juk gyventi išpradžios, 
kol apsipranti, neramu. Taigi 
ve ir reikia radio: kai liūdna 
pasidarys, užgros, * uždainuos 
radio ir palengvins širdis.

—Reporteris.

Bukite v Ėsi prakalbose. Iš
girsite pasakojimą apie Rusiją 
žmogaus, kulis pats savo aki
mis 
jui”.

prisižiūrėjo sovietų

Brighton Park

ro-

Ateinančią subatą karčmmo- 
, kuri randasi prie 47-tos gt.J e, 

ir Rockwell, rengiama šauni 
surpraiz parė.

Rengia ją, tą parę, karčiami- 
ninko žmona ir Onytė. O var- 

susirinkimas užsi-|tą dieną išnaudojus svetainę, *U žmonių, kuriems rengia- . i ‘ ■ • m u mirZi vm runai’

i

1739 Ha. Halsted St 
Chtattf*. Dl.

pri

Tatai atsiminė vyriausiai 
tik keturi vaidylos, ypačiai ir 
dar pora dalinai. O tai būtent 
p. S. Liudkevičicne, Norkuvie- 
nčs partijoj, A. Andrijauskas. 
Žabrio ir Maikio partijose; P. 
Daugėla 
tininko 
Danušis, 
starasis
taip Didikių namuose, taip ly
giai ir teismabutyje.

Gerai galima buvo girdėti ir 
p. Daukšą, smuklininko Din- 
dos partijoje, šiaip gi visi kiti, 
o ypatingai p. A. M. Barčus, 
Zenono Norkaus apgynėjo ro
lėje, kuone sugadino visą vei
kalo branduolį jr žmonėms žiu- Kasparaitis ir M. Vaidyla. 
rytojams įvarė neramumą. Ne | 
be įeikalo tad ir ūžė visi, lygi 
bitės avilyje. Mat, negirdedami. ■ 
ką vaidylos kalba, patys/pra-

kalbėtis. Ir iš tikro! Kuo- puskaita,
met j>. Barčui reikėjo susi- į - - - - ’
kaupti visą energiją ir visus, ^ras kalbėj0 apie krauj0 funk-Hr įdomus, kadangi susidės iš 
taip sakant, sukelti šturmus, ‘ ...........
tai jis, sakydamas savo apgi
nančią kalbą prieš prisaikinto- 
jų suolą tiesiog vargino klau
sančią publiką, kalbėdamas vis
ką sau po nosiai

Tiesa, p. Barčus turi asme
nybę (personą) ir gerai scenoj 
atrodo, tačiau jojo tylus bal
sas ir prasta gestikuliacija nu
stelbė viską.

t ipinga ir gera buvo p. Ken- 
stavičienė, l’ldukienčs rolėje, 
nors ir perdaug šlaisčiavo. O 
p. Damušis, Džekio partijoje, 
tiesiog nepamainomas. Ponui 
Damušiui patartina pasišven
tusiai atsiduoti vaidinimo me
nui; iš jo gali būti didelis ar
tistas.

P-ia Liudkevičifnė tikrai 
nuoširdų ir gilų Lietuvos mo
čiutės tipą sutvėrė Norkuvie- 
nės partijoje, bet p. Liudkevi- 
čius buvo šaltokas Ir — per
daug tylus. Ak, tas tylėjimas. 
P-ios Milerienės partiją galėjo 
suvaidinti bile prasilavinusi 
mergaitė iš publikos. P-as A. 
Daukša buvo tikras lietuviško 
saliunininko tipas. Tai buvo 
vienintelis iš vyrų po p. Damu- 
šiu, kuris pilnai atatiko 
partijai.

Publikos buvo daug ir 
rios. Tik... tegul dievai gina 
nuo tų vaikų ir jų palaidumo. 
Pastarieji elgėsi stačiai kaip 
žydo stadaloje. Klyksmas, bė
giojimas begalinis. Ne kitaip 
elgėsi ir suaugusieji. Jeigu pa
starieji ir nebėgiojo, tai sėdė
dami tiek jau dūzgė, kad ro- ’

Kadangi :
baigė į vieną valandą, tai likti- būrys muzikos mylėtojų suma 
sis laikas buvo skirtas kuopos 'nė * surengti Liaudies 
daktaro kvotėjo S. Naikelio pa- Koncertą, kurį paruoš

• i .i • 'ei,,—_

Dainų 
komp. 

reikia paša-'Stasys šimikus ir išpildys biru- 
kyt, buvo labai žingeidi. Dak-.tietės. Programas Ims įvairus

cijls ir parodė keletą natūra-' trum|x>' apibudinimo rdksimės 
lių žmogaus širdžių. Nariai bu- • liaudies dainų, ką atliks p. St. 
vo begalo užįdominti. j Šimkus su* išpildymu solo, due-

Sekančiam susirinkime žada tų, kvartetų ir moterų choro 
būti irgi kas naujo. —Rep.

Bridgeportas

savo

įvai-

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA 

25c j metus 
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už 

25 centus 
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų maęloj. 
Užsakymus siųskite 

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, III 

Petternų Skyrius

TEATRAS IR KONCERTAS
Rengia Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugyste

Nedelioj, Lapkričio-Nov. 6 d., 1927
Ciceros Lietuviy Liuosybės Svetainėj

14th St. ir 49th Ct, Cicero, III.
Bus perstatyta juokinga komedija, “Nenorėjai Duonos, Graužk Plytas” 

Po programo bus Koncertas, kurį išpildys geri artistai 
Kur kiekvienas atsilankęs bus užganėdintas šiame Koncerte. Taigi 
gerbiama publika nepamirškite atsilankyti ant viršminėlo parengi
mo. IŠ anksto tikietų perkant 75c. Prie durų 85c.
Prasidės 6:30 vai. vakare Durys atsidarys 5:30 vai. vakare

Po programo šokiai prie geros Orkestros
Kviečia KOMITETAS'

Apiplėšė rakandų krautuvę

4
*■

BILLY’S UNCLE

Po programo bus pasisvečia
vimais ir Šokiai grojant getai

■M

numerių.
Panašus vakarai yra tankiai 

rengiami pas kitataučius ir 
praėdna su dideliu pasisekimu 
ir aš tikiuos, kad atsiras nema
žai ir iš musų tarpo tokių, ku
rie įdomauja lietuvių liaudies

Naktį IŠ seredos į ketvergą dainomis. Ir tie, kurie girdė- 
plėšikai apiplėšė Bridgepoit davo tokias dainas Lietuvoje, 
Fumiture Co., 3224 So. Hals- naudosis šia proga, idant ma- 
ted St. Ši kompanija turi šapą, loniai prisiminti anuos laikus, 
kur dirba ir taiso rakandus, o tie, kurie čia gimė ir augo, 
adresu 3225 So. Ilalsted St. Iš taip-gi žingeidaus išgirsti dai- 
ten plėšikai išvežė tris dining nas jų tėvų-tiėvelių ir pagy- 
setus. Imant pigiai, po $200 už vemti valandėlę tikroje lietn- 
setą, nuostolių padarė už $600. viškoje dvasioje.
Duota žinia policijai, bet poli
cija kol kas nieko nesurado.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams x i Rados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina Chicago. III

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašęmi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.



Penktadt

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kultūros Ratelio vakaras
---------- y— . . . ............ ... ■

Musų jaunosios panelės žada 
mums įdomų surprizą

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas atsibus nedėlioj, lapkričio 6 d., 
I vai. po pietų, vš. Jurgio parap. 
svet., 82nd PI. ir Auburn avė. Na
rės malonėkite atsilankyti.

A. Klečinskaitė, rašt.

Lietuviai Advokatai Lietuves Akušeres Įvairus Gydytojai Į

, Kas negirdėjo apie northsi- 
■ (liečiu Kultūros Ratelį, kuriu 
susispietė būrys musų jauno

sios inteligentijos, tas neskaito 
laikraščių ir nežino, kad jos 

. . , rengia didelį mums ąiurprizą 
.... . ... , sU*ll,n ‘" lapkričio 6 diena Diana Society n>« spalių 26 d. Valaus ėjo ge- |lalli 165, Nwth aves

rai ir tvirtai iki prieita prie h-l 
gonių klausimo. Mat, vienas 
narys sirgo ir buvo ligoninėj, tai jos netik rengia šokius ir 
Kaip darbininkui žmogui su *,:“1 :
šeimyna gyventi, prireikė pi
nigų ir jis per lankytoją rei
kalavo, kad nors kiek išmokėtų 
jam pašalpos. Pagal lankytojų 
raportus nariai nutaria išmo
kėti pašalpos, bet musų kasie- 
rius, kuris, sakoma, lankęs ko
kį ten “Vilnies” universitetą, 
statosi mokytu ir dideliu dip
lomatu, nesavu balsu pradėjo 
priešintis, nes jo supratimu li
gonio lankytojai esantys nege
ri, o ligonis, nesiklausęs jojo 
neturėjęs teisės ligonbutin va
žiuoti. Musų "diplomatas’’ darė 
ir kitokius išsisukinėjimus, 
kad tik tam nariui nebūtų 
šalpa išmokėta. Bet nariai ant
ru kartu patvirtino, kad 
šalpa turi būti išmokėta, 
musų “diplomatas” taip supy
ko ant narių, kad net nosį už
rietė, ir jeigu ir visi “Vilnies” 
komisarai butų ant jos susėdę 
ir tai nebūtų ją ištiesę arba 
nulenkę. Tai, mat, kokių žmo
nių randasi draugijose, kurie 
visokiais budais narius demo
ralizuoja.

Eita prie komisijos raportų 
Raportą išdavė patsai diploma
tas, 
yra 
tos 
tas 
ir

Burnside
šv. Jono Krykštytojo 

gija laike mėnesinį

Kiek teko sekretnai patirti,

pasilinksminimą. bet ir kokį 
tai siurprizą, kuriuo jos atvai
zdins savo supratimą apie mus. 
Kitaip sakant, jos parodys mus 
tokiais, kokiais mes joms atro
dome. Mums bus įdomu pama-

pa-

pa- 
Tai

Jis pranešė, kad balius 
rengiamas su kitomis vie- 

draugijomis ir yra pakvies- 
kalbėti pralotas kunigas

vienas “Vilnies” komisaras. 
Viskas, esą, yra gerai, tik 
d raugučiai neužmirškite kiše- 
niuose doleriukų, ba mums anie

SLA 226 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, lapkričio 
6 d., 2 vai. po pietų, Liuosybės sv., 
1822 VVabansia avė. Visi viršminė- 
los kuopos nariai ir narės malonė
kit pribūti laiku. Bus nominacija 
j Pildomąją Tarybą. —Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadieny, 
lankr. 6 d., 21 vai. dienos. Ch. Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Nariai būtinai malonėkit laiku 
pribūti. —P. K., arši.

SLA 109 kuopoH mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadieny, lapkri
čio 4 d., Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI., lygiai 7:36 vai. vakaro. Į 
Visi nariai prašomi atsilankyti.

x Valdyba.

M»rquette Bark apiellnkėa SLA 
. 1260 kuopos mėnesinis susirinkimas

ty;td savo veidą, negu veidro- įvyks lapkričio (i d., nedėlioj, 2 vai. 
dyje. Mes pamatysime savo P9 Ple*U»..K. J. Mačiuko svet., 4236 
gilesnį “aš.” O ir kam bus 
įdomu tai pastebėti?

Brighton Park
Surpraiz parė

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

VaL: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piet

190 1012

ne- \V. 59th St., prie Artesinn avė. Vi
si viršminėtos kuopos nariai ir na
rės malonėkite skaitlingai susirinkti.

Pranas Druktainis, rašt.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
North State St., Room 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12x 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. <— Paskola 
pinigų 1 -ir 2 morgičiams.

Biru ten Kalno Draugystė rengia 
iškilmingą vakarienę I.apkričio- 
Nov. 6 d., nedėlios vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st. Kviečiame visus atsi

jai! lankyti ant vakarienės; bus skanių 
..n_ I valgių ir gėrimų. Taipgi bus pri- 

. l j imami nauji nariai į draugiją vėl-
Surpraiz panų sezonas 

pilnai prasidėjo. Visas jas 
rašyti nėra jokios galimybės.' įŪl —Komitetai 
Reikia pasitenkinti tik šau
niausiomis. Ir vieną tokią sau-
iią parę rengia ponia Uršulė (4 (j.t 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
,u tavorškomis. Rengėjos yra: pel svet., 816 W. 31 st., arti South 
rr xi- r, j 1,1 Halsted st., Chicago. Visi nariai at-l rsule Zadrauskienė, Lindžie-L.5|onLvVJi usu*
nė ir Elžbieta Paulienė. Pare 
rengiama Juozui 
i .indžiu burdingieriui 
gyvena 2511 West 
'apkričio 
manoma

JOHN KUGHINSKAS ir
BAILYS F. MASTAUSKAS

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo U ryto iki 1 v. p. p.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika-. 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, I 
visokiose ligose! 
prieš gimdymą,! 
laike gimdymo!— 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai, vakare.

Lietuviai Daktarai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE K1HN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaža 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas pėr 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dienų: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

SLA 33.1 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, lapkričio

silankykit ant paskirto laiko.
Valdyba.

CLASSIFIED ADS.
Miscellaneous

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina- 
l si žiema, užsikamšykit langų sky- 
1 les. BIQUE, 40 metų langų kilno
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam, bile kur. 
C. P. Pederson, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkC.se.
National Catch Basin Cleaning Co. 
1620 W. Lake St. Seclcy 7762

Lekdui, p-nų 
kuris 

25 place, 
19 dieną. Išsyk buvo
pirkti automobilius,

yra jau pasenęs ir da- 
“nois”, kol pradeda 
Paskui manyta pirkti

kis turi, 
ro daug 
važiuoti.
laikrodėlį, bet galų gale, sako
ma, buvę nutarta atiduoti
cash” tam, kam rengiama.

-----
Urighton. Park. — SLA 176 kp. 

susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, lap
kričio 4 d., 7:30 vai. vakare, Jokan
tų svet., 4138 Archer avė. Visi na
riai ir narės dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų. Taipgi atsi- 
veskit ir naujų narių prirašymui 
prie SLA. —Valdyba.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie Si., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

\T ii n i d

3241 South Hąlsted St.
‘Tel. Yęrds 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

•< A . ,«d

Roseland. — Auksinės Z. L. P. ir
Kliubo mėnesinis susirinkimas■ . IMllIMAA Vilk <1IHA.^ 1 1 » • t 1 • M •»

įvyks pėtnyčioj, lapkričio 4 d., 7:30 
vai. vak.. K. Strmnilo svet. Visi 
nariai bukit susirinkime. Yra svar
bių reikalų ir visai naujų, kurie 
bus svarstomi. —J. Kirkus, rašt.

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos-nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utiaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282

J. 8. RAMANCIONIS. Tre%.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE

$5 ĮMOKĖTI. Generaliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, perdirbam senus ir nau
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimą kol pra
dėsit darbą, Bell Contracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Rengėjos yra geros parapi- 
įonkos ir labai dievobaimingos 
moterys. Bažnyčią jos lanko 
ivguliariškai. 
visais

Jam ne labai patinka Beje, 
‘ ) “protingo” įiams

labar

juoktis iš tokio diplomato pra
nešimo. <’
kad iš jo, tokio “protingo” 
žmogaus, turi juokus daryti vi
sai nemokyti.

Vietos trijų draugijų vardu 
yra rengiamos prakalbos ii 
balius. Musų komisija pradėjo 
visą darbą, bet užbaigti nega
li. Kaip girdėti, tai atvažiuos 
komisarai ir patys vakarą ve
sią.

Taigi parė bus 
atžvilgiais parapijoniška. 
teko nugirsti, kad yal- 
busią daug grybų. Mat 
grybų sezonas, o ponas 

ir pats kai kada važiuoja
grybauti ir kitus nuveža.

Oi grybai, grybai, jus patie- 
ka mano,

Kas jus nevalgo nieko 
mano^— Reporteris.

neiš-

Jaunų Liet. Am. Tautiškas Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, lapkričio 4 d., 7;30
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 3133 
S. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
svarbių dalykų aptarimui.
laiku susirinkti, nes randasi daug 

Š.tKuneviče, rašt.

• A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. \Vashington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

■ Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Valandos: 
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAVVFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

STOGDENGYSTR
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas -Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia Įr geriausia stogų 
dengimo Įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijps darbininkai samaonu

J. J. DUNNE ROOFING CO. I
3411-18 Ogden Avė., 

,< Phone Lawmdale 0114 .

RUBIN BROS

A. L. DAVIDONIS, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

Valandos
nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........
Ofisą s 

4729 South Ashland Avėnue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

4

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel I^ifayette 8705—87t0
Chicago

♦ ♦ ♦

“Diplomatas” vaikščiodamas 
po vietos lietuvius, kalba, kad 
jisai važiuosiąs į Lietuvą Sme
tonos valgyti ir kunigą “pralo
tą” nuvešiąs į Kymą senų ka
talikų kaulų ieškoti. Tai butų 
daug dėkingesnis “diplomatui’ 
užsiėmimas, negu šmeižti 
tos draugijų narius, kurie 
nepritaria.

Lithuanian Friends

Pranešimas Mt. Greenwood Lietu
viams. — šiuomi pranešam, kad 
Charles Jurkus, 3135 W. lllth St., 
Mt. Greenvvood, III. yra “Naujienų” 
įgaliotas agentas šitos apielinkės lie
tuvius aprūpinti kasdie Naujienoms, 
kurie norite įsigyti “Naujienas” kas
die malonėkite kreiptis virš pažymė
tu adresu, jis dės pastangas, kad Jus 
galėtumėt gauti “Naujienas” tą pa
čią dieną j savo namus. Taipgi pas 
jį galima gauti pasipirkti “Naujie
nas” kasdie pavieniais numeriais.

“NAUJIENOS”

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas’Pullman 6377

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 Soflfth Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

jan

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETRISTAS

you 
look- 

the

Allovv us to remind 
that the “jatkilimas” is 
ing forwafrd to seeing 
friends it knows, and meeting
and getting acųuainted with 
Ihose whom, as yet, 
not know

at the I’rogram and 
given by “Kultūros
Sunday, November 6, 1927, at

Dania Society 
Kedzie Avė.,

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Nuo
8:30

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rez. Tel. Drexel 9191

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš Beturiu, kur duoda 

užganėdinimą. Į ved am elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7462

iki

it does

Dance,
Ratelis”,

ga- 
am-

ap-

« ♦ X:

Musų vietos “diplomatas” 
vo didelį ciną iš “Vilnies” 
basados, būtent kontrole 
kurie šioje kolonijoje nori 
sigyventi. Ale kadangi 1
rika yra tokia šalis, kurioj So 
vietų ambasadorių nėra reika 
lo atsiklausti. Todėl visa, kas 
pa lieka “diplomatui” daryti 
yra šmeižti per “gazietą” žmo 
nes> kurie jam nepatinka/

♦ ♦ ♦

Man kartą važiuojant
tage (irovė avė.,

Cot- •
prie 74-tot!

kjuba., kjitl parsiduoda murinę- 

švedų bažnyčia. Vietos diplo
matai ir Bridgeporto komisa
rai turėtų sukrusti ir nupirk
ti ją. Tai ura paranki vieta 
spaustuvei laikyti, bažnyčiai ir 
universitetui, o ir pralotai se
minarija. Butų vietos ir vi
sokiems kitokiems patogu
mams. Drangai, sukruskite!

— Kūmo Frentas.

imi

Mes taisome senus Ir na 
gus labai gerui prieinama 
Bridgeporto Kurni ture 
Halsted st., ir Badžius 
lonis graborius guli pali 
sų žodžiu teisingumų.

Marctis& Čarlis Hoofing Co. 
3114 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rocksvell 0762 
Namų Kock. 8479

at
Hali, 1651 No.
Chicago, 111.

— The

irLietuvis Graborius 
Balza muotojas

2314 W 23rd PI. 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Tel. Canal 1271—21991

LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 VVest 63rd Street 
Cor. Rockvvell St. 

CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tol. Fairfax 6353

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
apskaitliavimą dykai. Planai prie 
kiekvieno įvedimo irgi dykai. Tik 
biskį įmokėti, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

NAMU APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

(’ommittee.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Draugijos S. 
Žinotina. — Susidėjus

Chicagos Lietuvių 
. susirinkimas negali 
ov. 13, pertat įvyks

*. n yriams 
i|linkybėms 
Irauųij is S. P 

įvykti lapkr.-N 
-.teinantį utaminkų, lapkričio 8 d., 
toj pačioj svetainėj, Masonic Temple 
1547 N. I^eavitt si. Pradžia 7:30 v. 
v.«kari>. šiame susirinkime yra daug 
vuihių reikalų aptarimui — nomi- 
tueijos valdybos .sekamiems mc- 
fa?n.s, svėlainės klausimas ir ti. Ma
loniai prašomi nariai skaitlingai 
iririnkti. Kviečiu

Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras šaikus, užr. sekr.

LSS 81 kumpos mitingas įvyks at
einantį šeštiulicnį, lapkričio 5 <(., 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 VVabansia avė. Bus rinkimas 
lelegatu į 8 Rajono konferencijų. 
Nariai prašomi laiku atvykti.

J. Lapaitis, rašt.

PRANEŠIMAS

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk- 
’erų rengia draugišką vakarienę su- 
batos vakare, Lapkrtčio-Novęmber 
» dieną, 1927, “Vilnies” svet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Gerbiamieji, kurie turite nusipir
kę tikietus, malonėkite nepamiršti 
šio vakaro, ir kurie neturit, malo
nėkit atsilankyti. Busite visi užga
nėdinti.

Tikintai 50c.
Kviečia Draugija.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s ( 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
9iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

JOHNB. RORDEN
(John Bagdžiunas Bordun) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Rooin 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SL nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Jei abejoji apie savo akis, eik nas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Lietuvės Akušerės
Phone Yards 4951

MRS. A. JARUSILKAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal

State Bank ....
V .
Moterys ir mergi- 
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Off. Yards 3557, Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutartį.
3401 South Halsted Street, 

Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVcHtcrn Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo '9 iki 11 v. 
nuo 6 iki 9 vai.

ryto 
vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 »

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Offlce Bouleevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Ros. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak. 

1800 So. Halsted St.
Chicago

CLASSIFiEB aiiS^]

Educational
Mokyklos
AGCYS

ŲRESSMAKING SCHOOL 
Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 
pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTR AKTORIŲ- Priimsime gerą 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, atsi- 
htnkykit. Po 4 suvuifiitj. mokslo clii'b- 
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

Miseellaneous
(vairus

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

reikmenis

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
mus olselio kainomis. Jus nepriva- 
l<)te mokėti DIDELIŲ KAINŲ.

Nors musų yra didelė kompanija, 
bet mes suteikiame asmeninį patar
navimą. s

• Southend Plumbing & Heating 
Stipplv Co.

21081 So. Štate St.
Tel. Calumet 4200

MEYER CARTAGE CO.
Turi didelius uždaromus vežimus, 

veža i visas dalis Middle West, frei- 
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick Si., Diversey 2027.

24 mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda
mas. Apskaitliavimas dykai.

Tel. Triangle 8234

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliams, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit Šiandie. Palaikyk 
šį skelbimą ir atnešk, gausi 5% pi
giau. Roosevelt Auto Hospital, 1154 
S. Albany Avė., Van Buren 8341.

ĮVESK IT elektrų j savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pigiai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

KRAUTUVIŲ fkceriai
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatcssen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bckernių, Mu- 
sų specialurnas. Ge- 

patarnavimas, žemos 
kainos. •

SOSTHEIMS, 1912 Sc. S*ate Street

PLUMB1NGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

Personai
Asmenų l^škn

KNYGVEDYSTBS ir apskaitliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. ŠCHBAED’ER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolnh St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Valanda nvo 10 ryto iki 5 no pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

DIDELĖ PROGA
• PAIEŠKAI’ partnerio į /’.I’°Į> 
Suey kabarrt biznį. Dideli pinigai. 
Su mažai pinigu Mnlit įsiūti, kuris 
norit padaryti pinigų. Priežastis 
turiu kelis biznius.

3202 S. Halsted St.
Phone Boulevard 2285

(Continued on page 8)
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Real Estą te For Sale 
N ftumi-^.emė l'ufduviiiiiii

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Nain-ai-žemž Parduvimui

Financial
Finansai-Paskoloti

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

Furniture & Fixturės
Rakandai-ltaisai

DIRBTUVES sum|M*liai, 50% pi
giau.

4179 parloro kambario setas, ino-

♦75 \valnut valgomo kambario i 
j šmotų pusryčių setas, i

Help VVanted—Malė

(Continued from page 7)
REIKIA lietuvio Real Estate bro

kerio dėl prisidėjimu prie vienos ge- hair, $95. 
riausios real estate įstaigos South 
Sale. Tai yra puiki proga tinkamiems lietas, $37. 
žmonėms. M R. L. F. BUSSE, South-j $45, 5 
vestom Realty Co., 7149 S. ŠVestern' $22.50. 
Avenue. . Boysen Samnle Furn. Co.
--------------- vveit Ashland avė... . . r"IKIA VV KŲ Buvus California Sample Furn. Co.;Maloniam ir lengvam darbui kur, 
jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty-. 
rimas nereikalingas. AtsiŠaukit šian-1 *’ 
die pas 

J M R. COSTELLI 
Kuom 1514, 134 N. La Sullo

I

SINGER siuvamos mašinos, de-> 
monstrutoriai ir nertalsytos, po 
410 ir daugiau, man arba išmokė
jimais.

4251 Cottage Grove avė.

st.

GRAŽUS mohair parloro setus, 
. $50. Puikus walnut miegruimio se-l 
! tas, $15. 7 šmotų w:ilnul Valgomo 
' kambario setas, $40, 2 \Viltoii kau-1. 
1 ai. *20 kiekvienus. Atsišauki! Iiili* 9’ .c,8nrų

HAULING biznis - - kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1600. Turi būt ma
žiausiai 3’4 tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
40rt N. Grecn Street 
Klauskite M r. Brarh

VYRAI kuiie gali p*..., »<■■■■. 
parduoti tiesiai kostuineriąms gali už- Į 
dirbti $18 į’dieną su pagelba musų 
tengviu patdavinėjimo budo. .Iųs gau
si*. atsikartojantį blznj. Nuolat dar- 

gera ateitis. Turit kalinti ang- 
|>ėt-

PARDAVIMUI pool room, 15 sta* 
i, saldainių ir soft drink.

1 kada ~ \v iilabl<* Vloraūe' ’u'o" 7732 Geriausiu viela didmiesty je, genis kana. Avaiianii sioiagi i.o., //.i- bjznifj s S|u(e Sf
pasekmingai Stony island avo.

KUOMET JUMS REI 
KIA PINIGU 

Atsišauklt pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 W. 18 S t 

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. Ižd. 

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
| visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

ŽIŪRĖKIT
5 KAMBARIŲ cottage. 1 karo 

garažas, *1750, (mokėti *3OO. 502H 
S. Western avė. Rcpublir 0120.

PARDAVIMUI NAMAI

Visokios rųšięs galėsite pasirink-i 
II. Turimi* 2 flatų, medinis namas i 
po 4 ir 4 kambarius, įtaisytas pa-' 

i gal vėliausios mados.
2 FLATŲ mūrinis namas po 1 ir 

4 kambarius.
o 

ir 6

bes
Ii Akai. AtsiŠaukit ketvergi* arba 
n.y č*oj nuo 9 iki 4.

Room 606, i 01 So. Wells St.

2 atsakančių salesmenų
Kas nori nuolatinio dirbo, 

gali uždirbti DAUG PINIGŲ, 
itfi 25 metų ir daugiau, gerai 
rodanti ir švariai apsirengę, 
gausit labai retai pasitaikančią pro
gą. AtsiŠaukit nuo 9 reto iki 5 
pietų, kasdie. Pasimatykit su

MR. OI.SON 
R m. 90ti

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti f rėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, j 
kainavo $ 135 už $55, 4 šmotų riešu- j 
tinis miegruimio setas, kainavo $250 
už $95, springsai, matracas, Įtampos. 
Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 
iki 5 vak. 444 Madison St. Tuft Stor- 
age, klauskit M R. IRVING.

VAISIŲ ir grosernės krautuvė, TURIU pinigų 
prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- chattel morgičius, 
Černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne- kainas i- 
brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 bekernes, 
W. 68rd St., Hemlock 5620. i nr kitus

TURIU pinigų investavimui i 
, mėnesines mo- 

notas, mašinas, fikčerius, 
, restaurantus, bučernes 

.... ___s biznius. F. BOLAND 7th
1 fl., 215 W. Randolph st. Franklin 

DIDELIS bargenas, greitam par-1 J446.
davimui reKtaurantas ir saliunas. Ge-1 ■ ---- -------- -
rai išdirbta vieta, arti dirbtuvių.

2620 W. 26th St.

čia

po

Nuo 9 n to iki 5 vai. vakaro kasdie

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietus 
ir reikalingą asmenybę susi
tikti su lietuviais ir pardavi
nėti jiems geriausius automo
bilius. Amerikoj..

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Jei jus tiksite tam darbui 
mes jums nurodysime kaip bu-

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
________ šerio krautuvė. Geras biznis. Pi- 

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS, j Šį. 10"’ W' 69 St * TeL Tri“nK'” 
Bergenas ui cash, nauji rakandai______________________________

andėlyj parduosim už 40c ant dole-
rio, Jaci|uar<l, Mohair ir frieze parlo- , (iROSERNE ir delicattossen par- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150: siduodą nebrangiai. Pelninga vieta, 
vvahiut valgomo kambario setus, $50, į gerui Įrengtu. 1632 W. I3th St.
5 šmotų vvulnut miegruimio setas, x —-------------------------------——
J95, kuurai, $15. Coxwell krėslai, $25, BARBERNft pardavimui. Gyvoni- 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 1 ,.||() sų)vų0S verčia mane greitu lai- 
>'395, verti $1500. Atdara iki 10 va-' ku parduoti barbernę geroje apie- 
karo. Dykai dastatyniąs. COLLINS [Įnkėje, biznis eina gerai. Parduo- 
STORAGE, 5114*16 VV. Madison St. • sju nupiginta kaina ir jeigu reikės 

-----------------------------------------galėsiu morgičių palikti. Apieiinke 
PARDAVIMUI 2 pečiai: vienas' -apgyventa lleluvių ir kitų tautų, 

lidelis dėl kietų anglių, kitas šil-' Vieta Mt. Greensvood. Kreipkitės 
Ivmui virtuvės — 8 dol. 5636 So. • sekamu adresu: Ig. Viibyla. 11056 
'Uchmond st.------------------------------- Vincennes avė. Chicago, III.

viena?

PARDAVIMUI kietoms ang ims PARDUOSIU bučemę ir grosernę, 
>1 (tomas pečius, geram stov\ jc. pi- arba mainysiu ant automobilio arba 
gini. 2138 Greenwich st. i saliuno. 1036 W. 31st St.

I ANTRI MORGIČIAI
aprokavimasDykai

REALTY &
6305 S.

MORTGAGE CO.
VVestem Avė

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

$1000 metams $60
Nerokuojam už dokumentus ir title. 
Mes taipgi darome antrus morgičius. 
ROYAL FINANCE CORPORATION 

; 11 So. 141 Šalie Street
Central 2665

Jei jums reikalingi pinigai
Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 

už 2la nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. Dlvision st. 

Tel. Armilage 1199.

Exchanffc—Mainai

AtsiŠaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį Skelbimą. 
Roseland Motor Cėr 
10857 Michigan Avė.

Co

REIKIA mašinisto su mažu invest- 
mentu prie senai įsteigto lengvo iš
dirbinė ii mo biznio. AtsiŠaukit po 5 
vai. vakaro. 2188 W. Van Buren St.

| JOYCE STORAGE
Didžiausius rakandų išpai davimas 

ublikai koks kada nors buvo da
inę e’na šiame .sandelyje.

PRASIDĖS ŠI LYTA
$200,000 VERTES RAK \NDŲ 

turi paversti i pinigus luoiau.
TIKRAI PAMATYKIT .UOS

I kambarių puikus rakandai, kur
. dabar rodomi už $275, sutaupys; prjcias|i 
•<1000 kiekvienam pirkėjui.

Taipgi musų 6 tūbų radio setai, 
jražųs mahogany conso'e eabinet, 
u įdirbtais speakers, VIENU KON

TROLIŲ, verti $200, pa $69.50.
6150—58 COTTAtH- G ROVĖ 
Atdara vakarais ir nedėlioj

PARDAVIMUI grosernė ir Delica- * 
tessen, 4 pagyvenimui kambariai, 
maudynė, karštu vandeniu šildomas. 
Penda pigi. 5138 So. Halsted Street, 
Tel. Yarda 1668.

IŠSIMAINO Storas su 4 flatais. 
Storas geras dėl soft drink parterio. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
2 flatų namo, farmbs, bučernės, Dry j 
Goods štoro, restauranto, priimsiu 
kaipo nirmą imokėiimą.

Automobiles
Furnished Ruonis

PARDAVIMUI grosernė ir lunch j 
room. Labai gera viela, išdirbta | 
ocr senus laikus. Geras biznis.;

li'/a. Greitas pardnvi- i 
imas. 4JI58 S. Went\vorth avė.

PARDAVIMUI pckarnė ir namas, j 
Biznis Išdirbtas senai, verta pama
tyti. 4504 S. Sacrainento avė.

4108 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 5107

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namiil.Žemg Pardavimui

lotai Geras investmentas
KAS nori gauti gerų burge- Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 

nų prie Marquotet Parko LO- I namai, 5—5 kambarių, modemiškas, 
TŲ. tai pasiskubinkite, tiktai onk "SrlT'
keletas paliko.

A. N. MASULIS 
6641 Su. Wcstem Avė.

Republic 5550

Merrimac 8737.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi j>orčiai, neto- 
, Ii Marųuette bulvaro, netoli lietu
vių bažnyčios, atskiri garu šikiytu- 

' vai. $14500, kitus kaip rendą. Sa-

FLATŲ mūrinis namas po 6( 
kambarius.

4 FLATŲ mūrinis namas, visi!
po 5 kambarius ir garažas 4 muši- į BARGENAS, 2 flatų -------
n o ros. namas, 7400 S. 5 ir 6 kamb. garu

nAnix......... n . . šildomas, uždaromi porčiai, 1 blo-I ARDAVIMU1 namas tik .1 metų ųas nl)0 mokyklos ir f
senumo, 3 pagyvenimų, štoras, bu- *1000 jmokėti * 
Čcrnė, 3 karų garažas, paisytas pa- |jn Zoris, " ‘ 
gal vėliausios mados, biznis išdirh- štate 6772, 
tas per daugelį metų. Parduosiu j________ 1
pigiai arba mmnysiu ant lotu

GRAŽUS mūrinis bungalow, karš ,>ti ,
tu vandeniu šildomas, gražios grin-; vininkas? Hemlock "4900. 
dys virtuvėj, maudynėj ir pantrėj. -------- ------------
Tiktai $750 Įmokėti, kitus kaip ren- 
da. Netoli 71st St. ir Wcstern Avė. j Seile Plaine uve., ......
EVERGREEN REALTY CO., 9201 >irmos k.'esos, lotas 50X125. neto- 
S. Western Avė., Beverley 7330. i 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 
--------------------------- ----------------- Į tykius rendos. Savininkas Biuking-

12 APARTMENTŲ namas, 2934 
.. po 4 kambarius,

i i 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 
;ykius rendos. Savininkas Bmking- 

murinis! ,am D877.

narnų.
ar

ai, 1 blo- $4000 casli nupirksit equity mo- 
....................... ..* bažnyčios, lerniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 

10 įmokėti, kitus išmokėjimais. »ve., 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
Zoris^ 64 W. Randolph, Phone garažas, kaina $16J>00. WM. KIRK, 
_ 277_................................................navininkas, 7745 Esscx avė. Saginaw
----------------------------------------- 1370.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va-» 
nos, elektrinės ledaunės, garu šil
domos, pigi kaina, išmokėjimais, 
apžiūrėki t 9926-52 Normai avė. ar
ba phone Beverly 7900.

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentni, 4 karų garažas, 
remiu $6540, su $40,000 galit veik- 

I - ---------------------------------------------  ii, kaina $53,000, priimsiu lotus kai-
——————i (1ATAVAS dėl statvmo namų 50, '*». Mvs
PARDAVJMIT GARADŽUJS ’pMų lotas prie VVestern avė., neto- 2 '» nj!!ni'. ■"?! ?

Ii 73 St. Čia reikia tuojau krautu-Naujas, tik baigiamas budavoti, I vių. Keletas lotų prie Artesian ir Cr»wfoid <iv . J ng ~
įtaisytas pagal vėliausios mados, di-1 Maplcwood, netoli 73 St. labai pi- 
delis salea room, 2 frontai, 1 nuo Ar-' giomis kainomis. Frank .1. Hinkamp, -------------------
cher Avė., antras nuo 40th St. Kurie i 7918 S. \Vestern avė. Republic 4900. 
interesuoja, garadžiaus biznį, atva-1 
žiuokite pamatyti, taipgi mes galime 1 
mainyti ant namų ar lotų. 

JOKANTAS BROS.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.

Tel. Lafayette 7674

4138 Archer Avenue
Tel. I^ifayette 7674

DIDELIS PARGENĄS.

KAMPINIS G flatų namas, 8301 S. 
Throop St. viskas moderniška, 
$15000 cash galit veikti, 3—5 ir ' 
3—4 kambarių, su Murpny lovoms 
šienuose. Pamatykit dėl gero pirki
nio. Savininkas Vincennes 7346.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
derniškų po 5 kambarius bungalovv. 

L 1 blokaš nuo 22

KAS NORI GREITAI 
PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

— Namus — 
ATSILIEPKITE 
PAS MUS

D1DEL1S BARGENĄS. Greitam geroj apielinkėj, l m.w
pardavimui 2 flatų muro namas 5 ir St. prie Mople Aye., Bcrvvvn, III., 7 
6 kambariai, ant 2 lotų, furnace šil- minutos ėiimo iki Oak Park “L” 
domas. 2 karų garadžius. Kaina $11,- stoties. Pažiūrėkit kol nupirksile 
800. Namas randasi 5831 So. Sanga- vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 

i kaina, $8500. Mes pastatysim ant ' 
jūsų loto už Ą1000. kitus kaip rendą.

JOHN SKALE .Ir., 
Tel. Riverside 6097

Z
mon St.

Savininkas
Tel. Prospect 5736

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia. Ateikit, rašykit arba tele- 
fonuokit.

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Canal 4960
BRIDGEPORTO BARGENAS

Naujas namas, 18 mėnesių senumo, 
‘ 2 po 6-6 kambarius. Karštu vandeniu ' 
šiluma. Parduosiu arba mainysiu ant1 

! loto arba gero sedan automobiliaua, 
j arba grosernės. Savininką galima 

matyti kožną vakarą nuo 7 v. v.
ANTON STUKAS 

3211 So. Auburn Avė.

4 KAMBARIŲ mūrinis bungajow, 
nėtoli VVestern Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su 
grindimis aukštas skiepas,, $1500 įmo
kėti. kitus kaip rendą. Jos. I. Novak, 
4010 W. 26th St.

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.Extra visiems

P. D. Andrekus iš Pentwater, 
BEAUTY Parlor ir Millinary1 M’<‘h. bus Chteagoj nuo 1 iki 5 d. 

shopue pardavimui, lietuvių apie- lapkričio-Novemher. Paskutinis sy- 
linkėj, 4 kambariukai, viskas įreng- kis kurie norite gorų ūkių pirkti 
ta. iiern.anent svaving machinc, ga
ru šildomu, nebrangi remia, 3 gy
venimui kambariai iš užpakalio, ge
ra proga lietuviams. Naujienos, 
Box 999.

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųueite Manor, o kitus 
mokėsite kaip 'rendą. Tai yra pul- .....
ki proga jums apsievventl lietuvių TO bungal0W puikiai pabudavo- 
distrikte ir vietoj mokėjus ‘ ! ta ir moderniškai įrengia. Jei
namą. kas nori, gali pirkti ir už cash.

Phone Hemlock 8300 Namas randasi puik.oje Mar- 
ąuette Park apielinkeje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti

SU mažu {mokėjimu galite 
nupiikti naują 6 kambarių mu-7 KAMBARIŲ cottage, 2 miegrui- 

miai ant viškų, kieto medžio trimas 
ir grindys, furnas šildoma. Kaina 
$6500, su $500 galit veikti, kitus iš
mokėjimais. 5940 So. Hermitage Av.

ar mainyti. Matykite mane kas va
karą nuo 5 vai. 4015 S. Artesian 
avė., Chicago, Iii.
į į ■■ «■■■■■ ih iiiULJWRIM^MBg8BW

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA Paige, 5 pasužie- 
‘rių sedan, labai geram stovy. Išva- 

kambaris 2: fcinėtas tik 9000 mylių. Su 6 tairais. 
is atmes

tas. Priežastis pardavimo — liga. 
Turiu parduoti tuojau. John Jonai
tis, 923 W. 33rd Plaee, 2 lubos iš 
užpakalio.

PAHENDAV OJIMl I ■.> - , zmeias uk :hjw mviių. r>u
vaikinam, su valgiu ar be valgio, f Teisingas pasiūlymas nebu 
727 VV. 21 St., 2 fl. K. Matejušaitis.

RENDAI kambarys merginai. 
AtsiŠaukit subatoj arba nedėlioj iki 
12 vai. 2 užp. 3122 S. \Vallace st. 
l’hont* Yards 2751.

RENDON gražus kambarys nau
jame name, karštu vandeniu šildo
mas, maudynė, šiltas vanduo visa
dos. 3217 Auburn avė. 2 lubos, Tel. 1 
Boulevard 0045.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

RĘSTAI'RANTAS parsiduoda vi
sas arba pusė, arba ieškau teisiu-; 
gą moterį kaipo partneri. Biznis 
pelningas; vienam sunku apsidirbti. 
1022 W. 14th Pi.

TftMYKIT

5 FLATŲ namas, geras investmen- 
tas, dėl užbaigimo naminių reikalų 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 1235 
Marion Court, 1-mos lubos užpakalyj 
arba Tel. Humboldt 9525.

For Rent
I’ARENI JAVOJ IMU I didelė ke

pykla. 5 kambariai pagyvenimui. ' 
<U*riA viela, ora?«. 1<> .
15lh Avė., Mrlro.se Park.

RENDON 6 kambarių fintas, yra 
elektra, naujai dekoruotas, $25. 
1827 S. Halsted St.

RENDON 5 kambarių namas, va
na ir elektra, lietuvių apielinkėj, 
(>938 La Fayctte avė., Englewood.

RENDON 5 kambarių flatas ant 
antrų lubų, .šviesus kambariai. 4531 
S. Sawyer avė. Tel. Lafayette 5628.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KAM MOKĖTI RENDĄ
Kuomet už tuos pačius pinigus ...... tu i x 

iųs galite turėti nuosavų namą. Tik gatvekanų ir boulevarų. Pirke- 
reikia biskį įmokėti, o kitus kaip :ag gaus lengviausias iŠmokčji- 
rendą jus galit įsigyti nuosavą na- J ® .
mn, 5 iki 9kambarių mūriniai bun- mo sąlygas. Kzeipkltčs: 
galow ir rezidencijos, moderniški 7^4 c Campbell Avė. 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
na, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lotai 50x160, , . , .,, , ——
2 blokai į vakarus nuo Harlem avo. 
prie Riverside Drive. Arba pastaty 
sim pagal jūsų norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

Arba rašykit Box 991 “Naujienos” 
1730 S. IfalKtod st.

Žiūrėk šių bargenų
Naiiias 5 kambarių mūrinis bunga- GERTAUSIS bargenas North West 

low, plieno konstrukcijos, furnas S & kambarių cottage, 2 karų ga- 
domas, aržuolo' tni«aR» Kaina $5,600, cash $800.knygynas, bufetas, vėhausls plum- 
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$7950, cash $2000, tik viena liko už tą 
kainą. HANSON & OSTROM, 8550 N. 
Cicero Avė.

$300 IKI $500 ĮMOKĖTI 
KITUS KAIP RENDĄ 

5-6 kambarių mūriniai bungalow, 
vėliausios mados, cementuotos gatvės, 
netoli paiko, karų, krautuvių, geroj 
vietoj* pigiai greitam pardavimui. 
Apžiūrėk šiandie. SOUTHWESTERN 
REALTY CO., 7149 S. Western Avė., 
Hemlock 3900-01-02.

j bar- 
igtas 2 

. Vi
sas ąžuolo trimas, geriausis plum- 
bingas, gražiausiai visas namas iš- 
dekoruotas, labai puikus elektros 
fikčeriai, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 boileriai, pleisteriuplas beiz- 
mentas, visas namas muro, nėra 
medinių porčių. Randasi labai gra
žioj vietoj, 7133 S. Washtcnaw avė. 
Parduosiu labai pigini arba paim- 

tilto- 
arba

Pirmas geriausia šių metų 
genas. Tai yra ' tiktai pabaigti 

is, 5—5 kamb.DbA vi'.mu a o M/vrvoiuo t> PARSIDUODA lunchruimis ir rl .PRANEŠIMAS MOTERIMS. Par- n , . k |()I.is ir Sokiams sule. t flatų muro namus 
siduoda vilnones gijos nerimams. /. . ksw„:v i»Ui<rinvi
Kaino,: 4 uncijų matkn, 25, 31-4, 35. i - . “u
38 ir 40 centų. Marškonės gijos dėl n ’ i oi-n SV“‘ni' 1 asuuKue- 
mezginių ir siuvinėjimo. Kainu už ,e’- 
1000 jardų 10 iki 35c. Vilnonės skiau
tės vyrams kelinėms, vaikams keli- 
naitėms, mergaitėms dresiukėms ir 
<lel luinberdžiakių. Nepraleiskite šios 
progos! F. SELEMONAVIČIA. 504 
VV. 33rd prie Normai Avė., pir—
inos lubos. Atdaru kasdiena vakarais
ir sekmadieniais po pietų.

PABANDYKIT musų Creamearth 
žemės, $5 daržui, arba $1 bušelio mai
šiukas savo pievai ir kvietkoms. I 
OTTO WITTBOID NURSERY, 6758 | 
Lolita Avė., Palisade 5220-2172.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser budu, l 

dirbtuvės ir sutaupykit /tarpininko i 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai j 
¥65, sealskin kautai $75, kailiniai

I kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit. . 
WE1SER EUR (X).

19 S. Wel!s st, rm. 403

Financial
Finansai-Paskolos

3241 S. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Yards 0062 

Daro paskolai ant
Lmo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras 
___________.. --4---------------

mobili. Cash reikia $2.000,
daugiau. Matykit savininkų

.1. Pakalnis (Pakol),
6551 S. \Vashtenaw avė.

Tel. Hemlock 0367

6 FLATŲ muro namas, garu šil
domas, įplaukų $5400 per metus. Par- 
duosiiu piRtai. $10,000 casdi arba mor- 
j-ečių. Netoli Kock Island stoties ir 
parkų. 71st ir Steward Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Box 
No. 993.

GERIAUSIS BARGENAS North- 
west Side — 2 flatų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, sunparlorai, 
ice box, aržuolo trimas, tile vana 
ir prieangis, gasiniai pečiai, lotas
31X125, kaina $14,500, cash $1500. 

i I. R. nniTCE, 745 N. Hamlin avp. 
; Kedzie 7891. Atdara nedclioj visą 
dieną.

------------ ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ii j ma, padaryti ir nupirkti j vieną die 
tiesiai iš Reromls sąlygomis. Pamatykit

• • ’ ! mane pirmiausia. 
H. EPŠTEIN,

155 No. Clark St.
Room 820

KAINA NUPIGINTA IKI $7000

2 FLATŲ mūrinis, 2 metų senu
mo, gražiu Octagon frontu, lotas 
31X160, 6-6 kambarių, modemiškas, 
2 karų garažas, 72 ir Wabash Avė., 
$4000 cash galit veikti. H. T. Colc- 
man and Co., 5857 So. State Street, 
Tel. Wentworth 5702.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė.
Kedzie 7891

Mes perkame
GROJIKLLS pianas, gražus kei- 

sai, pirmos kleaps stovyje. Art Co-; 
lonial išmarginuno, už $85, pusė LIETUVIŲ atydon. Nauji kailiniai 
įmokėti, kitus į 90 dienų, rolei iai.' padaryti ir ant orderio, nebrangiai.; 
suoliukas ir karpetukas dvkai pir- Mes taipgi perdirbam kailinius kam 
kėjui. George Kimberlev, 6512 So. jus norit Kautai valomi, prosinami, 
Halsted St. Ist floor. su pamušalu, $20. Blumfield Fur
__ ______ ______________ l Shop. Room 204, State and Lake Bldg

.T* ato_ . , .. ..... Dearborn 1253.Už $135 nupirksite gerą grojikų 
pianą, $35 cash. WM. N0WAK0W- 
SK1, 2332 W. Madison St., Ist fl. Business Chances

Pardavimui Bizniai
NORIU parduoti savo $750 vertės z,DrkC.ri>xT* -ir* grojikų piana ir $185 fonografą, abu-! . GROSERNfi ir dehcatesen, senai 1 

du už $200 cash arba 3 mėnesiams | įteigtas biznis, štai yra jūsų proga 
išmokėjimui arba parduosime kiek- y«sam gyvemmui nusipirkti1 pelningą 
vieną atskirai. Randasi gerame sto-[ ^autuyę nuo savininko pigiau negu l 
vyje Pasimatykit su Henry VVinters, I tikrai kainavo 4 kambariai iš užpa-, 
1120 So. Halsted St. .» ka,!o a___________ į 5406 Wentworth Avenue

Phone Boulevard 1823r— !
CARLSEN pianas parsiduoda ne- {

brengiai. Dominikas I^.sh, 8049 So. i llfxCarpenter St., 1-mas flatas. I ABI)AVIMUI soft įtrinks parlo-
K • ris. Savininkas turi du bizniu ir

abiejų negali apeiti. Geras biznis. 
Vieta apgyventa airišiais, vokiečiais 
ir lietuviais.

2500 W. Pershing Rd., 
kampas Campbell avo.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS
Mes pasiimam ir dastatom bite 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi turime naujus pirmos 
njšieą rakandus.

Columbus Park Furniture Co. 
5655—57 W. Madison st. Col. 0319

PARDAVIMUI pigiai pečius kie
tom anglim kūrenamas. 3204 So. 
Halsted st.

PARDAVĖM U L didtelB ne- 
svaiginamų išdirbinėjimo įstai
ga, su visomis maširtomis ir 
staku. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Sykiu par
duodame ir 2 trokai. 806 W. 
36 St., Tel. Boulevard • 2092.

Lietuvos Bonus
J. S. LOVVITZ 

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGJCIAT
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Savininkui reikia pinigų, kad iŠ- 
i geibėjos savo Minne.sotos farmą nuo 

Central 6260, Patekimą j kreditorių rankas Par- 
______ ___ i duosiu 2 aukštų namą, 423b—40 

i Ogden avė., yra 4 krautuvės ir 3 
i flatai, labai pigia kaina. Flatai karš
tu vandeniu Šildomi, yra gasas, 
elektra ir t. t., prie gatvekarių ir 3 
blokai iki elevalorio, mėnesinių ren
dų $305. Tas namas pirktas birže
lio mėnesyj, 1926 už $42,000, kas 
nors gali nupirkti įo paties pasiū
lyta kaina. 'Apžiurėkit tuojau. Tas 
namus jums uždirbs pinigų tuojau. 
Savininkas, Naujienos, Box 1000,

•arba telefonuokit savininkui 
Austln 2145

4 FLATŲ MEDINIS, $11,800 
Pr|e Spaulaing Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių, šis namas 
suteiks jums geras įplaukas, rendos 
$130 j mėnesį. Galim priimti lotą j 
mainus. AtsiŠaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280. 

CHARLES JARCHOW

12 FLATŲ marinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 5 M: sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalow su visais rakan
dais, 6888 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. Vieta netoli Šv. Teklės 
bažnyčios, 1 blokas nuo pradinės ir 
aukštosios mokyklos, 8 blokai nuo 
Nonvood Parko stoties, prie North 
Western geležinkelio, 19 minučių va-; 
Žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milwaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados nahnai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė; 
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:80 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutarti.

. L J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. Weetern Avė.
Ravenswood 8069—0196

ATYDOS
Bile namas šioje grupėje 

$1500 cash, kitus kaip romią.
už

4422 Sčhubert avė. 6 kamb. 
rinis bungalow.

4341 Drumniond PI., 2 flatų 
rinis namas.

4454 Byron St., 7 kambarių re- . .
I zidencija. - j

4815 N. Tripp avė., 6 kambarių 
mūrinė rezidencija.

422 Lake Avė., Park Ridge, 2 fla
tų medinis namas.

5059 Carmen avė., 2 flatų, 4—5 
kambarių. AtsiŠaukit.

G. Earl Grindie 
4956 N. Kcntucky avė. 

Palisade 0029.

mu

niu-

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 
mūrinius bungalow, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos, nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, iškaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke

ta tūkstančių dolerių kaip tik 40 
~nų cementavimo kontraktas bus už

baigtas. Matykit savininką. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407. \

$500 PINIGAIS
Gražus 5 kambarių mūrinis bun- 

I galow, tik ką užbaigtas, 5227—9 S. 
' Kilpatrick Avė. bloko į pietus 

a « I ,lU0 Archer avė. karų linijos. Ar-KAM MOKĖTI RENDĄ? žuolo medis, furnas Šildoma, stikli- 
_ niai porčiai, gražiai dekoruotas, 

aukšti viškai, lotas 30X126, kaina 
tik $6,700. Busiu ant vietos subatoj 

‘ \ JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. ('anai

PASKOLOS namų savininkams — 
$100 iki $500, be morgičių arba pa
sirašytojų. Matykit mus dėl greito 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO.
Morton Bldg., 108 N. Wells St.

3 FLATŲ namas pardavimui, 2-5 
ir 1—4 kambarių, vana, zmedinis na
mas cementiniu pamatu. Su $8700 
cash galit veikti. Savininkas

5233 Emerald Avė.
Yards 1070

TRIJŲ flatų mūrinis $12,000. En- 
glewoode, netoli geros transportaci- 
jos, 7 kambarių flatas, tinkama dėl 
kambarininkų, naujas plumbingas, 
garu šildoma. BACON and THAYER, 
700 W. 69th St., Wentworth 2422.

*T

PARDUOSIU pigiai gražų 2 fla
tų murini namų, pun porčiai, garu 
šildomas, 2 karų garažas, nebran
giai. 6118 S. Campbell Avė.

WM. KREJCFC MŪRINIAI 
BUNGALOW PIGIAI 

Pardavimui šiaur-vakarinėj dalyj 
miesto, aštuonių kampų frontu, 5 
kambarių, plieno konstrukcija, “radio 
plug”, ugnavietė, bufetas, knygynas, 
tile vana ir prieangis, įmūryta mau
dynė, viskas kas tik reikalinga nau
jos mados, lotas 30x125, stikliniai 
porčiai, cementuota ėlė, randasi 2800 
bloke prie Mango Avo., j šiaurius 
nuo Diversey Avė., kaina $9500, pi
nigais $1250, kitus pagal sutarti- 
WATSON BOND AND MORTGAGE 

CO., NASTŲCY
OLIVER L. WATSON & SON 

5624 Irving Park Blvd.
Skyrius 5525 Belmont Avenue

Ką jus turite parodyti už visą liik 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di- 
deli skaičių rendų kvitų. Ar jus ži- - 
note, kad jus galite įsigyti namą p’72 
mokant dar mažiau negu kad jus •_______
dabar mokate. Tik biskį įmokėjusi 
iųs galite nusipirkti 5 kambarių į 2 FLATŲ mūrinis namas, 2 pe- 
bungalow, su stikliniais porčiais įčiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- lo trimas, labai geroj apielinkėj, 
tė. Dar galima pristatyti du kam. kaina $14,500, įmokėti $1500, kitus 
barius ant viškų, garo paipos jau kaip rendą. šaukit savininkų. 5910 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmu- Irving Park Blvd. Kildare 8091. 
ryta prosinimui lenta ir t. t. Turit j ------------ --------------------------------- -
pamatyti, kad įvertinus.

5236 So. Green St
IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įplau- 

1 kas. Naujas mūrinis bungalow, 5 
bambarių, miegojimui porčiai, k. v. 
š. |muryt« vana, lietaus lasai, dide- 

u x . >/ n.------- Rašykit ii viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti
arba pašaukit Rex Realty and įrengimai, netoli geros transporta- 
Mortgage Co. chos, tik blsk| jmokėti. HOME

12/.N«De?r?°/n SL BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. 
Tel, Randolph 1630. La Šalie St. Central 6925.

Snvininkas ant vietos.

Mrlro.se

