
VOL. XIV
-------bflilVhrtSHY iLLINUIS—r 
Kaina 3c.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

9 <927 •
Batered m MMMid €Cm» Matter Marsh 7, Ifrlt, at Pairi Offlea •> 0N*««**» UL, 

•nrtor ih* A et •« M«twh S, 187*.

Į------------ 1------------------------------------------ .............................................................. . --    _ . .

The First and Grefitest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily Niwa

FU1LISHED BY LITHUANIAN NBW8 PUBL1SHTNG CO.. INC.
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois 

Talephone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerMo/į

Chicago, III. Pirmadienis, Lapkritis-November 28 d., 1927

Lietuvos byla su Lenkais “z “K"
sujudino pasauli

Girdai apie Voldemaro (likta- 
toros nuvertimą

nesusirupinę
Pilsudskis nedrjsiąs 

pulti Lietuvą
KAUNAS, lapkr. 27. [Chica

go Tribūne Press Service]. — 
Laikraštis “Lietuva”, oficiali- 
nis dabartinės Lietuvos dikta
tūros organas, įtemptos šiandie 
situacijos žiemių rytų Europo-

Lenkija ignoruosianti Sovietų įspė
jimą neliesti Lietuvos

Voldemaro valdžia 
Kaune esanti x 

nuversta
BERLINAS, lapkr. 27.— 

Nepatvirtintas žinių agen
tūros pranešimas iš Rygos 
sako, kad Kaune įvykęs ka
riuomenės sjukilimas ir kad 
Voldemaro valdžia esanti 
nuversta.
Neigia žinias apie sukilimą 

Kaune
RYGA, Latvija, lapkr. 27. 

— Gautas iš Kauno privati
nis telefonu pranešimas nei
gia paplitusias kaimynėse 
valstybėse žinias apie maiš
tus Lietuvoje ir kautynes 
Kauno gatvėse. Pranešimas 
sako, kad Kaune esą viskas 
ramu.

Suėmė du Lenkų šnipu 
demarklinijoje

KAUNAS, lapkr. 27. — 
Šioj pusėj demarkacijos li
nijos Lietuvos politinė poli
cija vakar suėmė du Lenkų 
šnipu. Abiem jiem gresia 
karo teismas Kaune.

“Vokietijos santykiai tiek su 
Lenkija tiek su Liietuva pilni 
taip daug keblumų ir Vokieti
ja buvo priversta įteikti tiek 
daug skundų prieš abidvi vals
tybes, kad ji negali užtarti nė 
vienos jųdviejų, nė antros, ir 
negali būt jų tarpininku. Vo
kietijai rupi tik Europos tai
ka, o todėl ji dąrys visa Tau
tų Sąjungos ribose, kad ta tai
ka butų išlaikyta.”

Vokiečių spauda nusi
stačiusi prieš Lenkus
“Deutsche Tageszeitung” sa-i 

ko; ,
“Lenkijos akcija prieš Lietu

vą stato į kritingą pavojų tiek 
Vokietijos tiek Rusijos inte
resus, o todėl nereaguoti j tai; 
mes > negalėsime. Lenkijos 
planai atkreipti yra ne tik 
prieš Lietuvos suverenybę, bet i 
ir prieš Vokietiją.” •

Liberalinis “Vossische Zeit-1 
ung” sako, kad Lietuva esąs j 
vienintelis sausuma tiltas tarp, 
Vokietijos ir Rusijos, tiltas, I 
kuriam patekti į Lenkijos ran
kas Vokietija pegalinti leisti.

je rimtai neima. Straipsny, už
sienio ministerijos inspiruota
me, laikraštis sako, kad Lenki
ja nedrįsianti daryti sprendžia
mų žingsnių dabartiniam neofi- 
cialiniam karui tarp Lietuvos 
ir Lenkijos likviduoti, o maiša
lo Pilsudskio dabartinis lanky
masis Vilniuje buvus tik de
monstracija savo politinės par
tijos pozicijai sustiprinti atei
nančiuose seimo rinkimuose 
Lenkijoje.

Kauno valdžiai situaci
ja esanti pramoga

•Sovietų valdžios nota Varša- 
vai, pasak “Lietuvos”, tai esąs 
tik bolševikų mostas, nes jie 
norį padaryti tam tikros im
presijos nusiginklavimo konfe
rencijai Genevoje. Į dabartini 
trukšmą oficialiais Kaunas de
dasi žiūrįs kaip Į pramogą ir 
sako, kad Lietuva pusistačius 
neiti j jokius kompromisus, 
kol Lenkai negrąžinsią jai Vil
nių. Kampanija prieš Lenkiją 
dėl to vedama toliau. Valdžia 
nutarė duoti subsidijų mažai 
keliaujančio teatro trupei, kuri 
vaidins patrieti ilgus veikalus. 
Teatras pavadintas “Vilnius.”

Smurtininkas * Plecha
vičius rezignavo iš 

štabo
Vienas svarbių Lietuvos vi

daus politikoje nuotikių įvyko

I Atlantic and Pacific Photo]

Buvęs vidaus reikalų sekretorius (ministeris) Albert B. 
Fall ir jo advokatas. Fall nesenai buvo teistas, kartu su alie
jaus magnatais, už šmugelį valdžios aliejaus laikais. Byla liko 
nutraukta susekus papirkimus jury ir vėliau išnaujo bus na
grinėjama.

Voldemaras nebe- 
pasitiki kariuo-

Krizis K. Bielinio 
Ligoje

mene
Karininkai; padarę pučą praeito j 

gruodžio mėnesį, pasirengę' 
versti Voldemaro diktatūrą

(Specialis pranešimas “Nau
jienoms”)

Po operacijos drg. K. Bielinis 
sunkiai kovoja su skausmais ir 
bendru nusilpimu. Rūpestinga

^^437 _______*__

Lenkija ignoruoja
sovietų protestą 

dėl Lietuvos

■ '' No. 279

Sovietų įspėjimas
Lenkams neliesti

Lietuvos
Atsakysianti Rusams 

Tautų Sąjungoje
VARSA VA, lapkr. 27. —Len

kų vyriausybė vakar oficialiai 
pareiškė, kad i sovietų Rusijos 
notą ji duosianti atsakymą tik 
Tautų Sąjungoje ir tuo tikslu 
ateinančiame Tautų Sąjungos 
susirinkime Genevoje dalyvau
siąs patsai maršalas Pilsudskis.

Sovietų protesto notą Lenkai 
vadina “nesvarbia”. Jie pa
reiškia, kad konflikte tarp Len
kijos ir Lietuvos Rusija netu
rinti nieko sakyti. Tik Tautų 
Sąjunga turinti galios čia įsi
maišyti, ir I>enkija pilnai at- 
sidedanti į Tautų Sąjungą.
Diplomatai šaiposi iš" Lenkų 

tikrinimų
Santarvininkų diplomatai 

Varšuvoje betgi šaiposi iš ši
tokio Lenkų pareiškimo, atsi
mindami, kaip Lenkai visai ig
noravo Tautų Sąjungos įsaky
mą evakuoti Vilnių, kai j j 1926 
metais geri. Želigovskis pagro
bė.

Lenkai verčia kaltę 
sovietų Rusams

BERLINAS, lapkr. 27. — 
Lenkų ministeris Berline vakar 
po pietų padarė vizitą Vokieti
jos užsienio ministerijai, kur 
jis ministeriui Stresemannui 
ipasakė, jogei jis (Streseman- 
nas) esąs visai klaidingai pa
informuotas def Lenkų-Lietu
vių situacijos. Kad esama są
mokslo nuversti dabartinę Lie
tuvos valdžią, tai esanti tiesa, 
bet maršalas Pilsudskis nieko 
bendra su tuo sąmokslu netu
rįs. Sąmokslą esanti organi
zavus Rusija tikslu diskredituo
ti Lenkiją.

Paklaustas, ko Pilsudskis bu
vo nuvykęs į Vilnių, Ijenkų mi
nisteris atsakė, kad į Vilnių 
jis buvęs nuvykęs aplankyti 
sergančią savo seserį.

Rusų ir Vokiečių parei
škimai dėl Lenkų-Lie

tuvių konflikto
Sovietų delegacijos į nusigin- 

'klavimo konferenciją vadas, 
Maksimas Litvinovas, prieš iš
vykimą į z Genevą vakar vėl 
laikė ilgą konferenciją su Vo
kiečių valstybės ministeriu 
Schubertu dėl įlenkijos-Laetu- 
vos konflikto. Po to rusai iš
leido šitokį pareiškimą:

“Mes nebusime tarpininkai, 
o tik taikintojai, duodami įspė
jimų ir gerų patarimų.”

O pusiau oficialiniai Vokie-

“Berliner Tageblatt” pareis 
kia, kad Lietuvos patekimas ; 
Lenkijai reikštų visišką Vokie- j 
tijos pozicijos rytų 
susmukimą.

Sovietų Rusijos 
Varšavai ir Litvinovo 
bėjimai su Stresemannu 
aciją lyg kiek nuramino ir da
bar manoma, kad 
susivaldys bent iki 
Sąjungos sesijos.

i vakar, rezignavus iš savo vie- 
, tos ma jorui Plechavičiui, gene- 
; ralinio štabo viršininkui. Ple- 

Ėuropoje ' rhavičiųs buvo vyriausias orga- 
' nizuotojas pučo praeitų metų 
j gruodžio 17, kuriuo demokrati- 

protestas Lietuvos valdžia buvo smur- 
pasikal- i tu nuversta ir jos vietoj įstei- 

situ- gta Smetonos-Voldemaro dikta
tūra. Plechavičius pirmiau bu

Pilsudskis, vo Lenkų karininkas, bet pas- 
po I autų I kui, dėl karjeros, virto baisiai

Baisus potvynis Haiti; 
250,000 be pastogės

I karštu Lietuvos patriotu.

į Voldemaras dėl atstei- 
gimo santykių su 

Lenkais

BERLINAS, lapkr. 27. 
sische Zeitung korespondentas 
Kaune praneša, kad Lietuvos 
ministerio pirmininko Volde
maro padėtis esanti labai ne
tikra, nes jis nebegalis pasiti
kėti lojalumu didelio armijos 
karininkų skaičiaus. Esą girdėt, 
kad įtakingieji Lietuvos gene
ralinio štabo vadai, kurie pra-! 
eitų metų gruodžio menesį įvy
kino pervartą ir krašto valdžią 
pavedė Smetonai su Voldema
ru, dabar pasirengę, Voldemaro ' 
diktatūrą versti.’

Neigia žinias apie 
maištus Ukrainoj

priežiūra lengvina 
sunkią ligonio padėtį.

Vos- Dr. Kuzmos

Italija-Vengri ja pasi
rašysią sąjungos 

paktą
ROMA, Italija, lapkr. 27. — 

Ners italų spauda tik trumpai 
praneša, kad Italija ir Vengri
ja pasirašiusios naują preky
bos sutartį kuri papildanti jau 
esamąją, iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad abidvi valstybės 
tuojau pasirašys regularinę są
jungą, tokią pat, kaip kad už 
praeitą savaitę buvo pasirašyta 
Italų-Albanų sutartis.

BERLINAS, lapkr.
I Lietuvos ministeris

PORT AU PRINCE, Haiti,' kas Voldemaras savo pasirašy- 
27.—Šiaurinėj Haiti daly siau-' toj telegramoj Rcutcr’io ko
te nepaprastai smarkios liūtys,' respondentui Berline sako, kad 
taip kad per dvidešimt 1 
riae valandas , lietaus y pripylė tuvos valdžia 
devynioliką colių. 
500 /ketvirtainių 
tapo vandens užlietas 
ketvirtį miliono žmonių 
pastogės. Kiek žinia, 
menys prigėrė.

27. — 
pirmini n-

ketu-1 de.l klausimo, ar dabartinė Lie- 
, pąsirengusi at- 

Def to apie steigti normalius santykius su 
mylių plotas Lenkija, atsižadėdama Vilniaus, 

ir apie jis turįs pabrėžti, kad nė viena 
liko be partija Lietuvoje Vilniaus nie- 
du

300 žmonių žuvo 
tvanų Alžirijoj

dėl

as- kados neatsižadėsianti, o juo 
labiau/ jo paties partija. Volde
maras pareiškia, kad jis pasi- 

i rengęs atsteigti normalius san- 
I tykius su Lenkais, kai tik bu
sią patenkinamu budu prieita 

i prie susitarimo su jais dėl Vil
niaus ir kai Lenkai parodysiu,

ALŽIiRAS, lapkr. 27. —Del kad jie norį respektuoti Lietu- 
smarkių liūčių šiaurinėj Aiži- vos nepriklausomybę, 
rijoj kilo dideli potvyniai, už- ------------------
lieję keletą dešimčių kaimų ir DU DARBININKAI ELEK- 
imestelių. Praneša, kad tvanuo- TROS SROVĖS UŽMUŠTI 
se žuvę apie trys šimtai žmo- i -----------
nių. Šimtai namų sunaikinta,’ LONETREE, Iowa, lapkr. 
tiltų išnešta, geležinkelių ir te- 27. — Taisant elektros jėgos

čių laikraščiai, užsienio minis- legrafo linijų išplauta. Padary- vielas buvo elektros srovės už- 
terijos inspiruotuose ^traips- ti materialiniai nuostoliai siekią mušti du darbininkai, M. Wood
iriuose, pareiškia: milionus dolerių. i ir D. Williamson.

MASKVA, lapkr. 27. —Sovie
tų užsienio komisariatas oficia
liai nuneigia pranešimus apie 
buk kilusius Ukrainoje, maištus 
ir kautynes Kamenec-Podols- 
ke.

[Bucharesto, Rumanijoj, 
laikraščiai praeitą penktadienį 
skelbė, kad Ukrainoj viešpatau
jąs chaosas ir anarchija ir kad 
kautynėse tarp sukilėlių ir 
sovietų kariuomenės Kiamenec- 
Podolske šimtai kareivių ir ci
vilių žmonių buvę užmušta.]

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

Keturi Nikaraguos 
maištininkai už

mušti
MANAGUA, Nikaragua, lap

kričio 27. —Susikirtime su val
džios jėgomis ties Lagūna Co- 
lorado buvo keturi maištinin
kai užmušti ir septyni sužeisti.

Sovietu delegacija at
vyko j Genevą

GENEVĄ, Šveicarija, lapkr. 
27. Sovietų delegacija į pa
ruošiamąją nusiginklavimo 
konferenciją, su užsienio vice- 
komisarU'Litvinovu prieky, jau 
atvyko į Genevą. Stoty rusus 
pasitiko daug policijos ir žval
gybos saugoti juos nuo bet 
kurio nepalankaus bolševikams 
akto.

I ’etuva mobilizuojanti jėgas 
demarkacijoj

Lenkų laikraščiai. skelbia, 
kad prie esančių demarkacijos 
linijoj jėgų Lietuva mobiliza 
vus dar šešis savo regimentuf 
raitelių ir keturis batalijonus 
pc.sčiosios kariuomenės.

Lietuvos kariškiai dezertuoją 
ir bėgą į Vilnių

Chicagos Tribūne korespon
dentas Varšuvoje sakosi suži
nojęs iš pilnai autoritetingų 
šaltinių, kad daugelis tų Lietu
vos kareivių dezertuoją ir bė
gą per demarkacijos liniją į 
Vilnių, kur jie esą matyt be
vaikščioja gatvėse Lietuvos 
kariškių uniformomis. Jie, gir
di, buriasi aplink Plečkaitį, pa
bėgusį opozicijos prieš Šmoto 
nos diktatūrą vadą. .Jo jėgos 
buriasi, girdi, kairiame Nemuno 
upės krante. Jos betgi neban
dysią pulti Kauno valdžios be 
Varšuvos leidimo.
Lietuvos kariškiai pabėgėliai 

ir Pilsudskio planai
Girdėt, kad tą lietuvių pabė

gėlių ir dezertirų armiją Pil
sudskis pavartosiąs kaip Įran
ki derybose Jautų Sąjungoje, 
o jeigu jo geidavimai nebusią 
Genevoje išpildyti, tai tą lie
tuvių pabėgėlių armiją jis pa-

Sovietų valdžios nota, ku
rią ji andai pasiuntė Varšavai, 
Įspėdama įlenkus nuo bet kurių 
žygių prieš Lietuvą, skamba:

“Sovietų Respublika labai 
susirupinus įtempta, gresiančia 
pavojum taikai, situacija Len
kijoje ir Lietuvoje. Sovietų val
džia su baime seka tą pavojin
gą taikai konfliktą, kuris gali 
išprovokuoti naują kraujo lie
jimą ir milionų Europos darlx> 
žmonių skerdynes.

“Nediskusuodama problemų, 
kurios yra to konflikto tarp 
Lenkijos ir Lietuvos priežasti
mi, sovietų valdžia yra tikra, 
kad taikos išlaikymas šiandie 
daugiau pareina nuo Lenkijos, 
niekad nuo Lietuvos. Sovietų 
valdžia pasakė Lietuvai, kad ji 
vengtų visų tokių žingsnių, ku
rie galėtų konflikto pavojų di
dinti, nes sovietų valdžia yra 
tikra, kad susitaikymas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos gali ge
niau būt pasiektas taikos keliu, 
nekad karu.

“Tuo tarpu konfliktas tarp 
"‘bičių kraštų kas diena daro- 

i vis aštresnis. Mes girdime, 
kad Lenkija dabar nutarus bai
gti ii. kardu perkirsdama tą 
Gordiio mazgą .Tų girdų nedis- 
kusucdama. sovietu valdžia įs- 
nėįa Lenkiją nuo bet kurio pa- 
ijVėsinimo nrįpš Lietuvos ne- 
nriklausomybę.

“Sovietu valdžia yra tikra, 
kad Lenkija, kuri dar tik nese
nai yra pareiškusi, jogei ji no
rinti išvengti karo, supras šito 
nrašymo svarbumą.”

Koresnondento “konfi- 
dencialės” nesamanės 

apie Klaipėdą
PABYŽIVS, lapkr. 27.

Gauti čia ' iš Varšuvos konfi
dencialiai pranešimai sako, 
kad Lenkija jau koncentravus 
Vilniaus apielinkėje pakanka
mai kariuomenės žygiuoti per 
Lietuva ir pagrobti laisvąjį 
Klaipėdos uostą, kurs prieš 
ketverius metus buvo sukilimu 
atplėštas nuo Lietuvos ir nuo 

laiko Tautų Saiungos admi- 
nistruoiamas... [Chicago Tri
būne korespondentas Paryžiu
je, Henry Wales.]

vartosiąs kaip priemonę įsteig
ti Lietuvoje tokią valdžią, ko
kia jam patinka.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt lietaus su sniegu; nešilta; 
stiprokas, daugiausiai žiemių 
krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 44° F.

šiandie saule teka 6:54, lei
džiasi 4:21. Mėnuo leidžiasi 
7:38 vakaro.

Mirė kardinolas 
Bonzano

ROMA, tlalija, lapkr. 27. — 
Vakar mirė kardinolas Bonza
no, kitąkart (1911-11)23) buvęs 
apaštališkas delegatas Jungti
nėms Valstybėms. Jis buvo 60 
metų amžiaus.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
suntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

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

3. NAUJIENOS duoda visiškų garantijų ui siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimų:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL

■ ‘ ■ i b- ,! u'" r ; ' 1 ■
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MUSŲ MOTERIMS
■ Veda Dora Vilkienė..... ..... .........

ŠVIEŽIOS ŽUVIES SRIUBA

Nulupk ir išimk kaulus nuo 
2 svaru žuvies. Supjaustyk žu
vį i mažus šmotukus ir pa
būk ant ledo. Sudėk kaulus ir 
(ii i Į puodą, užpilk vandeniu 
ir virk ant mažos ugnies va
landą arba dvi valandas. Su
pjaustyk 2 uncijas sūdytų la- 
šiniukų ir pakepink ant skau- 
rados kartu su svogūnais. Per
košk vandenį, kuriame viriai 
kaulus ir odą ir supilk prie 
svogūnų su lašiniais. Duok, 
kad virtų kokias 5 minutes ir 
įdėk žuvį iš ledaunės, pridėk 
1 >4 puoduko smulkiai supjau
stytų bulvių ir virk viską kar
tu pakol bulvės ne bus mink
štos. Dapilk saldžios Smetonos 
arba pieno — pridėk druskos 
ir pipirų pagal skonies. Vie
toj lašinukų gali vartoti svie
sta arba alyvą.

ŠVELNUS JAUTIENOS 
KOTLĖTELIAI

Paimk svarą romui steak ir 
su peiliu skųsk pirma vieną 
pusę, paskui antrą. Vartok tik 
tą mėsą kuri pasiliks ant pei
lio, gislos, kurios pasiliks ne
vartok, nors mažai tų gįslų 
turi likti. Iš tos mėsos pada
ryk kotlelelius. Padėk ant kar
štos skaurados jautienos la
jaus tik tiek, kad skaura- 
da tais taukais "erai -apsitep- 
tų, žiūrėk, kad taukų ant skau- 
rados nebūtų. Padėk kotlete- 
lius ir greit apversdama ke
pink pakol gerai neparus. Nu
imk ir prieš paduosiant sta
tau, uždėk ant kiekvieno kot- 
letelio truputi sviesto — svie
stas priduos gerą skonį.

CH1LI CON CARNE

2 šaukštai jautienos taukų
1 sv. jautienos, žalios, su-

MADOS.

pjaustyk į mažus šmotukus 
(4 šaukštuko t>aprikos 
2 sausi saldus pipirai 
arba 1 blekinė pimento 
1 puodukas mažiujų pupų 

(kidney beans)
t4 puoduko tomalų
1 svogūnas, sukapotas
1 puodukas vandens 
Druskos pagal skonies.
Pakepink mėsą su druska ir 

pipirais ir taukais ant skaura- 
dos. Pridėk likusius (apart 
pupų) ir virk pakol mėsa ne
bus minkšta. Pupas reikia per 
naktį mirkyti vandeny. Virk 
atskirai druskuotame vandeny, 
ir kaip bus gatavos nusunk ir 
dėk prie mėsos. Jeigu bus per
daug sunkos, gali pridėti mil
tų ir sutirštinti. Paduok kar
štą. Vietoj šviežios mėsos, ga
li vartoti jau virtą, likusią nuo 
pietų mėsą.

LIKUSIĄ NUO PIETŲ VIš 
TĄ GALIMA SUVARTOTI

SEKAMAI

111 puoduko šaltos, supjau
stytos vištienos

2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
’ i šaukštuko druskos 
truputį sukapotų petruškų 
truputį paprikos
kiek reikia pakepintos bal

tos duonos
1 puodukas pieno.
Padaryk baltą dažalą iš svie

sto, miltų ir druskos, sudėk 
vištieną ir pašildyk.

Padėk ant torielio po vieną 
arba du šmotuku pakepinto: 
baltos duonos (toast) užpilk 
vištieną su dažniu, anibcik su 
Petraškom ir paprika. Paduok 
karštą. C

CUKRUOTOS, SALDŽIOS 
BULVĖS

(j nedidelės bulvėj
l/> puoduko rusvaus cuk

raus
!4 puoduko vandens
.3 šaukštai sviesto.
Nulupk ir nuplauk bulves. 

Virk 10 minutų karštame, dru
skuotame vandenyj. Nusunk 
perpjauk per pusę ir sudėk iš- 
svic<studtan indan. Padaryk 
sirupą — virk cukrų ir van
denį 3 minutes. Pridėk svie
stą — užpilk ant bulvių l/s 
sirupo, paskui dėk pečiun — 
ir likusį sirupą užpilk ant bul
vių joms bekepant.

ITALIJONIšKAS SPAGHETTI

V-2 s v. spagiietli
2 kvortas karšto, verdančk 

vandens
2 šaukštukai druskos
1 kiekinė tomatų
2 gvazdikai ir truputį su

kapoto česnako
1 babkavi lapai
Vi šaukštuko karčiųjų pipi 

rų
druskos pagal skonies
Vi puoduko geros alyvos
2 šaukštu, gero tarkuoto su

rio. i

3142 — Jaunai panelei graži suk
nelė. Tinka iš šilko arba kokios ki
tokios lengvos materijos. Apsiūti rei
kia su stulgelėm. Sukirptos mieros 
6, 8, 10, 12 ir 14 metų ajnžiaus. 6 
metų panelei reikia 2 yardu 40 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduot’ pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ii 
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.

į NAUJIENOS Pattern Dept
173b S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No ...................
Mieros* ..................................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstj

RUDENS MADŲ KNYGA

Būtinai nusipirk tik ką išėjusią 
madų knygą. Jose rasi naujausios 
mados suknių, kurias dėvės ši rude
nį ir žiemą. i

Kaina tik 10 centų. Prisiųsk pini
gais arba krasos ženkleliais sekamu 
adresu: NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III., Patternų 
Departnientan.

(Atlantic and Pacific Photo)

Mahometonų kapinės Kerah Nuh, netoli Baalbek, kur ur
ve (kurio įėjimas matytispaveikslėly) buk esąs palaidotas No
jus, kurį garbina ir uahometonai. Prie urvo durų matytis ir 
krūvos suneštų Nojuj dovanų—drabužių, audmenų, kaurų ir tt.

Išvirk tomates vandeny su 
Iruska. Perkošk tĄmatus, su
nik puodan tomatų sunką, 
dėk gvazdikus, česnaką, bab- 

’cavus lapus, pipirus, druską 
r alyvą, virk kartu kokias 10 
niautų, perkošk ir užpilk ant 
ipaghetti. * Paskui padėk vėl 
uit ugnies ir gerai sušildyk, 
rnpilk sūrį, išmaišyk, ir pa- 
luok karštą stalan. Jeigu kam 
vitinka, galima Ir dauginus 
aukuoto sūrio padėti ant sta- 
>. Sūrį geriausia vartoti taip 

vadinama Parmesan arba Bo
tum sūrį, kurį galima gauti 
įas Italijonus.

1/2 šaukštuko druskos
2 puoduku geriausių tam 

tikrų keksam miltų (pastry 
flour)

3 šaukštukai baking po\v- 
der

*/2 puoduko cocoanut.
Ištrink sviestą su cukrum, 

pridėk migdolų ir citrinos ek
straktus. Persijok miltus su 
sausais pridėčkai-s keletą sy
kiu ir dėk pamainant miltus 
su pienu prie pirmojo miši
nio. Paskui pridek gerai išplak
tus baltymus, o ant galo ro- 
coanut. Išmaišyk gerai. Sudėk 
gerai išsviestuotan indan, ant 
viršiaus apiberti cocoajiul ir

GREITUS OATMUįAL 
PYRAGAIČIAI

sukapotų Si)ld^«ųju migdolų. 
Kepk ne karsthTne pečiuje 15 
minutes.

1/2 puoduko miltais ir persi
jok. Išplak kiaušinio trynius, 
dėk cukrų po truputį ir vėl 
plak. Paskui dėk vaidilą, pilk 
vandenį pamainant su likusiais 
miltais, dėk miltus su baking 
pauderiu ir ant galo išplaktus 
baltymus. Sudėk blėtyn, bet 
netapk blėti, nei taukais nei 
sviestu — blėtys turi būti 
sausa, ir kepk 30 arba 40. mi
nu tų. Padėk blėtį pakol beat
šals, paskui išimk.

MOTERYS
Greita pagelba nuo 
pasivėlinusių ai- ne* 
reguliarių peri o d ų. 
FEMINESE Liciuid— 
Tabletai vartojami 
gydytojų. Greitai pa
gelbsti sunkiuose at
sitikimuose. malo
nios. Saugios. Ne
kliudo darbams. Už
klijuotas Garantuotas 
Pakelis $2.f»5 jei C. 
O. IL Iliustruotus

lapas dykai su užsakymu,*. PETONE 
CO„ t—L, WouXan’s Dept., St. Louis.

■*? V. U .’

Išplak lengvai vieną kiauši- 
lį, pridėk vieną puoduką cuk- 
aus, 1 ašukštą taupyto svie
sto, Vi šaukštuko druskos, 3/i 
šaukštuko vanillos ir viską 
tartu gerai išplak. Pridėk l1/i 
įuoduko “rolled oats” ir ge- 
ai viską kartu išmaišyk. Dėk 

ju šaukštu ant išsviestuotos 
blėties ir kepk ne karštame 
pečiuje.

šios rųšies pyragaičius tu- 
'ėlų kiekviena motytė iškeip- 
;i savo vaikams, o ne pirkti 
krautuvėse. Jie maistingesni ir 
)igesni.

sponge keksas su
- VANDENIU

4 kiaušiniai
1 puodukas cukraus (persi

jok keletą sykių)
3/i puoduko vandens
1 '/o puoduko miltų
<3 šaukštukai baking pow- 

der
1 šaukštukas vanillos.
Sumaišyk baking pauderį su

LINZER TORTAS

1 puodukas cukraus
1 puodukas saldaus sviesto 
<3 kiaušiniai
(4 sv. smulkiai sukapotų 

aldžiųjų migdolų
2 uncijas karčiųjų migdolų
1 citrina, išspausk sunką ir 

'utarkuok luoba
2 puoduku miltų, Įiersijok 

'er šitą 5 sykius
1 stiklas aviečių košės.
Ištrink cukrų ir sviestą ge- 

ai. Pridėk trynius nuo kiau- 
:nių, paskui migdolus, miltus 
■ rnt galo išplaktus balty- 
'U3. 1* kočiok tešlą, padėk ant 
"sviestuotos apskritos blėties, 
p i ji' su avietėms, ant vir- 
aus iPdėk tos pačios tešlos 
Jonui iškočiotas lentas, kokio 
rse coliu platumo ir visai plo
nu. Pr: '- paduosiant stalan, 
a pa’s kur uogos bus išdžiu- 
’us’os, pridek naujų uogų ko

šės.

Kaip Miegoti Ir 
Geriau Valgyti

Jei jus nuolat permanai sveriat, esat men
kas, silpnas ir ligotas, jums labai daug pa_ 
gelliės, jei jus paimsit Tanlac arbatinį šaukš
te') po kiekv'eno valgio. Šos atsakančios 
senos gyduoles pagelbsti skilviui virškinti 
maistą kus padaro stiprius raumenis. Grei
tai jums padaugės svarumas, stiprumas ir 
patvarumas, jus valgysit ir miegosit kuo- 
geriausiai

Toks buvo patyrimas Mrs. Charles L. 
Stults, 1127 St. Mary’s Avė., Eorest Wayne, 
Ind. "Aš turėjau permažai kraujo ir vien 
tik skūrą ir kaulus ;— buvau taip silpna 
vos tik galėjau vaikščioti. Po išvartoj'mo 
Tanlac trijų butelių aš galiu dirbti savo na
mų -.darbą. Tan ac prašalino mano vidurių 
užkietėjimą. Mano atsirado ružavi vedai ir 
aš pasunkėjau 40 svarų.” ’

Tanlac yra puikios gyduolės dėl silpnų, 
nervingų ir tų, kurie turi skilvio trubelius, 
svaiguli, raugėjimą ir v'sokius kūno skaus
mus ; dėl žmonių, kurie jaučiasi nuolat 
miegūsti ir labai greitai pavargsta. Vienas 
sykis vartojimo kainuos jums maž:au, negu 
2 centai. Pirmutinis butelis suteikė pagelbą 
tūkstančiams žmonių.

Tan'.ac yra geros grynos gyduolės. Turi 
savyje saugias, mokslines daržovių dalis iš 
šaknų, ž’evių ir žiedų, kurios yra pripažin
tos per Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit nuo savo vaistininko ir pradėkit 
tuojau vartoti. Jūsų pinigui bus grąžinami 
jei nepagelbės.

Tanlac
MUJION BOTTLES VSED

ŠVELNUS COCOANUT
KĖKSAS

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikiu 
•”aistai.

1 puodukas cukraus 
puoduko sviesto

3 kiaušinių baltymai
1/2 šaukštuko migdolų eks

trakto
1/2 šaukštuko citrinų eks- 

rakto
% puoduko pieno

CONDENSED AA1LK

Persitikrinkit apie 
šitą jus pačios

Prisipilk stiklą Bovvipan’s Pie
no. Gerkit išlengvo. Pastebė
ki koks jie yra smetoninis — 
koks garduą — koks naturalis 
jo skonis!
Štai yra priežastis dėl vado
vaujamo gerumo. Tai yra to
dėl, kad Bovvman’s Pienas yra 
turtingas, šviežias ir grynas. 
Saugus pienas švariuose bute
liuose naturalis pienas kaip
Gamta reikalauja.
Virš 51 metų pienininkystės 
patyrime stovi užpakalyj kiek
vieno butelio Bowman’s Pieno.

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vai tok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Virs 
Šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nustipusiems ir nu
variusiems žmonėms.

Jus -galite pasjliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
iri sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Per penkias dešimtis vienus 
metus jis buvo vadovaujantis 
rųšyje. Jei jus niekad nevar-

■ tojot Bowman\s Pieno, pradė- 
kit tai daryti šiandie.
Tiktai patelefonuokite j musų 

. arčiausią dastatymo stotį arba ' 
užsisakykite 'nuo vieno musų 
atsakančių pieno išvežiotojų.

MOKYKLOS N URŠĖ, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

MĮ!-W WW! W W- M ! J ■

' >• . 'M

D Al R.Y COMPANY

MilK/
Per 52 Metuls Vadovaujantis Rųšyje

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė pasasė: 

t , . , ,
“Viena pagrindinių taisyk

lių c’el merginų sveikatos, rei- \ 
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank- 
štinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga kartoti nujol, nes jis 
nekenk/a sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas, Paimk šaukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo”

Nujol galit vaitoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

TYRAS 
MAISTAS

Kada jus perkate maistą groser- 
nėj, jus visuomet reikalaujate tokio, I
kurį žinote, k

Ar daugelis iš jūsų rizikuojate sa
vo pinigus pirkdami nežinomą pro
duktą?

Sekite maisto skelbimus Naujie
nose ir jums nereiks rizikuoti, ir tuo 
pačiu laiku^iž tuos pačius pinigus pa
darysit savo maisto sudėtį įvairesne 
ir turtingesne.

Naujienose skelbiamas maistas 
yra tyras maistas.

T*

Tact

_____ _
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Indiana Harbor, Ind.
Du svarbus ir labdaringi 

susirinkimai
SLA. 343 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą lapkr. 14 
d. Susirinkimą atidarė pirm. p. 
V. Grimaila; rast. p. V. Ciparis 
perskaitė protokolą iš praeito 
susirinkimo. Protokolas priim- ( 
tas kaip skaitytas. Visi tari
mai ir raportai eina sklandžiai. 
Prieina prie laiškų skaityjmo. 
Rast. p. V. Ciparis pradeda laiš
kus skaityti. Pirmas nuo SLA. 
centro sekretorės. Laiškas pri
imtas, bet nominacijos centro 
valdybos lieka atidėtos iki se
kamo susirinkimo. Antras laiš
kas nuo SLA. 6-to apskr.'; laiš
kas priimtas. Trečias laiškas 
buvo nuo komiteto, kuris rūpi
nas pastatyti paminklą Dėdei • 
Šernui. Laiškas priimtas ir pa-
diskusavus nutarta paskirti iŠ 
kasos penkis dolerius. Mat, mu
sų kuopa neužima pirmos vie
tos, kaip kad užima 185 kp., 
todėl dauginus neišsigalėjo. Bet 
perėjus per susirinkimų gera
širdžiai sumetė šešis dol., tai
gi pasidarė $11.00. Aukavo se
kami nariai: Pr. Rudis, St. Fa- 
bijonovic, St. Bartkus, P/ S. 
Rindokas. Juozas Sidauga// Ka
zys Būdžius, visi po do^rj. Tai 
turbut bene pirmieji,/iŠ musų 
miestelio, kurie atjaučia Dėdę 
Šerną ir prisideda "‘nors su ma
ža dalele aukų Alei pastatymo 
paminklo ant Menelio kapo. Be
je, tame suvirinkime prisirašė 
8 nauji njpfiai ir visi pavyzdin
gi, veikjfŲs tarpe* visuomenės.

343 kuopa nors ir po bis-' 
*^1, bet auga gana gražiai. Or

ganizatoriai nieko gero nepada
ro dėl savęs, atpenč .turi pa
kelti visokių nesmagumų. Bet 
tas kas prisirašo prie SLA. 
turi sau labai didelę naudą ir 
gali pasididžiuoti, kad yra mi
lijoninės draugijos narys.

Antras susirinkimas buvo 
lapkričio 16 d. Tai biw<> Liet. 
Baltosos Rožės Politiško Kliubo.

Tas susirinkimas buvo nepa
prastas vien dėlto, kad mėne
siniame susirinkime buvo pa
keltas klausimas kaslink ištai
symo vieno kambario dabar 
baigiamoje statyti šv. Kotry
nos ligoninėje. Tam darbui 
Kliubas išrinko penkis narius į 
komitetą—Juozą Matuką, St. 
Bartkų, P. S. Rindoką, Joną 
Sidaugą, Vincą Grimailą. Tas 
komitetas susižinojo su stato
mos ligoninės komitetu ir nu
matė reikalų sušaukti Kliubo 
nepaprastą susirinkimą, kad 
apsvarsčius dalyką. Komitetas, 

* paaiškino kokie yra kambariai 
ir kiek kainuoja jų ištaisymas. 
Susirinkimas vienbalsiai nuta
rė paimti kambarį vertės $250. 
Tas labai pagirtiną darbą bus 
atlikęs minėtas kliubas. Kliu
bas yra dar jaunutis, bet dar
bus jau dirba kaip seniausis. 
Ir bene pirmutinis pradėjo to
kį labdaringą darbą tarpe lietu
vių. Juk nemažai randasi lie
tuviškų draugijų Ind. Harbore 
ir E. Chicago, bet dar nė viena 
nedryso pasirūpinti pakelti lie
tuvių vardą tarp svetimtaučių. 
Kliubas parodė, kad lietuviai 
yra kultūringi ir gerai supran
tantys žmonės. Tas įrengimas 
vieno ligoninės kambario Kliu- 
bui atseina nepigiai, pagal jo 
turtą, bet lietuvių vardas bus 
parašytas ligoninės archyve ant 
visados.

Taip liko nutarta surengti 
šeimynišką vakarienę. Tam dar
bui tapo išrinktas iš penkių na
rių komitetas. Vakarienė turi 
įvykti prieš Kalėdas. I komite
tą taip pat įeina veiklus nariai, 
todėl tikim, kad vakarienė bus 
pavyzd i nga.—Sekretorius.

Del greito piniginiu 
reikalų atlikimo su
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramą

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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Principessa Mafalda, ant kurio žuvo apie 150

* /
l Atlantic and Pacific Photo]

Spalio 25 d., Brazilijos pakraščiuose paskendęs italų pasažierinis laivas 
žmonių, iš buvusių laive virš 1,200 žmonių.

Detroit, Mich.
i Darbai musų mieste yra la
bai sumažėję. Bet eina kalbos, 
kad po Kalėdų busią geriau. 
Žmonės labai nusiminę dėl be
darbės. Kordo dirbtuvė dirba 

| biskį geriau, negu pirma, bet 
visgi toli iki pilno gerumo.

Musų mieste skaičius lietu- 
’ viii profesionalų nuolatos di- 
’ deja, štai nesenai apsigyveno 
dar vienas daktaras, kuris vi- 
sur skleidžia savo korteles, gar* 
siūdamas save “surgeon and 
physician”, bet neturi nė tele
fono, kuriuo pacientai galėtų 
jį pašaukti.

Mes turime jau senai čia gy
venančius Dr. J. Jonikaitį ir 
Dr. F. Matulaitį, kurie yra ge
ri ir patyrę gydytojai ir kurie 
visiems kuogeriausiai patar
nauja, tad mums nėra reikalin-' 
gi “svetimi dievai“.

Turime ir vienų lietuvį gra- 
borių, Stepanavičių, kuris lie
tuviams nuoširdžiai patarnau-

Cleveland, Ohio
Iš Liet. Darb. Pašelp. Draug. 

susirinkimo

Lapkričio 13 d. įvyko susi
rinkimas minėtos draugijos, 
šiame susirinkime pasirodė la
bai liūdnas pranešimas: apie 
20 narių jau nemokėję už 4 
mėn. duoklių, o apie 10 — 3 
mėn., reiškia suspenduoti. Del 
kokios priežasties tie nariai 
nemoka duoklių, sunku žinot. 
Mokestis tik 30c į mėnesį, ir, 
rodos, 30 centų kiekvienas ga
li užsimokūt. Kas nors yra, — 
’ie priežasties taip didelis skai
čius narių negalėjo susispen- 
lilot.

Ištarimų, tai reik pastebėt 
šie: L Išrinko vienų delega
tą į bedarbių šelpimo šaukia
mą konferencijų. 2. Busimas 
parengimas, šis tarimas biske- 
’į sukėlė triukšmo, ir kad bent 
kxk daugiau, tai būt ir už 
krūtinių susikybę. Mat, rengi
mo komisija atnešė iškepus sa- 
zo planų taip, kaip jų protas

nieko vakarie- lesikad jie nedirbs 
nes reikalu. Susirinkimas ma
tydamas, kad nieko nebus, į jų 
vietą vos gavo Užkuraitį ir Za- 
bulionj (pastarasis apsiėmė, 
bet pareiškė priežastis, jog gal 
negalės, bet nesirandant galin
čių ir tuo pasitenkino).

Tas labai prastai yra, kad 
bėga iš komisijų vien dėl to, 
kad jų pienas ištisai nepraėjo. 
Ištikro, blogesnio apsireiškimo 
legali būti. Jei mano samany
nas nepraėjo, tai trauk devy
ni visą parengimą. Tą klausi
mą apkalbant tūli tiek įsikarš
čiavo, kad net gėda sakyt ką 
ie prasitarė. t

Trečias tarimas, tai net bu
bantį susirinkimą išmušė iš sa- 
zo vietos. Lyros chore, priklau
santys nariai prisiuntė laišką, 
:ad draugija perkeltų susirin
kimą, nes jie tuo laiku nega-

ą būt. Rodos, dėl 5-6 na
rių kelt susirinkimas iš savo 
vietos nėra reikalo. Bet, mat, 
busiančiame susirinkime bus 
renkama valdyba, tai bijosi, 
kad “baltrušaitiniai” neužka
riautų. 'Laišką priėmė ir ant 
vietos nutarė apkalbėt. Didžiu
ma kalbėjo už perkėlimą susi
rinkimo, bet šeštas iš eilės, 
Zabulionis pradėjo kalbėt, kad 
dėl kelių narių neverta kelt su
sirinkimas, nes girdi, ir šita
me susirinkime randasi tik 4 
lyriečiai. Jam bekalbant, vice 
pirm. Bugienius, šoko su pa
staba, kad “Zabulionis ne vie
toj kalba’’. Ir tik todėl “ne vie
toj“, kad kalba kitaip, magu 
B. nori. Kadangi balsą atėmė 
dėl tos “pastabos“, tai reik 
pasakyt, kad R. pasimokytų 
parlamentinių ’ Taisyklių.

— V. J. Z.

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi .s«4ko ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštą padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas *

COOK COUNTV RIAt, CSTATK BOARO 
CHtOAOO BOARO OF UNOIRWRlT<Rt

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.)
Telephones: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit gerų patarnavimų atsakančių žmonių ir žinovų savo 
srityje. Jums' butų labai naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaiga

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURfiK LOTA, O JIE PABUDAVOS JUMS NAMA BE JOKIO 

DAMOKfiJIMO. NAUDOKITĖS PROGAI'

Nėra rūgščių, chargerių, 
baterių, eliminatorių

Jūsų fonograffų. ania pianą 
priimam mainais

Geriausia vieta pirkti Radio pas

JOS. F. BUDR1K
3417 S. Halsted St.

Visai Elektrinė Radio
F r eshma n 
EQUAPKASE

Nuo liampos gausit visą spėką

ja. ♦

Lapkr. 13 d. M. Petrauskas 
statė savo operą “Birute“, 
žmonių atsilankė labai daug, o 
ir vaidinimas buvo labai geras. 
Tokio vakaro Detroite dar ne
buvo ir į tokius vakarus tikrai 
smagu yra eiti.

Komp. M. Petrauskas atida
rė muzikos konservatoriją prie 
204 gatves. West sidės lietu
viams buš labai patogu mokin
ti savo vaikučius muzikos. Ta
me dalyke mes dar tebesame 
atsilikę nuo kitų ir nesirūpina
me tinkamu savo vaikučių iš
lavinimu. Svetimieji savo vai
kučius mokina muzikos, klasi
nių šokių ir geresnių amatų, 
taip kad kada jie užaugs, turė
tų linksmenį ir lengvesnį 
gyvenimą. O mes išleidžiame 
mokyklon kiek valdžia verčia, 
o paskui paleidžiami vaikus 
savaip manytis, gi mes patys 
tik verdame ir geriame inami- 
nėlę. Jei tuos pinigus, ku
riuos mes išleidžiame naminė- 
lei, sunaudotumėm savo vaiku
čių lavinimui, tai ir jiems pas
kui butų lengvesnis gyvenimas, 
o ir patys susilauktumėme iš 
jų didesnės paspirties senat
vėj. Dabą.r gi tai paaugesnius 
vaikus išmokiname tik girtavi
mo ir nugramzdiname į tą pa
čią girtavimo pelkę, kurioj ir 
mes patys murkdomos.

Prie East sidės parapijos įsi
kūrė vaikų kliubas groti boles 
mokyklos kambary. Tėvai labai 
nenori leisti vaikus, bet vaikai 
sako, kad kunigas liepęs eiti. 
Vaikai neišmoksta užduotų pa
mokų, nes vaikai praleidžia lai
ką balių grajinimui. Naktį gi 
gryšdami namo sukelia gatvėse 
tokį “kačių koncertą“, kad net 
visą apielinkę prikelia iš mie
go, ir kaip vaikai, taip ir para
pija susilaukia nemažai keiks-

.liktavo. Bet susirinkime pasi
priešino, kad nėra galima vyk
dyt tokis pienas, t. y., kad kiek
vienas draugijos narys turi da- 
yvaut vakarienėje ir užsimo- 

kėt $1, o jei nebus toje vaka
rienėje — taipgi turi užsimo- 
kėt dolerį. Komisija buvo su
sidėjus iš Žebrausko, Valaikos 
ir Grigo, kurie stoja už rusiš
ką diktatūrą, tai ir ant Liet. 
Darb. Pašelp. Draug. narių jie 
norėjo užkart savo diktatūrą. 
Bet protingesni nariai tą atsu
ko Į kitą pusę. O kada jų pie
nas ištisai buvo nepriimtas, tai 
tuoj Valaika su Grigu rezig
navo iš komisijos ir vien tik 
todėl, kad nebus prievartos mo
kėt dolerių, kitaip sakant, ne
bus diktatoriškai verčiami na
riai eit į vakarienę. Kadangi 
komisijos nariai norėjo uždėt 
diktatūrą ant draugijos narių, 
lai rezignacija tų komisijų na
rių susirinkimas atmetė ir no
rėjo pavartot savo diktatūrą. 
Bet čia tie komisijos nariai su 
jiems uždedama diktatūra ne
siskaitė ir griežtai pareiškė,

Saugi Pagelba Nuo 
KOSULIO

Pavojingos ligos gali išsivystyti nuo ko
sulio, kuria neprašuiinamas į laibą. Pra- 

Aaiinkit greitai 
niežėjantį, parpentį, 
draskantį gerklę ko- 
sulj. Apsaugokit sa
ve ir savo kūdikius 
nuo pavojaus varto
jant Severa’s Cough 
Balsam — pastovi 
kosulio gyduolė per 
48 metus — malo
nios vartoti, neturi 
savyj narkotikų. Jū
sų "aistininkas turi 
jas — 25c. ir 50c. 
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kapids, Iowu 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Severa’s Cold Tablete

SEVERAS
Į COUGH BALSAM

mų iš taip nemandagiai priža- Siųskit Naujienas 
dintų gyventojų. Lietuvon — tai bus

—Tėvynes Ašara. ' brangi dfVAOf.
)

* į’K

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATA
Daleidžiant mums

A

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
> tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimų. 
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

ROSE RAT EXTERMINATOR CO.
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Naujienų Kalendoriai
Jau išėjo iš spaudos NAUJIENŲ sie

niniai kalendoriai, kurie, kaip visados, yra 
gražus ir patogus kaboti ant sienos kiek
vieno lietuvio kambariuose.

Visiems NAUJIENŲ skaitytojams šie 
kalendoriai bus duodami veltui. Kalendo
riai bus išdalinami gruodžio 20 dieną per 
visus Naujienų pardavėjus ir išnešiotojus. 
Visiems prenumeratoriams bus pasiųsta 
paštu.

Siųskit Naujienų kalendorius 
Lietuvon

Nėra kito sieninio kalendoriaus, kurį 
Lietuvos žmonės laikytų savo kambariuose 
kaipo gražų ir naudingą dalyką, kaip Nau
jienų kalendorius. Pasiuskit šiuos kalendo
rius savo giminėms kaipo dovaną.

1 kalendorius ir dūda persiuntimui 10 
centų. v

Pinigus galima prisiųsti stampomis.

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

» w ,n.i G, • • • .' ... ‘ ; ‘ • i’- » 1 . r' < • I ,’ f «

Modelis G-7
Gražus kabinetas, Radio 
gatava, tik reik prijung
ti prie elektros .... $185 
Kitos Freshman elekt
rinės radio po $120. Yra 
viskas, nieko daugiau ne
reikia. pridėti.

Elektrinis fonografas ir 
elektrinis radio sykiu 
yra tokia kokią daugu
mas žmonių norėjo gau
ti. Garsus fonografos ir 
garsi radio .............$350

Didžiausis Freshman Distributorius Chicagoj

Jos. ĮF. Budrik, Ine.
3417 S. Halsted St.

Tel. Boutevard 4705

Pinigai Lenkijon
• • ir i

Vilniaus Krašta
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 į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

: - --->. .-1 i.! LJ
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OPOZICIJOS PROTESTAS

Vokietijoje einąs Rusijos bolševikų opozicijos laik
raštis* “Die Fahne dės Komunismus” (Komunizmo Vė
liava) įdėjo devynių Rusijos komunistų partijos centra- 
linės kontroles komisijos centralinio komiteto protestu 
dėl Trockio ir Zinovjevo pašalinimo iš partijos centra- 

linio komiteto. Tai labai griežto turinio it aštrios for
mos dokumentas. Jo autoriai vadina aukščiaus pami
nėtųjų dviejų asmenų išmetimą “nusidėjimu prieš par
tiją” ir sako, kad jie pilnai solidarizuojasi su jų dviejų 
pozicija ir ima ant savęs pilniausią atsakomybę už kiek
vieną jų dviejų žinksnį, kadangi visa, ką juodu darę, 
tai darę su šitų devynių centro'komiteto narių žinia ir
pritarimu. v. A

Protestas baigiasi tokiais žodžiais:
“Mes pareiškiame, kad, nežiūrint į kokią padė

tį mus pastatys laukiniais pavirtusioji partijos skal
dytojų Stalincų grupė, mes visuomet stovėsime kar
tu su draugais Trockiu, Zinovjevu, Serebriakovu, 
Preobraženskiu, Šarovu, Sarkisu ir tūkstančiais ki
tų proletarų-leninistų, kartu su pamatiniais musų 
partijos būriais ir ginsime Leninišką partiją, Le- 
niniškąją 1917 m. spalių mėn. revoliuciją, Leniniš
ką Kominterną — prieš oportunistus, prieš skaldy
tojus, prieš revoliucijos duobkasius.”
Po protestu pasirašė šie bolševikų partijos centro 

komiteto nariai: Avdiejev, Bakajev, Jevdokimov, Lis- 
din, Muralov, Peterson, Kamenev, Rakovski, Smilga.

Bet Stalinas, nepaisydamas to protesto, išmetė 
Trockį ir Zinovjevą ir iš partijos. Gruodžio mėn. pra
džioje, kai susirinks Maskvoje bolševikų partijos su
važiavimas, Stalinas turbut išbrauks visus iki paskuti
nio savo oponentus. Tuomet prieš opoziciją jau bus 
pavartota ir policija ir ginkluota jėga.

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVOS LIKIMU

Iš Berlino pranešama, kad sovietų valdžios atstovai 
turėję pasikalbėjimą Lietuvos klausimu su vokiečių val
džia. Ji sutikusi veikti bendrai su Maskva ginant Lie
tuvą nuo lenkų pasikėsinimų.

Užsienių reikalų ministeris Stresemann’as pareiš
kęs, kad Vokietijos interesuose esą palaikyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Vokietija, girdi, darysianti spaudimą 
tautų sąjungos susirinkime Genevoje, kad butų galuti
nai išspręstas Lenkijos-Lietuvos ginčas.

Tai yra ir palanki Lietuvai ir kartu pavojinga jai 
situacija.

Gera, kad, pagaliau, dviejų didelių Europos valsty
bių atstovai viešai pareiškė savo suinteresavimą nepri
klausomos Lietuvos gyvavimu ir savo pasiryžimą už
tarti ją pavojuje. Sovietų delegacijos pirmininkas iškė
lė, pirmą kart, aikštėn, kad Rusija net turinti apsigyni
mo sutartį su Lietuva; vadinasi, jeigu Lietuvą užpultų 
kas nors, tai jai turėtų eiti pagalbon Rusija, o jeigu Ru
sija butų užpulta, tai jai turėtų padėti Lietuva.

Jau vien šituo pasiremiant, galima drąsiai tvirtinti, 
kad nei Lenkija, nei kas kitas nepuls Lietuvos.

Bet gal ne mažesnės ^svarbos dalykas Lietuvai yra 
Vokietijos ministerio pasižadėjimas stengtis, kad Gene
voje butų galutinai išspręstas Lenkijos su Lietuva kon
fliktas. Tai reiškia, kad Vokietijos diplomatija kels 
Tautų Sąjungoje Vilniaus klausimą.

Ar tai butų Lietuvai šioje valandoje naudinga? Iš 
vienos pusės, taip. Dabar, kuomet Tautų Sąjungoje turi 
pilną balsą Vokietija, kurios interesai yra priešingi 
^Lenkijos imperialistų užmačioms, ir kuomet pradeda 
dalyvauti Tautų Sąjungos darbuose sovietų Rusija, ku
riai irgi daug geriau butų, kad Lietuva sustiprėtų, ne
gu kad ją prarytų baltasis aras, — tai galima tikėtis, 
kad Vilniaus klausimas butų teisingiau išspręstas, negu 
anąmet jį bandė išspręsti francuzų kontroliuojamoji 
“ambasadorių taryba”.

Tečiaus didelis keblumas Lietuvai šioje valandoje 
yra tame, kad ji yra valdoma be Seimo. Kuomet Volde
maras negali įrodyti, kad kraštas jo valdžia pasitiki, 
tai aišku, kad jo balsas nedaug tesvers tarptautinėje 
konferencijoje, ir todėl Lietuva gali pralaimėti Genevo
je, nežiūrint vokiečių ir rusų paramos.

Matyt, ir patys Lietuvos valdovai tatai numano, ir

Užsimokėjimo kainai

Chicago je — paštu:
Metam* --------------------------------$8.00
Pusei meti---------------------------- 4JH
Trims mėnesiams ——™_______ 151)
Dviem mėnesiams 1.51
Vienam mėnesiai---------------------.75

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija................. ............. - 8c
Savaitei____________________ 18c
Mėnesiui 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
peikei

Metams--------------------------------$7.00
Pusei metų---------------------------- 8.00
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiams...................... 1.25
Vienam mėnesiui---------- ------ .• .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
t Atpiginta)

Metams---------------------------- -  $8.10
Pusei metų , ■■■■—. 4J0
Trims mėnesiams 1W
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su ušsakymu.
-------- --------------------------- . ------------ Į------------------- «---------------—

kiek drūti jie pastaruoju laiku stengiasi, prieš važiuo
siant į Tautų Sąjungos susirinkimą, susiderėti su kito
mis partijomis. Jie dabar jau ne tik derasi, bet ir visam 
pasauliui skelbia, kad derybos nesančios nutrukusios! 
Nuo to, ar iki Genevos konferencijos pavyks Lietuvoje 
susidaryti koalicinei valdžiai, gali priklausyti Vilniaus 
likimas.

Smetonininkų diktatūra, iššaukusi maištus Lietu
voje ir triukšmą jos emigrantuose, yra ta lazda Lietu
vos diplomatijos ratuose, kuri gali išlaužti visus “špy- 
kius”.

SENSACIJOS

Chicagos “Tribūne” kores
pondentas, pranešdamas apie 
sovietų valdžios įspėjimą len
kams, kad jie neliestų Lietu
vos nepriklausomybės, tarp ko 
kita rašo:

“Tikroji priežastis, delko 
Kusija. pasiuntė g-riežtiį no
tą Lenkijai yra, kad atideng
ta susitarimas tarp maršalo 
Pilsudskio ir Plečkaičio, iš
tremtojo Lietuvos opozicijos 
vado, kuriuo (susitarimu) 
einant maršalas Pilsudskis 
duotų lėšų organizuoti suki
limą, kuris turi prasidėti 
sekmadienyje, prof. Augusi. 
Voldemaro, Lietuvos prem
jero, nuvertimui, kuomet tuo 
pačiu laiku lietuvių būriai, 
susikoncentravę palei kairįjį 
Nemuno krantą, lenkų ap
ginkluoti ir lenkų savanorių 
remiami, įsiveržtų Lietuvon.

“Atsilygindamas už lenkų 
pagalbą verčiant dabartinę 
Lietuvos valdžią, Plečkaitis 
prižadėjo pripažinti lenkų 
užėmimą Vilniaus ir pritarti 
santykių užmezgimui ir są
jungai (working alliance) su 
Lenkija. Lenkai taip pat pri
žadėjo Plečkaičiui savo pa
ramą prieš vokiečius Klaipė
doje, kurie šaukiasi Tautų 
Sąjungos užtarimo.”
Kiek šitose sensacingose ži

niose yra tiesos, kolkas dar pa
tikrinti negalima. Bet apie Pleč
kaičio daugiaus negu keistą nu
sistatymą praneša, kaip sako 
“Sandara”, ir vienas liaudinin
kas iš Rygos, laiške, rašytam 
amerikiečiui Sekini. Tenai skai
tome: *

“Pas mus Rygoj buvo ir 
vakar užsibaigė emigrantų 
kongresas. Bet vietoje kad 
priėjus prie susitarimo, pa
siekta tik tiek, kad išsiplu- 
dome, atidengėme vieni kitų 
planus . ir visa. Plečkaitis, 
parsidavęs lenkams su Pa
plausku norėjo pravesti re
zoliuciją dėl Lenkijos, kad 
Vilniaus visai išsižadama. , 
Bet pasisekė man iškalno at-| 
sigabenti dešimtį liaudininkų 
iš Vokietijos ir jo planai ne
pavyko. Tiesa, rezoliucija jo 
jau perkeistoj formoj praė
jo, bet mes liaudininkai ir 
dalis socialdemokratų aplei

I Atlantic and Pacific Photo]

Prezidentas Coolidge ir jo dabartinis kabinetas. Sėdi: karo sekretorius D. Davis; valstybės sekretorius (premierąs) Fra n k 
B. Kellogg; prezidentas Coolidge; iždo sekr. Melon; generalinis prokuroras Sargent; generalinis paštov viršininkas New. Stovi: 
darbo sekr. Davis; prekybos sekr. lloover; agrikultūros sekr. Jardine; vidaus reikalų sekr. \\ork ir laivyno sekr. Wilbur.

dome kongresą, ir kongresas 
iširo, nes išėjome išviso 18, 
liko tik 22, gi viso buvo pra
džioje apie 50 delegatų.

“Stengėmės prieiti prie 
bendrų išvadų, bet Plečkai
čio duoti pažadai lenkams ir 
jo kompanija stojo prieš. 
Kaip dabar pasielgs soc.-de- 
mokratų partija su Plečkai
čiu ir Paplausku, nežinia. 
Juodu abudu nori pagalba 
lenkų kariuomenės padaryti 
perversmą, gi tuo pačiu ke
liu atiduoti Lietuvą. len
kams.”

Mes čia padavėme ištrauką 
iš to liaudininko laiško be jokių 
atmainų, ir nuo savęs galime 
pasakyti tiek, kad, jeigu Pleč
kaitis tikrai nori su lenkų ka
riuomenės pagalba daryti per
versmą Lietuvoje, tai jisai tik
rai yra vertas pasmerkimo vi
sų demokratiniai nusistačiusių 
žmonių. Jo išsižadėjimui Vil
niaus taip pat pritarimo Lietu
voje nebus.

Apgailėtina tečiaus, kad liau
dininkas, kuris iškėlė tokių 
sunkių kaltinimų prieč Plečkai
tį ir Paplauską, neparemia sa
vo žodžių jokiais aiškiais fak
tais. “Sandara” nepaskelbė net 
to kaltintojo vardo.

Garemas su 500 žmonių 
palaikų

Nesenai Indokine mirė nedi
di les, prancūzų žinioj esančios 
Kcmbodži Valstybėlės , kara
liukas Sisovat, kuris per 88 
savo amžiaus metus, prigyveno 
daug įvairių turtų, kurių tarpe 
ir gareiną su 500 žmonų. Visas 
turtas turi atitekti jo įpėdiniui, 
dabartiniam karaliui, išskyrus 
garemą.

Mirusiojo karaliaus žmonos 
vietos papročiais turėtų būti 
sudegintos ant karaliaus kapo, 
bet prancūzų gubernatorius 
griežtai tam priešinasi ir ši 
barbarišką paprotį prancūzai 
stengiasi visam Indokine pa
naikinti ir kai kuriose vietose 
jiems tai pavyko padaryti. Tuo 
budu Sisovato žmonos tieks pa
imti vietinei prancūzų valdžiai, 
kuri mano jas išsiųsti už Kom- 
bodži ribų, kur nebusią joms 
pavojaus nuo savo tėvynainių 
būti sudegintomis.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

A. KUPREIŠIS

Gyvenimas Sovietų Rusijoj
[Mano įspūdžiai ir patyrimai]

narių, kurie be paliovos rašo 
laiškus, kad greičiau juos iš 
kapitalistiškos šalies atsiimtų. 
Pinigų komunai trūksta. Rei
kia trobas taisyti, o čia nėra 
iš ko. Amerikoj esančių ko
munarų pinigai jau senai iš
leisti; priegtam iš valdžios jau 
pasiskolinta 30,000 rublių.

Komunos auka
Turiu pasakyti, kad ta ko

muna bus, tur būt, viena bied- 
niausių. Komunarai tankiai 
tarp savęs mušasi. Gi tvarka 
susirinkimuose yra revolverių 
pagalba palaikoma. Be aukos 
ir čia neapsieita. Štai kaip vi
sa tai atsitiko. Atvažiavo i ko- 
muni; viena karšta progresis- 
te. .Ji buvo pusėtinai turtinga. 

Drabužių ji atsivežė tiek, kad 
jai jų butų užtekę kokiems 
trims metams. Komunos pyra
gai jai greit pusibodo. Ji nu
tarė pasiimti savo drabužius 
ir komunai pasakyti sudieu^ 
Bet komunarai dar Amerikoj 
buvo padarę tokį nutarimą, 
kad jie jokios privatiškos nuo
savybės neturės, išėmus šepe
tuką dantims, valyti. Kai pro- 
gresiste pareikalavo savo dra 
bužių, tai komunos valdyba 
griežtai pasakė jai, jog tie 
drabužiai dabar yra komunos 
nuosavybė. Kilo aštrus susikir
timas. Ant rytojaus’progresis- 
tės kūnas buvo rastas šuli
ny.! • .

Ką rašė apie mus Amerikos 
komunistiški šarlatanai 4

Pagyvenę komunoj tris die
nas, mes patyrėme tokių daly
kų, jog dingo visoks noras prie 
komunų prisidėti. Bet kilo nau
jas klausimas, — kas daryti 
su musų komunos nariais, ku
rie pasiliko Amerikoj? Juk jie 
tiek siikvailinti, kad su jais 
jokiu budu nebus galima su
sikalbėti. Jie musų neklausys. 
O antra, mes negalime atvirai 
viską rašyti. Bet koks buvo 
musų nusistebėjimas, kai pa
teko mums į rankas Ne\v 
Yorke einantis komunistų laik
raštis “Novyj Mir”, kuriame 
p. Golos be jokios gėdos ra
šo, kad musų komunos — Lie
tuvių žemdirbių komunos — 
delegatai turi jau paėmę Ode
sos gubernijoj geros žemės 
sklypą. Tie delegatai, girdi, 
ieško dar geresnės žemės ir 
ragina amerikiečius prie tos 
komunos prisidėti!

Kaip jums tai patinka? Mes, 

tos komunos delegatai, apie 
jokią žemę nieko nežinome, o 
p. Golos, pasinaudodamas mu
sų vardais, mulkina amerikie 
čius. Tuoj parašiau p. Golosui 
laišką, reikalaudamas, kad jis

(Tęsinys) •
Maištininkai.

Visas ermyderis kilęs dėl se
kamo dalyko: keliolika narių 
turėję į komunos iždą įdėję po 
$4,000 ar net ir daugiau. Dau
guma jų, kaip ir paprastai ko
munose yra, tapo i šalį nustum
ti, o visu turtu naudojosi vąl- 
dyba ir jos sėbrai. Vienas ko- 
munarų prieš tokią tvarką pra
dėjo protestuoti. Ant nelaimės, 
susirgo dar jo moticrjs. .lis grie
žtai pareikalauja ligonei pieno. 
Bet vietoje pieno protestuoto
jas kulką gavo. Dalis komuna- 
rų tuo pasipiktino, (i kadangi 
tais laikais valdyba galėjo elg
tis l<a.ix> tinkama, tai 
“maištininkus” ji nutarė griež

tas priemones pavartoti. Mat, 
tuo budu ji mane kartą ant vi
sados su “buntaušČikais” apsi
dirbti. Jeigu ne fordukas, tai 
valdyba savo sumanymą butų 
Įvykdžiusi.

Komu narai ir kaimiečiai.
O štai kitas atsitikimas. Ko- 

munaras-sargas nušovė vieną 
kaimietį, o du sužeidė už tai, 
kad jie sode obuolius raškė. 
Mat, komuna turi sodą, kuris 
randasi 4 verstai nuo namų. 
Sodą jie turi saugoti dieną ir 
naktį net ir žiemos metu. O tai 
lodei, kad kaimiečiai negali pa
kęsti iš Amerikos atvykusių 
komu narų ir visokiais budais 
jiems keršija. Vasaros metu 
jie laško komunos sode obuo
lius ar kitokius vaisius, o žie
mą kerta medžius. Komuna už 
kiekvieną nukirstą medi turi 
mokėti valdžiai, nežiūrint i tai, 
kas jį nukerta.

Beje, seniau (1921-22 ir 23 
m.) komunos turėjo kulkas- 
vaidžius, kad apsiginti nuo 
priešų. Dabar to nėra. Komu
narai pasitenkina kareiviškais 
šautuvais ir revolveriais. Ma
tote, Sovietų Rusijoj vagystės 
ir užpuolimai pasitaiko labai 
tankiai. Ir juo gyvenimo są
lygos darosi blogesnės, tuo už- 
puolimų Įvyksią daugiau. Ypa
čiai daug išsivysto plėšikų iš 
be priežiūros augančių vaikų.

“Krasnyj Luč”
Apleidžiame -komuną ir 

važiuojame į kitą vardu “Kra
snyj Luč”. Ten manėme galė
sią ilgesnį laiką pagyventi, nes 
norėjome susirašyti su ameri
kiečiais, kurie į musų komu
ną buvo įstoję. valgį bu

vome nutarę komunai mokė
ti.

Nuvykome. Nėra kur pasidė
ti. patys komunarai neturi 
vietos, kur atsigulti. O čia dar 
Amerikoj komuna turi daug 

sustotų melus skelbęs ir ne- 
tikvotų musų komunos pini
gus.

/ Naujas pasiūlymas

Apleidę komuną, traukiame 
į Chersoną. Su bilietais vėl ta 
pati istorija, — reikia sam
dyti žmogų, kad juos nupirk
tų. Chersone sustojome Lenin
grado viešbutyj. Tuoj parašė
me komunai i Ameriką laišką. 
Laišką parašėme gan atsar
giai, kad kartais i bėdą nepa
kliūti. Tačiau tuo pačiu lai
ku bandėme dalyką perstaty
ti taip, kad amerikiečiai galė
tų suprasti, jog su komunomis 
ne viskas tvarkoj. Chersone 
mes, taip sakant, pradėjome 
dairytis, kas dedasi aplink. O 
kadangi laiškais su amerikie
čiais ne taip greit tegalima su
sinešti, tai laiko turėjome pu
sėtinai daug.

Gauname pasiūlymą paimti 
savo kontrolčn plytų dirbtuvę. 
Nueiname į valdiškas įstaigas 
pasiteirauti, kaip didelis yra 
reikalavimas ant plytų. Atsa
ko, kad plytas dirbai geriau ap- 

simokės, negu užsiimti žem
dirbyste. Vėl rašome laišką į 
Ameriką, nors atsakymo į sa
vo pirmąjį laišką dar nebuvo
me gavę.
Kaip mano laiškas “paklydo” 
\ Po kiek laiko gauname iš 
komunos ir atsakymą. Griež
tai beikalauja surasti kokią 
ers žemdirbių komuną, prie 

kurios V>utų;, galima prisidėti. 
Pasirodė, \l<ad mes teisingai 
amerikiečius^ įvertinome. Pama
lėme, kad su\ jais sunku bus 
susikalbėti. Rašome platesnį 
’aišką. Aiškiname^ kad komu
nos gyvenimas yraY eražus tik 
teorijoj, o praktikoj \,jis visai 
kitai p atrodo: nėra sut^ęj m°, 
nėra vienybės. Re to, musų ko-‘ 
muna neturi nei reikiamo ka
pitalo, nei tinkamų žmonių, ku
rie galėtų žemes ūkį vesti. Nuo 
savęs dar pridūriau, jog gal 
man pačiam į Ameriką teks 
grįžti.

Pasiunčiu laišką. Man ir į 
galvą neatėjo, kad tas laiškas 
gklėtų “paklysti”. Belaukdamas 
atsakymo, aš pradėjau ieško
ti kokio nors darbo. P-o kiek 
laiko gaunu laišką. Laiškas to
kio šlykštaus turinio, jog spau
sdinti jį jokiu budu negalima. 
Pasirodė, kad mano laiškas 
“paklydo”: jis nuėjo ne į 
Ameriką, bet j Maskvą. O ten 
cenzorius jį perskaitė ir nuo 
savęs parašė man laišką.

(Bus daugiau)
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Žiežirbos
Džiaugiasi iš savo 

nesupratimo.

Brooklyno kriaučių 54 lokalus 
“padare tarimą 76 balsais prieš 
66”, kad dirbtuvėse būt leistina 
rinkti aukas. Girdi: “Kas no
ri, liuosnoriai tegul renka dirb
tuvėse aukas, bi tik gbuna...”

Mat, atrodo, kad kriaučių 
balsavimą dirbtuvės savininkas 
gali atmest. Ir jeigu bosai ne
leis rinkt aukas dirbtuvėse, tai 
niekas neprivers, nei delegatas, 
nei tas balsavimas. O jei rinks,

vaizdink: iš 100 komunistų tik 
40 suaugusių, o “60 jaunuolių”, 
kas reiškia, vaikų'. Todėl nėra 
stebėtina, kad “komunistai” 
darko komunizmą - socializmą, 
kuomet jų eilėse yj*a didesnė 
dalis nepilnamečių vaikų. Juk 
“jaunuoliais” skaitosi tik tol, 
kol nepilnamečiai.

“ ‘Socialistas’ J. B. Smelsto- 
rius, buvęs amerikietis, tarnau- 

Į ja Panevėžio pašte, kaipo vir
šininkėlis. Matote, prisitaikęs 
prie fašistų”.

Matot, čia paniekos įspūdis, 
.kad Smelstorius tarnauja paš- 
te. Čia nėra įspūdis, o tik no- 
'rėjimas paniekint socialistą, už

taip-gi niekas nepastos kelią, 
nes čia asmeninis darbas. Tas 
galima atlikt ir slapta, žinoma, 
savo laiku.

Jeigu kriaučiai būt supratę, 
tai būt nieko nesakę ant delega
to Bubnio ir būt nedarę tarimą. 
Aukų rinkimas dirbtuvėje pri
klauso irtio savininko, ir jei jis 
leis, tai delegatas ne pastos ke
lio, o jei neleis, tai neprivers ta
tai daryt. Tas kriaučių 54 lo
kalu balsavimas nieką nereiš
kia. Prie to viso, juk galiu pa- 
siprašyt dirbtuvės savininką, 
arba kiekvienas, visai neturįs 
nieko bendro su kriauČiais, ir 
jei savininkas pavelys, tai aš su 
tabakierką pereisiu visus toj 
dirbt, darb. ir išeisiu.

Matot, tokis tarimas be ver
tės. Bet “komunistas” J. Bui
vydas džiaugiasi, kad tokį tari-. 
ma padarė, ir dar tarimą para-; 
šė riebiomis raidėmis. Džiau
giasi iš savo nesupratimo;

Kapitalizmo žlugimas.
“Laisvė” No. 266 rašo, kad! 

Stalinas sakąs, jog: “Atėjo ka-. 
pitalizmo žlugimo gadynė” ir tt. I

Jeigu Stalinas taip rašo, tai, 
jis yra tokis pat demagogijos 
skleidėjas, kaip ir “Laisvės” re
daktoriai. Juk visi gerai ži
nom, kad Stalino diktatūra su
teikia kapitalistams visokias 
konsesijas ir saugo kapitalistų 
nuosavybes Rusijoje. Taigi Sta
lino kalba neatatinka faktams, 
nes jo diktatūra duoda pilną

tai, kad pašte tarnauja. Jeigu 
Smeltorius yra “prisilaižęs prie 
fašistų”, tai kurios šalys parla
mentuose sėdi vienas kitas ko
munistas, Jai ir jie yra prisi
taikę prie tokių pat ponų kapi
talistų, kaip ir Smelstorius. 

'Prie to, kurgi protas sakyt, kad 
'turintis valstybinį darbą gali 
'arba turi sutikt su tos valsty
bės rėžimu. Juk po revoliucijai 
Rusijoje dirbo valstybinius dar
bus daugybė žmonių, kurie ne
sutiko su tuo parėdymu. Dar 
ir dabar z Rusijoje yra nemažai 
inžinierių iš svetimų šalių. .Jie 
dirba už pinigus ir į valstybės 
tvarką nesikiša. O jei kišasi, 
tai slaptai. Taip pat gali būt ir 
su Smelstorium. Prie to, pašto- 
darbas, tai ne redaktoriaus. 
Jeigu Smelstorius butų fašisti- 
'nio laikraščio redaktorium ir 
kalbėtų už fašistus, tada būt 
kas kita ir būt galima sakyt, 
kad prisitaikė. O dar daugiau, 
Smelstorius kelinti metai tokį 
darbą turi.

Ant galo, jeigu Pruseika 
dirbtų pašte už viršininkėlį, ko
kis tai būt “įspūdis”? . Jokio! 
Ir protingas žmogus, kuris pa
žįsta gyvenimo eigą, nesakytų, 
kad Pruseika prisitaikė prie 
viešpataujamos valdžios.

Tokie įspūdžiai, kuriuos pa
teikė “Laisvė”, pasiremdama 
M. V. pareiškimu, yra tik erzi
nimas visuomenes. Bėda su tais 
žmonėmis, kurie neatskiria, kas 
įspūdis, o kas kvaila pasakaitė.

Vaikas atsisakąs 
valgyti

Kodėl vaikas atsisako val
gyti? Ar sveikatai kenks, jei
gu jis per kiek laiko vis atsi
sakys valgyti? Ar jis badu 
mirtų, jeigu motina neprivers
tų j j valgyti ką nors? Kaip 
motina gali priversti valgyti 
jį užtektinai valgio?

Tuos klausimus kasdien už
klausia net šimtai tūkstančių 
motinų. Bet tų visų motinų 
padėjimas (vaikų nenorėjimas 
valgyti) yra vienodas. Vaikas 
nenoroms prieina prie stalo. 
Nenori valgyti arba valgis jam 
nepatinka. . Bet motina paėmus 
jo torielką uždeda valgio ir 
tada beda prasideda. Jai nusi
bosta gražumu sakyti “tik pa
ragauk”, “koks gardus”, “turi 
valgyti jeigu nori užaugti į 
drūtą vyrą” arba prašyti už
kąsti tik kąsnį—viskas ant nie
ko. Kaip vaikas neklauso, taip 
neklauso. Tada tėvą pašaukia
ma ir jis jau aštriau su vaiku 
teigiąs i. Jau tėvui nebus tokių 
kvailumų. Bet ir tėvas negali 
su tokiu vaiku nieko padaryti;

Bet interesinga butų užklaus
ti tokios motinos, ai* ji kada 
nors bandė leisti vaiką nueiti 
nuo stalo nevalgius? Kad nors 
motina neprisipažysta, bet ji 
įsitikinus, kad jeigu ji sektų 
aštrų kursą, jos vaikas ištikro 
badu mirtų.. Bet yra tik vie
nas išėmimas su tokiais vai
kais, kaip tik pirmą sykį atsi
sako valgyti, tai be jokių pra
šymų tegul nevalgo. Svarbu, 
kad tėvai nesigailėtų ir pilnai 
prisilaikytų aštrių būdų.

Tėvams patartina sekti se
kančius patarimus. Jeigu atsi
sako valgyti reguliarišką valgį, 
reikia uždrausti valgyti sekan
čius daigius: cukrų, saldainius, 
vaisių košes, pyragaičius, me
dų, sirapą ir visus kitus val
gius, kuriuos vaikas mėgsta. 
Antra, pridėti dar dvejus val
gius—vieną ryte ir kit^ popiet, 
kurie suidėtų iš mažo stiklelio 
pieno ir sandvičių, arba iš ke-
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SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 ............................. 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta..........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 .....................................     1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta............................  3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelione—Osiopoyskio Su paveikslais,

pusi. 79 r.............. ........     60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ..................................... 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ....................................... 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimą!—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 *

dalys) ...........,...............................................................2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus ...................  1.75Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 ........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190.................................  75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.........;..............................75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................... ................75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...................... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188 ..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudo's Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.... .................... 65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ............................. 15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusk 64........................   .40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82........................... 35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................ 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiurėkitevčia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

pasinaudojimo teisę kapitalis
tams. Jeigu kapitalistai maty
tų tą “žlugimą”, apie kurį kal
ba Stalinas, tai nekištų save 
pinigų ant “pražūties”. Kiek 
kapitalistai pasinaudoja Rusija, 
tiek pastaroji kyla su savo pra
mone. Paimkim vien tik kapi
talisto Fordo traktorius, kurie 
daug reiškia agrikultūros srity
je. Argi Fordas parduodamas 
Rusijai traktorius susiduria su 
“kapitalizmo žlugimo gadyne?” 
Priešingai, jo kapitalas auga- 
didėja. Argi aliejaus magnatai 
įvezdinti pinigai Rusijos terito
rijoj žlunga? Ne Stalino dik
tatūra apsaugo kapitalistų pra
mones. Ir kapitalistai vietoj 
to “žlugimo”, dar daugiau lei
džia savo diegus ir plėtojasi ne 
tik visose šalyse, bet ir “prole
tarinėj” Rusįjoj.

Stalinas tatai sakydamas, ki
ša Rusijos gyventojams tam 
tikrą ūpą, kad pastarieji palai
kytų Stalino vadovybę. O ypa
tingai dabar, kai opozicija yra 
iš tų pačių komunistų. Ir ta 
Stalino kalba niekas daugiau, 
kaip tik demagogija. O “Lais
vės” redaktoriai didžiuojasi tuo 
demagogišku Stalino pareiški
mu.

Ati taisau Klaidą.
“Naujienų” No. 261 “žiežir- 

lose” yra klaidų. Ten vienoj 
vietoj yra: “....turėjo pažintį su 
Stilsoniene...”; turėjo būti “Sta- 
neliene”. Visas Brooklynas ži
no, kad dr. (dentistas) išėjo, 
rankas pekėlęs, iš Stanelių stu- 
bos, o ne iš Stilsonų. Apie StiD 
sonienę aš nieko nežinau; neži
nau ne tik moralybės klausime, 
bet ir politikos. Todėl atsipra
šau Stilsonienę, kad be reikalo 
suminėta, o tuo pat ir skaityto
jus atsiprašau ir prašau reika
lui esant įsidėkit vieton “Stilso- 
nienės” Stanelienę. — V. J. Z.

lių “grahm” krekerių. Tuos 
reikia tik pasiūlyti ir neturi 
būti priverstinai duodami..

Motina pastebės, gal antrą 
dieną, jeigu ne greičiaus, kad 
vaikas išalkęs Bile ką paval-: 
gys.. Ir potam retai vaikas' 
atsisakys valgyti. (FL1S.).

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St,' Ckkago, III.

Lietuvis Kontraktorius

“Laisvė” paduoda sugrįžusios 
iš Lietuvos philadelphieties M. 
Vaidžiulienės įspūdžius, čia pa
duosiu po biskį tų “įspūdžių”.

“Lietuvos kareiviai (bent Pa
nevėžyje), matyti, yra neūžau
gos, mažiukai...”

lai bent įspūdis, ar ne? Ki
tame mieste yra dideli karej- 
viai, tai Al. Vaidžiulienė saky
tų, kad per dideli ir trumpi 
mundieriai. Juk kareiviai su- 
glituoti; kur maži, prie mažų, o 
dideli — prie didelių. O jeigu 
Panevėžy būt pamačius pulką 
didelių kareivių, tai M. V. įspū
džiai butų: maži kareiviai ir di
deli. O ar tai yra įspūdžiai, kad 
vieni žmonės maži, kiti didesni, 
o treti labai dideli. Tiek to.

Kitoj vietoj rašo:
“Panevėžyje yra 100 komuni

stų, jų tarpe 60 jaunuolių..”
Čia nieko sau įspūdis. įsi-

Trijų dienų 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie ‘pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creoniulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priirnnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
•gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės lism 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvapavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com* 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

Garsinkitės Naujienose

Suvedam iviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo iimoktji 
roo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Ganai 2591

'įbnik
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Feenamint
1 Liuosuotoją

Jus krąmtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos ..

. Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..................................60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ......40
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48............  35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.....................................40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 .... .................20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir-'

žiškos, puslapių 70........................ 50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105.............,.............................. 80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................... 75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ....................... 1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................25
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ..........70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ................................................................ 75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31 . ..... 1................................................  10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ..................90
Kovo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 139..............75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ..... ..... t.........................................  90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ................................................... •............60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108 ............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ............................. 90
Lietuvos Dainų literaturos istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi/

63......................  40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................30
Dainų atsimirųmai—Biržiškos, pusi. 142 .................. 50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pįetų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ........................................................ 35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ...................7.. 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ......   1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ................. .... .75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................. 1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.... 1...............................60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys įr dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217...................................................  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60......  r.................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi.

161 .............................................................................. .75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičįaus, pusi. 123 ..................50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.........................60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123......................... 60
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ............................. 40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.............................15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................ 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ......................................................................... 20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................... 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ....................................................................40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55.....................30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64............................30
Kaulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.................................... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63..................... 30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi, 125 ......................... 75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 ...................................  .90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ................................................ 20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55......................... 40
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47......................... 20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .......................  20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .......... 15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .....................................20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir Šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166 ......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Dju’bymočjui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių Ado .................................................................. 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 .    1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos Žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ..................   1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms. 
Tilžėje, 1923, pusi. 64...................................  30
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Garsinkites Naujienose
Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicag'o, III.



6 a aUJIKNOS, Chicago, iii

CHICAGOS 
ŽINIOS

Baltic American 
Linija Didėja.

Kompanija atidaro naują ofisą 
Chicago, III.

Jūsų saugumui

namuosna,

turi būti 
pik m, negu

Michael Hughes, 
policijos viršininkas

retSi kada įsiprašo 
kai juose dega svie
dinys ir visi langai 
rūpestingai uždaryti 

jus išeinate iš na-
. Visuomet persitik- 

durys gerai užda- 
išeisiant iš namų, 

karpetais 
rėmu vra 

vagi-

Iš priežasties didėjimo veiki
mo, Baltic America Linija ra
do reikalingu atidaryt savo 
naują ofisą Chicagoje. Ofisas, 
kuris randasi 315 So. Dearborn 
Str., bus vedamas Mr. Alexan- 
der M. Shelotv, kurs anksčiau 
buvo surištas per daugelį metų 
su Scandinavian American Li
nija Chicagoje.

Linija dabar turės savo ofi
sus Chicagoje, Pittsburghe, 
Duhith, San Francisco irSeattle 
ir gausybę agentų visoje Jung
tinių Valstybių šalyje.

Chicagos sveikata 4.v,nillz4-J l_rrxxx a, ’vmiii nu O  traukti kooperavimui su Sana-
4 XX A « » I XX i 1 XX 1 X XV zx 1 • ™ X ■ X a-w «.« xv P XV XX XV a « « '

Dr. Herman N. Bunle en 
sveikatos komisąionierius.

ji ūki te, kad 
rytos, pirm 
Slėpimas raktų po 
arba ant tarpduri!
tiesioginis pakvietimas 
liui eiti vidun. Nelaikykite di
delių pinigų sumų namuose. Pa
dėkite mums apsaugoti 
Mes esame visuomet jūsų 
nyboje. Tel. Main 1313.

jus. 
tar-

Pašto prašymas
Chicagos gyventojų skaičiui 

sparčiai augant, problema išne
šiojimo laiškų darosi sunkes
nė kas melai. Todėl paštas pra
šo, idant su juo kooperuotų ir 
laiškų siuntėjai ir gavėjai (ad
resatai).

Kokiu bildu gali jie koope
ruoti su paštu? Ve kokiu bil
du: palengvinant paštui išskir
styti korespondenciją (laiškus 
ir siuntinius). Kaip galima pa
lengvinti? Netik parašant aiš- 

adresą ir adresą siuntėjo, 
taipgi paduodant ir vardą 

pašto stoties, iš kurios laiš- 
išnešiojama arba į kurią 

sugrąžinama, jei nesuranda

Tarp Chicagos, Illinois valsti-1 
jos ir kitų valstijų, ypač Missi-1 
ssippi upės klonio, iš vienos pu- i 
sės, ir Wisconsind, Minnesotos, 
New Yorko ir Pennsylvamijos 
valstijų, iš kitos, eina kova dėl 
klausimo, kiek vandens Chica- 

gali naudoti iš Michigan 
ežero.

Šis susikirtimas nuėjo taip 
toli, kad aukščiausias šalies 
teismas paskyrė komisiją iš
tirti visus faktus, liečiančius 
?inčą. Komisijai pirmininkavo 
Charles Hughes.

Komisijos raportas išduota 
prielankus Chicagos interesams. 
Jis užgiria karės departamento 
permitą Chicagai naudoti sa- 
nitariams reikalams iš ežero 
8,500 kubiškų pėdų va?dens 
per sekundę.

Ginčas Hugheso komisijos 
raportu toli gražu nepasibaigia, 
bet pats raportas skaitoma žy
miu laimėjimu Chicagai.

* * #

Įžimieji kūdikių ligų specia
listai nurodo tris svarbias prie
žastis, kodėl reikia duoti kūdi
kiams treskos jaknų aliejaus 
(cod liver oil).

1. Tas aliejus padeda augti, 
teikia energijos ir spėkos ir pa
didina išlaikymą.

2. Jis gelbsti apsisaugojimui 
nuo tokių ligų, kaip šaltis ir 
plaučių uždegimas, didindamas 
kimo pajėgas atsilaikyti prieš 
ligas.

3. Jis apsaugo kūdikį nuo 
kaulų suminkštėjimo ir sustip
rina kaulus.

| Treskos jaknų aliejus (tau
kai) yra ne vaistas, bet vienas 
geriausių gamtos valgių.

Dabar, žiemos mėnesių laiku, 
yra ypatingai svarbu valgidin- 
ti kūdikius treskos jaknų tau-

torija daugelį žirnių profesorių,1 
kaip patarėjus Sanatorijos šta
bui.

Pasekmėje, kad laikas atėjo, 
tai l)r. Gųldoerg turėjo netik 
medegos mokinimui su 1250 li
gonių lovomis, bet prie to jis 
surado reikalingų mokymui pro 
fesorių, turinčių didelį patyri
mą ir reputaciją.

Daug maž 250 
studenčių jau

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

18-ta Gatvė
Ketvirtadienyje, lapkr. 24 d., 

rasta negyvas Valteris Puedok 
(gal būt Puidokas), žmogus

Su- 
45 

jau

tos
kai
jie 
adresato.

Tai yra nesunku padaryti, 
o paštui labai palengvina jo 
darbą ir padeda veikiai išda 
linti laiškus ir siuntinius.

ketvirtadienio į 
dinamito bomba,

Naktį ii 
penktadienį 
>adėla prie durų cigarų krau
tuvėlės ir mažo gemblinimo ur
velio, išsprogdino tą namo prie-

LAURINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 26 dieną. 8 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Skaudvilės 
vai., Raseinių ap., paliko di
deliame nuliudime savo drau
gus Joną Laudąnt ir kitus. 
Kūnas pašarvotas, randasi, 
3228 So. Halsted St., grabo- 
riaus Radziaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
Lapkričio 29 dieną, 1 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Jono Laurinaičio 
draugai ir pažjstami esat nuo
širdžiai kviečiami z dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa- 

atsi-skėtinį patarnavimą ir 
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai

Jonas
Laidotuvėse 

borius J. F. 
nas Boulevard 4063.

Landant ir
patarnauja
Kadžius, Telefo-

kiti.
gra-

KAJETONAS JANKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Lapkričio-Nov. 25 dieną, 12:30 
valandą po piet, 1927 m. su
laukęs 49 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Šiaulių apskr., Vai
guvos parapijas, Reinikelių 
kaimo, Amerikoj išgyveno 25 
metus, paliko dideliame nuliu
dime inoteri Aleksandrą, duk
terį Stanislovą ir Sūnų Kaje
toną, brolį Juozapą Amerikoj,© 
Lietuvoj seserį. Kūnas pašar
votas, randasi 7017 S. Eggles- 
ton Avė. Tel. Vincennes 7351.

Laidotuvės įvyks Antradie- 
nyi, Lapkričio 29 dieną, 8:30 
vai. ryto iš namų į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kajetono Jan
kaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Duktė, Sumiš 
ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radzius, Telefonas 
Canal 6174.

studentų ir
užsiregistravo apie 40 metų amžiaus., Pada- 

’ šiam kursui šiemet. Tie jauni rius tyrinėjimą, buvo pripažin- 
vyrai ir merginos, šiandien stu- ta, kad numirėlis buvęs chro- 
dentai, o rytoj daktarai, bus 
mokinami įžymiausių specialis
tų, kuriuos tik Chicaga turi, 
liečiančių tuberbuliozį.

Apšvieta turi vyriausios reik 
šmes kovoje su tuberkuloziu, 
sako p. Le Roy Millner, bet 
pirm mokymo publikos turi ei
ti mokymas gydytojų. Ryto
jaus gydytojai, gerai instruk
tuoti principuose, kaip apsau-

niškas alkoholikas.
Velionis gyveno adresu 2100 

So. Ruble str. — Reporteris.

vedamas p. 
vienu išėjimu sugrojo 

Tai buvo J. 
širdis, kurią jis parode

žmones klaidinti. Pasakysiu 
dar daugiau: mūsiškiai Chica
gos kunigėliai labai gerai žino, 
kokios didžiumoje tos surpraiz 
parės yra. Vienok nei vienas iš 
jų neturi drąsos pakelti balso 
prieš tas pares, išskirus kunigą 
Kručą. Pastarasis tu r būt vie
nintelis lietuvis kunigas, kuris 
turi pakankamai “gutsų” pasa
kyti parapijonams, kas, jo ma
nymu, yra gera, o kas negera.

Reporteris.

Cicero

kais (cod liver oil). Priežastis «oti žmones |lgos- b,u? ne>-
to yra, kad šiuo metų laiku 
saulėj stokuoja sveikatai reika
lingų spindulių. Treskos jak- 
nų taukai suteikia to, ko sto
kuoja saulės spinduliams ir kas' 
yra reikalinga ^kūdikiui. štai 
kodėl mokslihinkai vadina tres
kos janų taukus “supilta bon- 
kosna saulės šviesa”.

Pradedant anksti gyvenimo, 
kai kūdikis yra dar vieno mė
nesio senumo, kūdikiai turi bū
ti pratinami naudoti > treskos 
iaknų taukus, kaip reguliarį 
kasdieninį maistą. Kaip tėvų, 
jūsų pareiga yra pripratinti 
kūdikius šiai svarbiai sveikatos 
pamokai.

Tuberkuliozio mo 
kykla sanatorijoje

Marųuette Park
Nepaprastas kilimas 

Gavrilavičius pardavė 
už $115,000.

kainuojamai/ didelės vertės vi
suomenei.

$is naujas plianas mokinimo 
šalies

abelnu 1 
su tu
vi som s

Atkreipia savęsp visos
• dopiės ir turėtų būti 

.'pilami mokinimo kovoti
berkulioziu pavyzdžiu 
šalies medikalėms i
Daktaras, perėjęs tokią moky
klą, bus įgudesnis šios rūšies 
ligoje ir galės veikiau įspėti ir

Pastaraisiais laikais prie 
Chicagos Tuberbuliozio Sanato- j 
•įjos tapo atidaryta nauja mo- Į 
tykia tuberkuliozio. x Šios mo- j 
tykios tikslas yra teikti reika-, 

šakį. Tai atsitiko adresu 1312 lingu žinių Chicagos medikalių 
So. Halsted st. Nukentėjo dėl mokyklų studentams, kaip pa- 
bombos sprogimo Goldgery’o žinti tuberkuliozio simptomus 
forničių krautuvė, kuri yra ki
toj gatvės pusėj, adresu 1309 
S. Halsted st. Nuostolių ?ada-* 
ryta apie $2,000. 

* * *
Kasdien Chicagon įvažiuoja 

vidurmiestin, biznio centran, 
179,321 vežimas. 6 vai. ryte yra 
laikas, kada daugiausia įvažiuo
ja. Pernai tokios rųšies apskai
tymas parodė, kad kasdien Įva
žiuodavo 158,931 vežimas. 

* * * 
Cook pavieto turtas, 

skaitlinėmis, paduotomis 
šorių tarybos, šiemet 
$4,886,846,582. šiemet ši 
linė

sulyg 
asee- 

siekia 
skait- 

yra padidėjusi $813,961,-

ir kaip gydyti tą ligą. Niekur 
kitur šioje šalyje šiandien, sa
ko p. Le Roy Millner, Chicagos- 
Municipalės Tuberkuliozio Sa-i 
altarijos direktorių 
prezidentas, nėra 
pilno pliano mokyti rytojaus’ 
daktarus vienos svarbiausių., 
daktaro darbo šakų — diagno
ze ir, ypatingai, kontroliavimo 
tuberkuliozio.

Mintis įsteigti, šią nau ją mo
kyklą gimė pas daktarą Įoenja- 
min Goldberg. Sanatorijos se- 

! kretorių ir visi prirengimai šiai 
mokyklai steigti buvo padaryti ^,rQyš; 
jo priežiūroje.

Sekretorius, Dr. Goldberg

žemės, 
kampą

Gavri- 
pažy-

Pereitą šeštadienį J. 
lavičius su tėvu padarė 
mojimo vertą andėlį parduoda
mi kampr 71 ir Westęrn avė. 
(šiaurių-rytų), už $115,000. 
Pardavimas įvyko prie labai
skubių aplinkybių ir tikrasis

mokykloms, pirkėjas nei a žinomas.
Visomis savastimis ant West- 

ern avė. susiinteresavo stam- 
ir stengiasi 

i kuodaugiausia lotų. 
Yra numatoma, kad Western 

Visuomenės sveikata ave- s1-ma bus labai stam- 
žemė ne-

. bus finansieriai 
tinkamiau pagelbėti tuberkulio- supirkti 
zio aukai ankstyvose ligos sta

bdi jose. \________  ______
žymioje dalyje priklauso nuo 
daktaro, kuris praktikuoja to
je ar kitoje apielinkėje. šei- 

į mynos daktaras labiau, negu 
į kuris valdininkas tarnaująs 
> sveikatos reikalų srityje, la- 
į biau negu nursė, prižiūrėtoja 
sveikatos, labiau negu visuome
nės darbuotojas (sočiai work- 
er), arti susiduria su pavieniu 
asmeniu, su šeimyna, ir, galuti
name rezultate, šeimynos dhk- 

[ taras yra tas asmuo, kuris turi 
[instruktuoti apielinkę, kurioje 
'jis gyvena ir praktikuoja, prin
cipuose apsisaugojimo nuo ligų.

Atbalsiai, kuriuos ši nauja 
specializuota tuberkuliozini gy
dyti mokykla sutiko, sako p. 
Milinei’, taip iš pusės studentų, 
kaip iš daktarų, parodo dar 

{kartą datkarų prijautimą ir 
tarybos' pastai)gas Pa«’erinti visuome- 

visapusio? nės sveikatos stovį.

bus biznio centras ir 
įmanomai pabrango.

Ant Western avė., 
gat. pradėjo kasti ir dėti fun
damentą bankui; apie tą vietą 
yra planuojama pastatyti dide
lis teatro budinkas; o dar at
kreipus domę i pravicdimą nau
jos gatvekarių linijos ir naujo 
kelio, rodosi, kad ši apielinkč 

labai patogi dideliam biz-

netoli 71

Padėkavonės dienoje, lapkri
čio 21-tą, Auditorijos svetainė
je Susivienijimas Draugijų ir 
Kliubų ant Bridgeporto turėjo 
koncertą.

Nors buvo aiškinta, kad 
sivienijimas atstovaująs 
draugijas, tečiaus ne taip 
daug publikos atsilankė.

Koncertas buvo įvairus. Jau
nuolių orkestras, 
Grušo, 
apie 7 numerius. 
Grušo
publikai savo darbu.

Laisvės Kanklių mišrus cho
ras, vedamas p. Steponavičiaus, 
reikia pasakyti, gerai padaina
vo, o J. Grušd sikstetas taip 
gražiai lietuviškas meliodijas 
niūniavo, kad publika nesusi
laikė neplojusi.

Gi “Birutės” choras, veda
mas p. Šimkaus, dainomis tik
rai žavėjo klausytojus. O prie 
to dar mažasis B. Rakauskas 
pianą kaip senis skambino. Bu
vo ir kitokių programo nume
rių.

Neapseita ir be šnekėtojo, 
(^šnekėjo p-nas Zalpis, kad ka
lakutų dienoje didelė didžiuma 
turi gerus laikus ir ragino 
draugijų narius lankyti susirin-' 
kimus ir rūpintis pastatyti Au- 
ditoriją ant kojų.

O mažu ant ratų butų pa
rankiau? Reikalui esant galėtu
mėm sukolektuoti privežę prie 
kiekvieno piliečio auzos pilną 
sv» tainę. Well, tą dalyką ap- 

draugų susirinki- 
Gvaizdikas.

Nutarė pasiųsti į Grand 
Džiurį.

Mike J. Kaczinski, gyvenąs 
1500 So. 8-th Crt., buvo kalti
namas tuo, kad jis išdavęs be
verčius čekius sekamiems Cice
rus

So. 
tui

piliečiams: Jokūbui Pupe- 
kuris gyvena 2932 West 14 
p-niai Leo Paremba, 1301 
51 Avė. ir Valteriui Lukš- 
1500 So. 49-th Avė.

Prieš teisėją Sandusky Ka- 
czynski teisinosi, kad jis 
girtas, kai išdavęs tuos 
ir nežinojęs, ką daręs, 
czynskio 
Džiurei, 
mui.

buvęs 
čekius

byla perkelta 
tolimesniam tyrinėji-

N.

Cicero

Grand

kartomis pasikalbėji-

: bus 
niui

Town of Lake
šaunios vestuvės.

a-

kalbėsime 
me.

Brighton Park
O visgi parė įvyko

Kart 
muose tenka išgirsti toks klau
simas: Kaip gali žmonės duo
tis komunistams vadžioti save 
už nosies, kai iš garsinto Rusi
jos rojaus, iš bubnytų komuni
stų darbų, iš visų jų šauksmų 

[pasirodė vienas garsus‘“pišš!”?
Atvirai prisipažinsiu, kad iki 
šiol ir aš negalėdavau suprasti.

• Bet ve, šeštadienyje pasitai
kė man būti Ciceroje. Įeinu 
krautuvėm o čia moteriškė pa
sakoja štai kokį įdomų dalyką. 
Esą ant Roosevelt Boad, prie 
47-tos gatvės kokia ten lenkė 
nupasakojanti praeitį ir įspė

438, palyginus ją su pereitais ^uvoį tos nuomonės,_ kad puikus 
metais

Tūlas laikas atgal “Naujie
nose” buvo pranešta, kad 
Brighton pkrke trys kūmos 
rengia suprize parę p-nų Lind- 
šių burdingieriui, p-nui Lėkiui, janti ateitį. 
Ponia Lindžienė grieščiatisia 
užprotestavo prieš tokį prane
šimą. Marijonų “Drauge” ji 
net du sykiu išbarė Reporterį 
dėl to pranešimo.

Reporteris, turėdamas gerą 
širdį, nutilo. Ale žiūrėkite kas 
atsitiko: parė visgi įvyko! Ir 
įvyko ji 19 lapkričio, kaip bu-! Kai išgirdau šitą pasaką, 
vo pranešta. Reiškia, dar kar- man pasidarė aišku, kodėl ko- 
.ą sufulino Reporterį parapi- munisiai randa pasekėjų. Jei 
jonkos. Reporteris prieš tai lenkė burtininkė moka išvylioti 
protestuoja. Į po kokį penketą šimtų dolerių

Lygiai jis protestuoja ir kasdien, tai kodėl gi komunis- 
prieš “Draugą”, ir turi pasaky- tai negalės: žmonių, kurie no- 
ti ve ką: kaip dvasiškių laikra-. ri, kad juos mulkintų, yra dar 
ščiui, “Draugui” visai netinka daug, daug. Reporteris.

Tame, žinoma, nieko ypatin
go nėra. Sukčių buvo ir tur 
būt dar ilgai bus. Dalykas 
betgi toks, kad pas tą lenkę, 
pasak moteriškės, per dieną at
silanko į kokį šimtą žmonių, ir 
iš kiekvieno lenkė imanti po 5 
dolerius.

Kai

Padėkavonės dienoje šioje 
pielinkėje įvyko šaunios vestu
vės p-no Vinco Kareivos ir 
p-lės Elenos Brazauskaitės. Jos 
lur būt buvo vienos iškilmin
giausių jungtuvių, kada nors* 
buvusių šioje apielinkėje.

šliubo davimo ceremonijose 
dalyvavo net trys kunigai: 
Skripka, Martinkus ir Valaitis, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
pp. Kareivų giminaitis. šliu- 
bas duota 6 vai. vak. 
davimo laiku 
Pieržinskienė.
pilna žmonių, kaip atlaidų lai
ku.

Vestuvių puota buvo iškel
ta p. Ežerskio svetainėje, 4600 
So. Paulina str. Svečių puotoje 
dalyvavo keletas šimtų. Nežiū
rint tečiaus tokio skaitlingumo, 
viskas ėjo tiesiog/pavyzdingai.

Vakarienės 
keletas kalbų, 
buvo jaunojo

Tiktai $5 Pilna 
Egzaminacija, $5

Turiu 45 
. chroniškų ir naujų ligų, 
galėjo jumis išgydyti, 
pas mane. T" 
vimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 

_ , 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 Biv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Tiq vpikini njvdnnndnin ' Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po JIS veiKiai pasmauciOJO pjeį.ų^ nuo 5 i^j 7;30 vakare. Neae- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

mokinimui ir tyrinėjimui įna
giai, esantys šios įstaigos ran
kose, turėtų būti juo plačiausiaJ* ___ !• • Kvoc, VLllcLŲ UUll I UV U IčLClcl UhlclReumatizmas dingo i išnaudoti visuomenės sveikatos 

tris dienas ’ labui. I
Chicagos moteris nėjo daugiau su laktu, kad Chicaga yra vie- 

krukiais Mis. Bertha Young sako, nas didžiausiu medikalių cent- 
“As eidama su krukiais, pradėjau
vartoti Dr. Tripp’s Liųuor Rheumati- 1 ’U pasaulyje, kad mes turime. 

panedėlyje. Aš jau galėjau eiti be Chicagoje keturias puikias me-l 
ikių seredoj. Ir aš daugiau jų j-i i iii i • . I“ • dikales mokyklas, kurioms tar-i

nauja profesionalia štabas, tu- 
nacianalės ir tarptauti- 

rintis nacionalės ir tarptauti
nės reputavijos. Pirm įsteigi
mo šios tuberkuliozio mok.\-

ca i 
krukių 
nevartojau. Aš dabar sveika”.

Tokių paliudymų gauname begalo 
daug kurie yra išsigydę . šios pui- 
dos gyduolės suteikė pagelbą dauge- 
yje atsitikimų, išrodo, kad jos turi 

didelę gydančią jėgą nuo reumatiz
mo. Visose geresnėse vaistinėse $3.

rintis

metų patyrimų gydyme 
Jei kiti ne- 1 
atsilankykit 

Mano pilnas išegzamina-

NAUJIENŲ
I Pinigų Siuntimo Sky

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

giedojo 
Bažnyčia

Šliubo 
p-nia 
buvo

jau- 
Bra-
var-
Zol-

laiku pasakyta 
Tostmasteriu 

Kareivos brolis, 
Antanas Kareiva. Kalbėjo
nosios tėvas, p. George 
zauskas, kun. Martinkus, 
gonininkas Daukša, p-nas 
pis ir dar vienas-ikitas svečių.

Svečiai išsiskirstė apie 4 vai. 
ryto. Daug laimės jaunave
džiams! — Reporteris

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujieną Pinigą Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22662—A. Narbutui

9788—Z. Gailienei
9795—K. Vainauskytei
9808—O. šarkauskienei

56234—M. Pyragui 
13109—E.
9743—M.
9781—B.

Mialanienei 
Norkienei 
Macaitei

Clack This on Your CoronetTHEM DAYS ARE GONE FOREVER



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris
Ką išskaitė jis

Reporteris gautų pirmą pri
zą visų Cnicagos lietuvių tarpe, 
jei prizai butų dalinami tiems, 
kurie mažiausia skaito. Jis da
gi neskaito to, ką pats parašo. 
Jis bevelija mokintis tiesiog iš 
gyvenimo.

Vienok ir jis kai kada per
žiūri antgalvius žinučių, nes 
ir akli Amerikoje ir tie skaito 
žinių antgalvius. Ir ve. viena 
įdomiausių žinių jau pėr ilgą 
laiką ir gal būt pasiliks įdo
miausia dar ilgam laikui yra 
štai kokia: Joniškiečių kliubas 
paaukavo Lietuvos politiniams 
tremtiniams $10, o kliubo susi
rinkime siiaukauta dar 12 do
lerių su centais.

'lai yra toks nepaprastas šio
se dienose pranešimas, kad ir 
Reporteris ji pastebėjo.

Ak, aukaujama surpraiz pa
rems nuolat šimtais dolerių. 
Aukaujama broliams mari jo- 

* nams. Aukaujama studentams, 
kad jie baigtų mokslą. Aukau
jama dagi našlaičiams, kuriais 
visgi rūpinasi iš dalies ir val
džia ir gerširdžiai ponai ir po
nios. Bet kad aukautų skait
lingas nariais kliubas ir patys 
to kliubo nariai dar sumestų 
savo tarpe kita tiek politiniams 
Lietuvos tremtiniams — tik 
supraskite, politiniams tremti
niams! tai išrodo šiandien 
toks nepaprastas įvykis, jogei 
jis primena 1905 metus, kuo
met pagelba kovotojams už 
laisvę skaityta pagirtinu, kuo
ne šventu darbu.

> •
Įdomu: nejaugi senųjų laikų 

ūpas sugrįžta? Nejaugi ir ki
tos draugijos paseks Joniškie
čių pavyzdžiu? Norėtųsi tikėti, 
bet nemalopu nusivilti.
Gal jau paskutinį kartą apie 

surpraiz pares
Tu r būt niekas tiek nepasi

darbavo išgarsinimui surpraiz 
parių, kiek jūsų Reporteris. 
Bet ar kas dėkinga širdimi 
įvertino jo triūsą? Ar surengė 
jam kas parę? Nors mažiukę, 
kad nupirkus nors porą batų, 
kuriuos jis nuplėšė berinkda
mas žinias apie surpraiz pares, 
idant jas tinkamai iš anksto iš
garsinus? Ne, ir ne! Tik vis 
dar jo prašoma daugiau gar
sinti. Reikalauja išaiškinti kaip 
aukštos kilmės ponioms rengia
ma pares, kokiais gražiais, pra
kilniais budais kolektuojama 
pinigai, kaip maloniai, kaip 
stebėtinai pavyzdingai parėse 
linksminasi ir daugybė kitokių 
dalykų. Net jau nusibodo. Bet 
dar kartą prisieina paminėti.

Pirm savaitės laiko gera Re
porterio pažįstama ponia ir sa
ko: “O musų parės ir nepagar
sinai.”

—Kokios?
Rengiame ją poniai Z. ži

nai turi gasolino stotį ir gara
žą, už ką sumokėjo $106,000. 
Tiųi dar šešių flatų mūrą, iš
mokėtą iki vienam centui. z\le 
dabar priseina nauji rakandai 

todėl (>;< ri i* kome kolektii 
surpraiz purei ir numirksime 
jai forničius.

— Bet juk ji ne ubagė! — 
piktai atkirto Reporteris.

Taigi kad ne ubagė, todėl 
ne almužną renkame, bet parę 
rengiame — meiliai pastebėjo 
ponia. — Sudiev, reikia skubėti 
parėn.

O ve iš Cicerus padangės
—Tamsta Reporteris? — už

klausė senutė moteris.
—Taip. |
—Norėčiau apie parę pakala 

būti.
—O, Viešpatie! suvaitojo 

Reporteris.
—Ar ir prie tamstos jos bu

vo prisikabinusios? — užjau

čiančiai paklausė moteris.
—Ne  bet 
—Laimingas. O prie manęs 

buvo. Andai dvi kaiminkos at
ėjo ir duok joms penkinę. Sa
kau esu sena moteris, parėn 
neisiu, pinigų lišnų neturiu, o 
ir pinigai ne mano, ale vyro. 
Bet kur tau: prisikabino, duok 
ir duok. Paskui 'pas vyrą. Tas 
jrgi nedavė. Išėjo, o kitą dieną 
ir vėl čia: duok, girdi, jei nori 
draugių turėti. Sakau, kad ne
turiu pinigų. Meluoji, atkerta 
kolektorkos. Mes žinome, kad 
šiomis dienomis gavai čekį už 
tą sužeidimą, kuris pasitaikė 
tau kiek laiko atgal. Išmainyk, 
esą, ir gana.

Na, ir galų gale, ar iškau
lijo?

—Ne. žinok tamsta, kad ine 
bile kam kolektavo: biznierkai, 
kuri turi savo biznį, locnus na
mus, šešis ar kiek lotų, važinė
ja automobiliu, kuriam buvo 
sumokėta $3,500 dolerių.

Daug turi, daugiau reikia 
paaiškino filosofiškai Re

porteri*
Ir ant Bridgeporto tik 

apie pares
/ —Ar kas užsimušė, pasiko
rė, nusiskandino, pasiskerdė ir 
lt. ir tt. ? — paklausė Reporte
ris, įėjęs “Aušros” knygynam

—Nieko nežinau — atsiliepė 
Ambroziukas — tik štai žmo
gus turi korespondenciją apie 
surpraiz parę. ~

—O, Dieve! Ir ilga! Ne, visa 
negalės tilpti.

—Bet, tamsta, kad negražiai 
os pasielgė.

—Kas?,
Gi rengėjos — aiškina jau- 

las vyras, matyti, buvęs kvies
tas parėn ar bent aukavęs jai. 
— Dalykas ve koks: parė tu
rėjo būti šauni. Rinko po 5 do
lerius iš kiekvieno. Parėję ko- 
ektorkos susipyko su ta, ku
riai rengė. Matote, buvo su
rinkta keletas šimtų dolerių. 
Pačiai porininkei nupirko — 
atsiprašau už negražų žodį — 
špygą. Reiškia, visos kolektos 
teko rinkėjoms. Gaspadinės sip- 
sipešė, pati pariniinkė išbėgo. 
Kitaip sakant, linksmintasi tik
rai krikščioniškai, tiksliau ta
rus — fašistiškai.

Laimingi žmonės, žino, kad 
gyvena. —Reporteris.

Burnside 
Užmiršti reikalai

Apšvietus ir Dailės Draugi
os pusmetiniame susirinkime 
aikytame liepos mėnesy, buvo1 
nupirkta “Vilnies” Šerų ir 
‘Vilnis” už organą paimta. 
Kuomet musų bolševikai norė- 
’o pervaryti naudingus sau ta
pimus, jie kalbėjo, kad jų šė- 
ai esantys saugesni, nešantys 
lidesnį nuošimtį, negu padėti 
lankoje pinigai. Pripasakojo 
ie ir (langiaus nesąmonių.'

Bet iki šiam laikui nieko ne
sigirdi apie nuošimčius. Kitas 
dalykas. Kai, girdi, “Vilnį” pa
rusime už organą, tai, anot pir
mininko pasakos, busiantys 
draugijos. valdybos adresai ir 
Iraugijos susirinkimai skelbia
mi kuone kasdieną, o narių lai 
gausime net iš Ghinijos, Afri
kos ir kitų kraštų. Bet nieko 
tegirdėti iki šiol apie tai, nei 
įpie paprastus susirinkimus 
lesimato nieko “Vilnyje”. Reiš
kia, pirmininkas melavo na- 
riams, kad liktai pasinaudo- 

ius draugija. O gal laukiama 
uogos ir iš draugijos narių iš
plėšti po ašluonius dolerius už 
‘Vilnį” kaip už organą? Ba 
jau buvo kelis kartus mėginta, 
bet nepavyko. 

* * *
“Vilnies” 274-me numeryje 

••aše F. J. Rimkus, kad smar
kiai auganti Apšvietus ir Dailės 
Draugija. Mat, gauta 16 naujų 
narių ir dar Jukelis tapęs pri
rašytas, kuris jau kelintu kar
tu rašosi. Kadangi draugas Ju
kelis yra labai nepaprastas 
žmogus, tai reikėtų jam tuo- 
įaus duoti tinkamą vielą, pa
vyzdžiui, aukas rinkti komunis
tams ir įleisti draugijos valdy-

bon nelaukiant nei šešių mė
nesių, kaip kad buvo išrinktas 
dabartinis musų pirmininkas 
nesulaukęs šešių mėnesių.

Jei šitaip darysime, tai pa
matysime, kad greitu laiku 
musų draugija taip praplys į 
visas puses, kad išsiskirstys 
po visą Burnsidę. Tuomet ne
bereikės nei draugų, nei pinigų.

— Narys.

Lietuva ir jos ateitis
.....

“Lietuva ir jos ateitis” — 
tokioje lemoje sutiko p. Ka- 
celenbogen turėti paskaitą 
gruodžio 1-mą dieną Lietuvių 
Auditorijoje. Paskaita bus ma
žojoj Auditorijos svetainėje. 
Pradžia 8 valandą vakare.

P-nas Kacelenbogen yra žydų 
kilmės. Jis nesenai atvyko iš 
Lietuvos. Jis yra žymus rašy
tojas, darbuotojas savivaldybė
se Lietuvoje, žmogus plačios 
erudicijos, veikėjas kultūros 
darbe, studijuotojas valstybių 
ir tautų gyvenimo. Jis yra as
muo, kurį galime skaityti pil
nai kvalifikuotu gvildenti klau
simus, surištus su tokia tema, 
kaip “Lietuva ir jos ateitis.”

Lietuvos ateitis toli gražu 
neužtikrinta. Apsupta kuone iš 
visų, pusių didžiulėmis valstybė
mis, Lietuva randasi ant tako 
vienai jų susisiekti su kita ir 
prieiti prie Baltijos juros.

Ar yra Lietuvai vilties išlai
kyti nepriklausomybę? Ar yra 
jai vilties pakilti kulturiniu ir 
ekonominiu gyvehimu? Kokie 
pavojai grūmoja Lietuvai ir 
kokių priemonių ji turėtų im
tis tų pavojų pašalinimui ir 
padėties pagerinimui?

Šitie ir daugybė kitų klausi
mų ir abejonių drumsčia ramy
bę ne vieno Amerikos lietuvio. 
Paskaita temoje “Lietuva ir jos 
ateitis” privalo sudomėti kiek
vieną Chicagos lietuvį. Taigi 
bukite paskaitoje visi, kas lik 
galite. f
Įžanga 25c. ypatai. — Report-

SLA. 36 kuopa ir 
bolševikai

Paskutiniais laikais musų 
bolsevikėliai pradėjo tiek me
luoti, kad jau pralenkė šidla- 
vos davatkas, nes, ištikrųjų, 
davatkos meluoja tik tada, kai 
niekas nemato, kitaip pasakius, 
už akių. Bet musų bolševikai 
meluoja per akis. Jie pasakoja, 
kad jie išauklėję SLA. 36-tą 
kuopą ir tt.

Well, ar girdėjo kas tokį 
atsitikimą, kad žmogus (kūdi
kis) dar negimęs išartų pūdymą 
ir užsėtų rugius? Aš nemanau, 
kad ir tamsiausia gorila tikėtų 
tokiais stebuklais. Bet musų bol 
ševikai sako, kad jie išauklėję 
SLA. 36-tą kuopą, nors dar nei 
apie jų gimimą niekas nebuvo 
girdėjęs,, kai 36 kuopa jau buvo 
gimusi ir užaugusi.

Dabar jie sako, buk 36-tos 
kuopos nariai einantys su jais. 
Well, aš sakysiu: tie, kurie no
ri eiti su tavorščiais, mielu no
ru tegul eina! Bet man teko 
kalbėtis su žmonėmis, kurie 
mane tikrino, jogei jie užsimo
kėję dėlto, kad bolševikai tikri
nę, buk SLA. 36 kuopa, kaip 
gyvavo, taip ir gyvuosianti jų 
rankose, 'lokiu budu meluodami 
jie įkalbėjo keletui žmonių, i- 

mokėtų jiems, bolševi
kams* Kitas laktas yra tas, kad 
jie bandė pasilikti ir tuos na
rius, kuriu yra užsimokėję už 
vi us metus ir kurie gal nei ne
žinojo, kas atsitiko SLA. 36-je 
kuopoje.

Mano supratimu, tie, kurie 
nori eiti pas bolševikuojančius 
elementus, gali persikelti į 53 
kuopą, nes ten yra tokių žmo
nių, kuriems nėra * svarbi SLA. 
organizacija, nė jos konstituci
ja, bet tik yra svarbu sėti di
džiausią neapykantą Susivieni
jimo narių tarpe. Baigdamas 
noriu pasakyti, kad musų bolše
vikai yra niekas kitas, kaip tik 
nesantaikos auklėtojai, histeri- 
kai. — Vulkanas.

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų 

ir Kiubų Bridgeporte laikys mėnesi
nį susirinkimą, Antradienyj, Lapkri
čio 29 dieną, 8-tą vai. vak.. Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svet., 3183 So. 
Halsted St. Šiuomi yra kviečiami 
draugijų valdybos . ir atstovai būtinai 
atsilankyti, nes yra naujų reikalų 
aptarti, taipgi išgirsite raportą iš 
buvusio koncerto. P. K. nuta. ra$t.

SERGANTI ŽMONĖS 
nenusiminkit 

Pasimatykit su manim dėl visų ligų 
OFISO VALANDOS:

9—12 A. M. ir 2—5 ir 6—8 P. M.
DR. J. RIMDZUS

CHIROPRACTOR
3508 Main St., Indiana Harbor, Ind.

Graboriai
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.
I CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PI.

Chilago. III. 4
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted S't. 
Tel. Boulevard 4063

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(.John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys 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 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
19U North State St., Room 1012 

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 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraklai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Lietuviai Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9723

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Telefonas Pullman 6377

Akių Gydytojai
DR. G. SERNER

LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679 

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
' OPTOMETRISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

25 MEty PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Asldand Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

i Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, C-8./Nedėlioj 10-12 d.1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA -

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Yards 1119
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusj Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika- 
I uose moterims 
ir n o m s,
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

A. A. SLAKIS
A D V O K A T A S

Ofisas vidurmiastyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sts. ■
Ofiso Tel. Central 2978

Narnų Tel.: Hyde Park 3395

Viršui Universal
Stale Bank .... ' x Vietoj

Moterys ir mergi-} , ROTH
nos kreipkitės su Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
-cikalais nuo 12 iki Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 

I Vaikų ir visų chroniškų ligų.
8 vakaro. Kitu lai-. Ofisas: 3102 Sb. Halsted St., Chicago
. , .. I arti 31st Street
ku pūgai sutart;. ; Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 

Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Lietuviai Daktarai
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—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483z
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

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

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenw(”)d 5107

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

Telephone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz f 1 
Dentistas '

2559 West 63rd Street 
Valandos nuo 9' iŠ ryto iki, 8 vakare 

Cor.* Rockwell St.
CHięĄGO,iILL.

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

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėlioj pagal sutarti 
3401 South Halsted Street, 

Chicago, 111.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
. CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western 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

Įvairus Gydyto j ai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj popriil sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoia 2n metai ...........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 luhos 

Chicaąo. Illinnis.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

r-

Įvairus Gydytojai__
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas I8th St. ir Blve Island Avė. 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

G^DQ

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUOETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshal) Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 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 ų- Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St.
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

CLASSIFI£fi aUS.
TEducationai

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAK1NG SCIIOOL 

Me.i išmokinsime jus Designing, 
, kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir 

pigiai. Mokiname dienomis ir va
karais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

GREITAI Iii PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

'gramatikos, sintaksės, aritmetikoš, 
, knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
! mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
, sistema stebėtinai greitai užbaigia- 
, ma pradinį mokslą į devynis mene- 
I sius; aukštesnį moKslą j vienus me- 
į tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
j jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
' Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- 

j vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 
' te abęlnai ir visose mokslo šakose 
' apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

AR JUS NORITE 
didesnį užinokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
įMechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
ibaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru ’nokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir S40 
mokame besimokinant. Irgi mokina- 

i »r.e važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

Misccllaneous 
’ __________ {vairus •

BridgCj ort Painring 
& Hardvvare f o. 

tlalevojam iy popieruojarn. Užlaikom 
nuJevą, pupierą, stiklus ir t t. 

3149 So. Hahted St 
Phone Varu. 72KJ;

J. S RAMANtJONlS ' 

I STOGDENGYS'!7? 
Jūsų stogų prakiurimas uži^isotnaa 
ir garantuojamas už ?4. Autemobi- 

1 liij, put.Mrn:ix'«inas <h ic.-.r’.jj iv
apielinkčj.' Įsteigta 34 metų senu- 
m<». Didž' u’sia ir geriausių stogų 
dengimo įstaiga Chicagej. Tik paty
rę unijos dartiininkai «ąmuonu

J. J. DUNNE ROOFING CO. 
3111-13 Ogden Avė.. 

Ph 'r.p Lavvndale 0114

21 Mėnesiai Išmok ėjimui 
Įvedant namų apšildymą, pluinbin- 

gą olselio kaina
J. KLEIN and CO. 
4548 Cottatfo (.rovė 

Tel. Drevei 3107

KAM luril šalti šh žiemą, inen 
ivt’siiiie rainj apšihhimi be jokio 
linokėjimo ir į 21 mėnesius dėl 
išmokėjimo. Crn ti ir I aršiu van
deniu :v>šil(lvmas. ApskailIiavL 
nms dvkai. 221 E. 771h SI., arba 
Tel. Trinngle <8234.

(Contiiiued on page 8)



Real Estate For Sale 
Namai žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneous
Įvairųb_____ _

(Continuąd from/page 7) 

KUBIN BROS. 
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

PERKAME

Lietuvos Paskolos^ Bonus
Mokarne

NAUJIENOS, Chitago, 01 Pirmadienis, Lapk. 28, 1927

Te) Lafayette 8705—87$0
Chicago

ELECTKIC KONTKAKTORllJfc
Seniausias iš lietuvių, kur ducdk 

užganėdiiuiuą {vedam elektros Ura 
tus, motorus, caisom elektros reik 

inenys, fikčenua ir C. t.
VV. P. Stepi.au Electric Co., (no> hm.

k. <So itnibled bl.» Ch cuįt

Pitone Victory

J VESKIT elektrą J savo namus. 
Atsakanti firma. 5 kambarių flatas 
su fikčeriais, $55. Visokis elektros 
darbas pig’ai. Išmokėjimais nuo me
tų iki 2. Phone Van Buren 2927.

PLUMBINGO materiolas yisokios 
rūšies, naujas ir Vartotas, pigiai, toi- 
leto outfitas $10. 1753 N. Cicero Av., 
Spaulding 1772.

PLUMBINGAS ir namų ap
šildymas. Nereik nieko įmokė
ti, 2 metams išmokėjimui, įve
dimas ekspertų.

RIDGE PLUMBING CO. 
Phone Beverly 9384 arba Tri- 
angle 7088. 9931 So. Wood St.

LIETUVIAI, kam jums Salti Šią 
žiemą. Kuomet tik biskį įmokėjus 
mes atvesime į jums namų apšil
dymą, kitus išmokėsite mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Apskaitlia- 
vimas ir planai dykai. Mes taip
gi turime didelį pasirinkimą plum- 
bingo reikmenų. Atdarą vakarais 
iki 7 vai. Nedėlioj, iki 1 po pie
tų. ABBOTT PLUMBING andl 
HEATING SL’PPLY CO., 5201 \V t 
Grand Avė.. Berkshire 1321.

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

DAUŽYKIT AUTOMOBOLIUS
Aš atidariau didžiausią automobi

lių dirbtuvę kur atliekam visus dar
bus, mekanišką geležies, blekės ir 
medžio darbą. Taipgi partraukiam 
sudaužytus karus iš kur tik pašauk- 
sit ir pataisom kuo pigiausia. Per
kam sudaužytus ir nudėvėtus auto
mobilius. ,

K rei pk i tės
AUTO REPĄ IR SHOP, 

JOHN MIKŠIS
3407 So. Morgan St. 

Phone Boulevard 9421

KRAUTUVIŲ F. KČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 Sc State Street.

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEVVSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

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.

Mes perkame

Lietuvos Bonus
J. S. LOWITZ

318 So. Dearborn St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Laafyette 6738-6716

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

• H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Central 626d

Augščiausias kainas <
Del informacijų kreipkitės

• r .

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

už 2’Ą nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 W. DiVision st.

Tel. Arinitage 1199.

Ar jums reikia pinigų 
Padėkavonės Dienai?

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond &

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

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

Pirmi, aptri ir treti 
morgičiai

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Help Wanted^-Male

REIKIA VYRŲ
Maloniam ir lengvam darbui kur 

jus galit uždirbti gerą mokestį. Mes 
išmokiname savo darbininkus. Paty-

Fumiture & Fixtures
_______ Rakandai-Įtaisai ____

$400 — VERTA $2000 j ĘARDĄV1MUI didele ne-
4 kambarių rakandai, 3 šmo-j svaiginamų išdirbinėjimo įstai-

— ’ ’ parloro setas. 7 ga, su visomis mašinomis ir

Business Chatices
Pardavimui Bizniai

tų mohair parloro setas,
<liTapasnGre kalinKaS Atsi8au^it Sifln" šmotų walinut valgomo kam- staku. Priežastį pardavimo pa-

bario setas, 5 šmotų pusryčių tirsite ant vietos. Sykiu par- 
setas, 4 šmotų walnut mieg- duodame ir 2 trokai. 806 W. 
ruimio setas, du 9x12 Wilton 36 St., Tel. Boulevard 2092. 

į kaurai, miegruimio karpetu-
kas, 2 pastatomos liampos,.

Help Wanted—Male-Female indai.
MAN ! NEI'SON ' STORAGE

moku algą ir komišiną. Darbas he 6912 Cottage Grove Avė. 
sustojimo, bet ne Real Estate.. Pa- J 
simatykit iš ryto nuo 8 iki 9 arba 
po pietų nuo 5 iki 9 vakare*.

5221 $o. Halsted St.

MR. COSTELLI 
Room 1514, 134 N. La Šalie St.

REIKALINGAS barberis, darbas 
ant visados, 3344 So. Halsted St. j

For Rent
ANT rendos 6 kambarių bunga- 

j lovv ir dviejų karų garažas. Nau
jas, moderniškas namas, karšto 
vandens šiluma, shower bath; arti 
prie geros transportacijos, randasi 
6751 S. Artesian avė. Savininkas 
7114 S. Campbell Avė.

I

RENDAI bekernė. Randasi geroj 
vietoj, 6929 o. Rockweli St.

Real Estate For Sale
N»nwi-žemė Pardavimui_____

$250 pigiau jei jus veiksite tuo- NAUJAS 19 apurtmentų namas, 
jau. Apžiurėkit tuos gražius bunga^ pasirinkimas North Side apielinkėj, 
loW tuojau. Jus galite kraustytis į namas dviejų kampų, 4 krautuvės, 
vieną musų puikių bungalovv, kurie 17 apartmentų, 3 ofisai, spaniškas 
randasi netoli Marųuette Manor, o bungalovv, Edgebrook

Tai yra akrų farma į Taylor,
tai į Niles Center, 2 
brook, 1 lotas 2140 S. 
Mainysini į tą ką jus

uikių 
i kitus mokėti kaip rendą. ' 

puiki proga jums apsigyventi lietu
vių distrikte ir vietoj mokėjus rendą 
savininkui, jus mokėkite už savo na
mą. Tik $200 įmokėti. Phone Hem
lock 8300, 6858 S. Ashland Avė.

Manor, 400 
Wis.» 2 lo- 

lotai North- 
Homan Avė. 
turit.

VERTI $1500. UŽ $275
4 kambarių nauji rakandai, 3 šmo

tų mohair setas, 7 šmotų vvalnut mie
gamo kambario setas, 5 šmotų pus
ryčių setas, 4 šmotų vvalnut miegrui
mio setas, 2 VVilton 9x12 kaurai, 2 
pastatomos liampos, miegruimio 
tiesalas ir paveikslai.

MARMON VVAREHOUSE 
6140-42 Cottage Grove Avė. 
Atdara vakarais ir nedėlioj

HAULING biznis •— kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500. Turi būt ma
žiausiai 3’/^ tono sunkumo perveži
mas.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

PARDUOSIU Soft Drink Parlor, 
4539So. Marshfield Avė., Telefonas 
Boulevard 10206.

pa-
PARDAVIMUI arba mainymui į 

propertę restaurantas. kuris randa
si geroj lietuvių apielinkėj. Telef. 
Yards 4442

PARSIDUODA grosernė viena ant 
dviejų bloku. Svarbi pardavimui 
priežastis. Nebrangiai. 4407/ South 
Mozart St.

SINGER siuvimui mašinos, de
monstruotos ir pertaisytos, $10 ir 
daugiau arba išmokėjimais. Atsi
neškit šį skelbimą gausite 2% pi
giau, 4251 Cottage Grove Avė. 'Į  ■

„ FkATAS j rend?n,’. 6 kambariai-' RAKANDAI nauji ir vartoti.Karštas vanduo, elektra, gasas, mau- . , ,
dynė. Rendos $30. 4333 S. Artesian Duofold setai $95, walnut mieg- 
Ave.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

I MES TURIME 
javo sandėlio departamente
10 upright pianų po .... $27
10 fonografų po ...... $12
Atsišaukite ir pamatykit 

tuos bargenus
TRAYSER STORAGE CO.

--------—----------------t 1538 W. Chicago Avė. atdara 
2-RUS MORGIČIUS vakarais.
Padarome į porą dienų

PETRZILEK BROS & CO. i
1647 W; 47th St.

muimio setas, $79, kaurai, val
gomo kambario setai, pianai, 

ivictrolos, išmokėjimais.
GABFIELD STOJIAGE s 

5929 So. State St.

ROADHOUSE, gasolino stotis ir 
saldainių standa pardavimui, prie 85 

| ir Keane. šaukit savininką, Roose
velt 4743.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
visokių tautų apgyventa, binis geras 
parduosiu pigiai, priežastis patirsite 
ant vietos, 1435 S. Sangoman St.

Galit pasiskolinti pini
gų be komiso

MOKĖTI TIK NUOŠIMČIUS 
skolinam $100, $200, $300, kaip 

tik parankiau dėl jūsų

------------------------------------------------ $5.25.
MAN reikia pinigų tuojau, parduo-: 

siu savo Sohumann GrojikŪ Pianą.; 
su suoleliu ir roleliais už $65 cash. 
MR. JARTĄ 2918 Mihvaukee Avė., j 
1-os lubos.__________ 1__ :_____________ 1

IŠPARDAVIMAS
Į JOYCE STORAGE 

Frieze parlor setas ......... .
Mohair parlor setas .........
Walnut miegruimio setas 
\Valnut valg. kamb. setas . . 
šešių tūbų, vieno dial radios su 

gražiais riešuto medžio consoles 
$69.50.

500 importuotų apskritų kaurų

DAUGELIS KITŲ BARGENŲ 
MATYKIT MUS PIRMIAUSIA 

WAREHOUSE FURNITURE 
6150—58 Cottage Grove

Galit mus matyti dienomis, vaka
rais arba nedėlioj.

$79.5b
$62.00
$45.00
$45-00

TIKTAI VIENAS I.IKO
M<>n pardavėm j kėlės aavaiton 11 tų butųra- 
)ow, taH paskutinis turi būt parduotas tuo
jau. Atsineškit A( skelbimų, mes duosime 
jums $260 pigiau. Tas bunga)ow po 5 kam
barius, plieno konstrukcijos, furnas 
nias, aržuolo trinias, ugnavietė, kuynyiuis, 
bufetas, vėliansis plutnbiiigas, gatvė cemen
tuota, netoli parko. 2 blokai nuo I' 

tiktai. r
HANSON AND OSTRDM, 

3550 N. Cicero Avė., 
Tel. Pensacola 4070

Aiklo- 
knytrynaR,

PARDAVIMUI naujas 19 apt. na
mas, parinkto] apielinkėj.

PARDAVIMUI spaniškas bunga
lovv, kampas, 50x125, Edgebrook 
Manor, netoli Devon ir Forest Pre
serve, išmokėjimais.

S. F. KOERNER
kart),

Beimont . •1103 Belmont Avė., Pensacola 9319

BARGENAS ir lengvos išly- 
“ ' : \ 'gos. Beveik nauja 6 kambarių

siuPAantDUa?tomobR‘5ia2 bUniOTU.?’"^! bun«alow ir dvieL ka,'V Sara- 
tus 50x175 pėdų dydžio ant Archer žas, galima nepirkti lengvais 
Avė. Gatvekarių linijos pietvakariuo- jjmokCjimais urba 
se, preke tiktai $2500 uz abudu lo- •'
tus, verti dubeltai daugiau; tik tre- Bungalow randasi 
čią dalį įmokėti arba priimsiu mai- ]Uanor prje boillevarų ir gat- 
prie pirmo įmokėjimo. Atsišaukite vekanų. Parsiduos $1,500., pi-
greitai. Savininkas - • ~ "

x S. P. KAZWELL 
S6312 So. Western Avė.

už cash.
Marąuette

giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue
7 KAMBARIŲ medinė cott.ge, 3 

kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; j . -

1 įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš- Side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- 
! mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė.. ražas. Kaina $5,600, cash $800. Atsi- 
EVERGREEN REALTY CO 92K1 Saukit: J. R. BRUCE. 745 N. Hamlin 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330i Avė., Kedzie 7891. 
Pastatysim ant jūsų loto be įmo-1 
kėjimo bile kokį bungalovv arba 2 
flatų namą.

GERIAUSIS bargenas North West

2 FLATŲ namas, 7-8 kambarių, 
karštas vanduo, sun parlor, pečium 
dildomas, kaina $11,000, cash $1000.

i Tai yra geras pirkinys, pasimatykit 
su manim tuojau. J. R. BRUCE. 745 
N. Hamlin Avė., Kedzie 7891.

i PARDAVIMUI pigiai bučernė ir ---------------------------------------------------
i grosernė 'su namu arba atskirai, __ _______
5801 So. Carpentėr St. Went. 7588. : „ A ... .___________________  ____________ Į PARDUOSIU pigiai arba mainy

siu ant automobilio 1% akro pui
kaus miško, aukšta vieta sveikam 
gyvenimui, pačiame viduryje miesto i .... - . .
Sprįng Forest arti Archer Avė. ir low, stikliniai porčiai, plieno kon- 
lOOth Avė. Dydžio 200x272 pėdų, ^trukcijos, furnace Šildomi ant jūsų 
tiek kaip 16 miestavų lotų. Prekė išmokėto loto už $11,000, cash $500, 
greitam pardavimui tik $4800, vie- kitus rendos išmokės. Pamatykit mo- 
ną trečią dalį tik reikia jmokėt ar- delj, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
ba priimsiu mainon automobilių už- tysim bile kokios rūšies bungalaw ar- 
darytą (Sedan) prie pirmo įmokė-! ba flatinį namą, tik biskj^ Įmokėjus, 
jimo. Klauskit

J. ZACKER 
6312 So. Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
43 E. 103 St.

PARDUOSIU barbernę 3 kėdžių, 
geras ir senas biznis, pigiai, 10722 
So. Michigan Avė.

Exchange—Mainai

5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga-

ATGRAŽINTOS RADIOS 
Praktiškai nauji radio priimtuvai, 

vėliausių išdirbisčių ir pirmos klesos 
! stovyj, pirmieji savininkai negalėjo i 
. išmokėti, už tuos setus tik reikia už-1

darome taipgi 1, 2 ir 3 morgi- ; Atsineškit šį skelbimą, gausit 5% 
labai pigia kaina. Pasimatykit pigiau.

su mumis pirmiausiai ' t vvvmcvv v r nt a m r-v m 
INDUSTRIAL LOAN SERVICE 

Valstijos priežiūroj
1726 W. Chicago Avė.

Kampas Hermitage Avė.

DEL MAINYMO--------------------------------------------------
50x125, prieš West Hinsdale stotį C. Į rAULAVZLIL’“ " “ “
B- Q-> paskirta dėl naujo biznio |COįage karštu vandeniu šildoma,' 

(bloko, netoli nuo planuojamo ’

i CRACKĖL CONSTRUCTlON CO.
4328 Elston Avenue 

Room 212 Juniper 9506

IR
Mes

VI es 
(•i u s

baigti mokėti.
i Atsineškit šį skelbimą, gausit 5%

LEVENSEN FINANCE CO.
506 W. North Av., 
Phone Lincoln 7620

Kampas Hermitage Avė. PASTĄBA. Turime parduoti tuo-1
Atdara panedėlyj, utarninke, ketver- jau. Mes turime savo sandelyje 4 gro- ' 

jiklius pianus, 5 upright pianus ir 8 i 
radio setus, parduosime jūsų pasiu-1 
lymu. Atsišaukit šiandie arba rytoj! 
iki 9 vai. vakaro arba nedėlioj iki 6 
vakaro. AMERICAN STORAGE 
HOUSE, 2216 W. Madison St.

ge ir subatoj iki 8:30 vai. vakaro

ANTRI MORGIČIAI IR PASKOLOS 
$500 metams $30 

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

11 So. La Šalie Street . j 
Central 2665

Personai 4 Iš

KNYGVEDYSTĖS ir apskaitliavi- 
<no mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami studentai, grei
tos pasekmės, nebrangu.

Phone Van Buren 2130

PATENTAI
FRANK J. SCHRAEDER, Jr.

Patentų advokatas naujoj vietoj 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Valandos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų. 4169 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU senyvos moteries 
prižiūrėti 4 metų vaiką, duosiu val
gį ir kambarį ir primokėsiu. Dirpti 
nieko nereikės. Atsišaukit greitai. 
Atsišaukit nuo 4 vai. vak. 3236 So. 
Emerald Avė., 2 fl.

REIKIA merginų patyrusių į po
pierių dirbtuvę, prie Knowilton ma
šinų ir viršų abeiiavimo mašinų, at
sišaukit, H. Stein & Sons, 2425 
West 14 Street.

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

MES turime gerą vietą su 
didele proga' dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznip. Mums ne
svarbu jūsų patyrimas, jei tik 
jus turite užtektinai apšvietos 
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 bū
ti pasekmingu.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su šavim šį skelbimą. 
Roseiland Motor Car Co., 
10857 Michigan Avė.

Išpardavimąs 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų pianų 
išpardavimas pigiai 
grojiklis pianas, 100 rou 

cabinet, ....................  $150
grojiklis pianas, gražus, $80 
Grand pianas, visai nau- 

........................................... $225 
$5

2 šmotų parloro setas, $25 
2 šmotų prikimštas setas, $20 
Lovos, $2
Dresseriai, $5 ir daugiau 
Indams cabiiiet,’ $5 ir daugiau 
Victrolas, '$5°<r daugiau 
Kaurai, $2 ir'daugiau 
Pastatomos liampos $3

daugiau
4 kambarių rakandai, $189 
Gasiniai pečiai, $6 ir daugiau 
Angliniai pečiai, Bufetai,

Congoleum patiesalai, $4 
daugiau.

SCHWARTS BROS.
STORAGE 

640 E. 61st St.
Atdara Utarninko, Ketvergo 

ir Subatos vakarais.

ir

ir

$800
lėlių ir

$700
Baby

jas, —
Visokių Victrolų

Upright pianai, gerų išdirbimų, $20
Išmokėjimais arba 10% 

pigiau už cash 
instrumentai yra visi geri ir tjnjs miegruimio setas, kainavo $250 
garantuoti. Mums reikia vie- 
turime tuojau iškraustyti 
Atdara vakarais iki 9 vai.

Englevvood Piano 
House

6512 So. Halsted St.

Tie 
pilnai 
tos ir 
vorų.

BARGENAS už cash. Parduosime 
aukštos rųšies iš sandelio, gražus 3 
šmotų mahogany setui, rankomis iš
drožinėti frėmai, kainavo $350 už 
$100. Didelis 7 šmotų riešuto medžio, 
kainavo $135 už $55, 4 šmotų riešu-

I . • • • * • . t • mor/j

už $95, springsai, matracas, liampos. 
ta- | Atdara kasdie iki 9 vakaro, nedėlioj 

! iki 5 v. 4444 Madison St. Tuft Stor
age, klauskit MR. IRVING.

Atsakančiame 
Sandėlyj ' 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA '

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau,

126, 7 ir 8 šmotų riesutę medžio 
valgomo kambario setai, $3fi ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai ir 
mahogany miegruimio setai. $40 ir 
daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 ir 
daugiau.

75 Covvell ir šiaip pavienių krės
lų $5 ir daugiau.

68 pastatomos liampos $3 ir dau
giau. ' v

TAIPGI ŠIMTAI KITOKIU 
MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
RIE TURI BŪT PARDUOTI 
ŽIŪRINT KOKIA KAINA.

Atdara vakarais iki 10, nedėlio- 
mis

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas, 

, matrasai, springsai, visokį rakandai 
i pigiai.

BOYSEN SAMPLE FURNITURE 
COMPANY

6335 So. Ashland Avė.
j Buvus California Sample Furn. Co.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

NA-
KU- 
NE-

iki 6 vakaro.
Available Storage

7732 Stoney Island Av.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

APRUBEŽIUOTAS PASIŪLYMAS. 
Bargenas už cash, nauji Rakandai 
sandėlyj parduosim už 40c ant dole
rio, Jacųuard, Mohair ir frieze parlo- 
ro setai taip pigiai kaip $75. $150 
vvalnut valgomo kambario setas, $50, 
5 šmotų vvalnut miegruimio setas, 
$95, kaurai, $15. Coxwėll krėslai, $25, 
pusryčių setai $10, 4 kambariams 
$395, verti $1500. Atdara iki 10 va-

PARDAVIMUI P/2 aukšto medinė PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
. .. »«aovU vandeniu šildoma,' GARAŽUS, porčius, cementinius

, ... , .- (1,rrAn A - viškai, garadžas, įplaukų $80 į mė- šalytakius, grindis, pamatus, stogus
valstijų kelio, kaina $oo00. Savinin-1 nesj kaina $7500, įmokėti $500 ar-: mąlevojame, taisome, dekoruoja- 

i. 5932 tik $o įmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hemlock 7969. 

5429 S. Ashland Avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors

kas mainys tuos išmokėtus lotus ir' ba įarduosiu už ’$7200 cash. U 
dades cash mainais | bungalow arba į So> Honore st TeL prospett 9710. 
kitą išmokėtą namą. Koliout Bros., ____________ ’________ ’________
6203 W. 22nd St., Bervvyn 1101.

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI aukštos rųšies 16 
apt. namas North Austin. vienų me
tų senumo, 8 karų garažas, lotas 
90x152, gerame stovyje, viskas iš- 
renduota, įplaukų $12720.00, kaina 
$85,000, cash reikia apie $15,000.

AUGUST T. PEISTOR
130 South Oak Park Avė., O. P. 

Phone Village 7500

$1000 CASH
Nupirksite modernišką presuotų 

plytų, 2 flatų, prie 60 ir Lafayette, 
furnas ir pečium šildomas, 5-6 kam- 

medžio 
kaina

barių, yra'elektra, kieto 
grindys. gerame stovyje, 
$9500 greitam pirkėjui.

H. J. COLEMANE CO. 
5857 S. State St.

Tel. Wentworth 5702

Atsineškit su savim šį skelbimą, 
mes duosim jums $200 pigiau.

_J_______
KAM MOKĘTI RENDĄ?

Ką jus turite parodyti už visą 
savo praeitą gyvenimą? Gal būt di
delį skaičių rendų kvitų. Ar jus ži
note, kad jus galite įsigyti namą 
mokant dar mažiau negu kad jus 
dabar mokate. Tik biskį įmokėjus 
jus galite nusipirkti 5 kambarių 
bungalovv, su stikliniais porčiais, 
karštu vandeniu šildomą, ugnavie- 
tė. Dar galima pristotyti du kam
barius ant viŠkų, garo paipos jau 
ten yra suvestos. Taipgi yra įmūry
ta prosininuiii lenta f t. t. Turit 
pamatyti, kad įvertinus. Mes pri
imsime lotus arba morgičių doku
mentus kaipo įmokėjlmą, kaina 
$8850.

5236 SO. GREEN ST.
Savininkas ant vietos. Rašykit 

arba pašaukite Rex Realty and 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630

TIKRAS PIRKINYS
Gražus bungalovv randasi netoli 

69 St. ir Artesian avė., tinkamai 
apkainuotas. Daugiau bargenų 
bungalovvs, net po $6000.

Frank T. Ilinkamp, 
7918 S. Westera avė.

Republic 4900

už

GYVENKIT SAVO NAME 
PADĖKAVONĖS DIENOJ

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės 
krautuvės su skiepu, 6—4 kamba
rių apartmentai, 4 karų garažas, 
rendų $6540, su $6000 cash galit veik
ti, kaina $53,000, priimsiu lotus kai
no įmokėjimą. Mes pastatysim bun
galovv, 2 flatų namą ant jūsų loto 
arba musų loto tik biskį įmokėjus. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
Atsineškit šį skelbimą, nuleisim 5 
nuošimčius.

MOTERYS!
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 iki 40 centų; marško
nes 1,000 yardų 10 iki 35 centų. 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitčms, dresiukėms ir 
lumberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

. F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, 111.

Rūbai ir kailiniai
Pirkit Weiser bildu, tiesiai iš 

dirbtuvės ir sutaupyki! tarpininko 
pelną. Sampeliniai kailiniai kautai 
už išlaidas. Northern seal kautai 
$65. sealskin kautai $75, kailiniai 
kautai $65 ir daugiau. Atsilankykit.

WEISER FUR CO.
19 S. Wells st., rm. 403

... Ir* vi'. - ■ ■ .... -■■■■ ■
Business Chances

________ Pardavimui^Bizniai________
VAISIŲ ir grosernės krautuvė, 

prie geros gatvės, tarpe dviejų bu- 
černių, 3 kambariai iš užpakalio, ne-

karo. Dykai dastatyipas. COLLINS brangiai. Turiu apleisti miestą. 2917 
STORAGE, 5114-16 W. Madison St. W. 63rd St., Hemlock 5620.

Lotas ant 69th St. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina

Kampas 72nd ir Maplevvood Avė. 
83x125. Įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 71st St. Del greito parda
vimo $1550.

Dviejų flatų muro namas 5-5 kam
bariai, vėliausios mados įtaisymai, 
karštu vandeniu apšildomas ant ' ’ 
mų

$1850.

lubų. Kaina $13,000.

A. N. MASULIS
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

pir-

TIKRI MAINAI
2 po 5, naujas mūrinis namas, 2 

atskyru boileriu, karštu vandeniu šil
domas, aržuolu baigtas, platus lo
tas. Parduosime arba mainysime j 
lotus arba į ką mažesnį.

2 po 
vandeniu 
Išgrįstos 
duosime 
arba ką

22 flatai ir 3 storai, viskas išren- 
duota. Įplaukų į 
Phrduosime arba 
mažesnio, nepaisant

3 po 5 ir Storas, 
ta.
žas.
ant bučernės grosernės, loto arba 
mažo namo.

karštu 
baths.

Par- 
arba mainysime ant lotų, 
nors mažesnio.

6, naujas mūrinis, 
šildomas, shovver 

gatvės ir išmokėtos.

metus $17,500. 
mainysime ant 
apielinkėc.
Viskas išrenduo- 

Garu šildomas. 2 karų gara- 
Parduosime arba mainysime

Jei jus jieškote bargenų pasima- 
tykite su mumis pirmiausiai. Mes 
turime bargenų visame mieste. Jei 
norite mainyti savo cottage Į bun- 
galow arba j dviflatj, mes turime 
daug jų.

W. H. Kelps and Co.
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

4 kambarių bungalow, lotas 
30x125, gerame distrįkte, sa
vininkas yra išsikraustęs, pi
giai, $5300, priimsiu lotų kaipo 
dalį įmikėjimo.

6427 Irving Park Blvd.

LOTAS 25x125, geras biznis, ran
dasi prie St. Charles Rd., 1 blokas 
į vakarus nuo Manheim Rd., geras 
pirkinys už $2400, cash. Imkit 
Westchester “L” iki Belhvood Avė 
Stoties. W. S. BOOLS CO., Phone 
Bellwood 4818.

8 KRAUTUVIŲ namas, viskas iš- 
renduota, gera ateitis, vertas $40.000, 
cash $7500, bargenas. 201 Harrison 
St., Oak Park, Tel. Austin 3074.

KA TURI?
KAS NUSIBODO 

ATGRISO
KO NEBENORI
AR TAI BUTŲ 

Namas 
lotas 
garažas 
farma 
morgičius

MES DUOSIME 
KĄ NORI 
GREITAI

MUSŲ KOSTUMERIAI 
LAUKIA

Telefonuok, rašyk 
ar atvažiuok —

N0RW00D PARK
Jus ir jūsų draugai esate kviečia

mi "atsilankyti ir apžiūrėti musų 
naujos mados Schiller statybos, mū
rinių bungalovv su visais rakan
dais, 6333 N. Oak Park Avė., neto
li Devon. 
bažnyčios, 
aukštosios mokyklos, 
Norwood Parko stoties, 
Western geležinkelio, 19 minučių va
žiavimo nuo vidurmiesčio, 2 blokai 
nuo Milvvaukee Avė. karų linijos. 
Musų naujos mados namai yra at
dari apžiūrėjimui visą dieną nedė
lioj ir kasdie po pietų nuo 1:30 iki 
8. kitomis valandomis pagal sutartį.

I. J. SCHILLER & CO. 
Namų Statytojai 

4708 N. V7estern Avė.
Ravenswood 3069—0196

Vieta netoli šv. Teklės 
1 blokas nuo pradines ir 

3 blokai nuo 
prie North

4 FLATŲ MEDINIS, $11,300 
Prie Spaulding Avė., netoli North 
Avė., 4-4 ir 5-6 kambarių. Šis namas 
suteiks jums geras Įplaukas, rendos 
$130 j mėnesi. Galim priimti lotą i 
mainus. Atsišaukit. 3717 Armitage 
Avė., ar telefonuokit Spaulding 4280.

CHARLES JARCHOW

12 FLATŲ mūrinis, prie 71st ir 
Rock Island Stoties. Rendų $10,700 j 
metus. Parduosiu pigiai už 51Ą sykių 
rendų, $5000 cash galit veikti, savi
ninkas 7519 So. Halsted St., Rad- 
cliffe 2520.

atvažiuok —
dykai 
sveiki

Patarimai
S. J. Dargužis,
807 W. 18th St.

Canal 4960

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

4 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
netoli Westem Electric Kompanijos, 
yra gasas, elektra, vana, viškai, sti 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo 
keti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak. 
4010 W. 26th. St.

PRALEISK ŠVENTES SAVO NAME 
BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe 

mūrinius bungalovv, tile stogas, k. v. 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk
cijos,-nėra geresnių Chicagoj, atdaros 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade 
1179.

MUSŲ prityrimu pastatytų 10 mo
demiškų po 5 kambarius bungalovv, 
'{eroj apielinkėj, 1 blokas nuo 22 
St. prie Maple Avė., Bervvyn, III., 7 
minutos ėjimo iki Oak Park “L” 
stoties. Pažiūrėkit kol nupirksite 
vieną. Lengvais išmokėjimais, pigi 
kaina, $8500. Mes pastatysim ant 
jūsų loto už $1000, kitus kaip rendą.

JOHN SKALE Jr., 
Tel. Riverside 6097

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

______________________________ .

Stepi.au



