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Lietuvių-Lenkų 
derybos Lugane 

nutrauktos
Žydų agentūra skelbia, 

kad Lietuvos valstybės 
bankas nebeišmokąs

Francijos ministeriy kabi
netas sudarytas

Premjeras Painleve bus kariu 
ir finrnsų ministeris, vietoj 
Gailiaus

PARYŽIUS, spalio 29.
Premjera ; Painleve, diri.c.i išti
są naktį, pagaliau pabaigė kom
binuoti naują ministerių kai i- 
netą, kurio sąstatu* buvo pri
statytas prezidentui Dumergue 
patvirtinti. Premjeras Painle- 
ve bus kaliu ir finansų minis
teris, vietoj Caillaux, kurs nau- 
jon ministerijon nebęįelna.

Kabineto sąstatas

Naujas Francijos ministerių 
kabinetas sudarytas

Naujo ministerių kabineto 
sudėtis tokia.

Premjeras ir finansų minis
teris, Paul Painleve.

Lietuvos-Lenky derybos Lietuvos Valstybės bankas 
Lugane nutruko sustabdęs mokėjimus

Abieju pusių delegatai negulė
jo prieiti prie sutarimo ir iš 
keliavo namo

LUGANAS, Šveicarija, spa
lio 28. šio mėnesio 14 dieną 
pradėta čia iš naujo lietuvių ir 
lenkų konferencija, kuri buvo 
tęsimas laikytos pirmiau Ko
penhagoj konferencijos, nutru
ko. Pasirodė, kad lietuvių de
legacija 'neturėjo pakankamų 
savo vyriausybės įgaliojimų da
ryti sutartims dėl susisiekimo 
gelžkeliais su Lenkija.

Dvi savaites tatai prasiderė- 
ję ii- prie nieko nepriėję, dele
gatai išvažinėjo namo, nebe- 
prfskirdami nė laiko nė vietos 
naujam suvažiavimui; Lenkų 
delegacija grįžo Varšuvon, lie
tuvių Kaunan pasitarti su

Lietuvos žyduose kilus panika, 
kad valstybės bankas ban- 
k rotuojąs.

KALNAS, spalio 28. [Žydų 
Telegrafo Agentūra]. Lietu
vos Valstybės bankas, kurs be
veik visuose Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose turi savo sky
rius, šiandie sustabdė išmokėji
mus pinigų. Verslininkuose 
žyduose dėl to kilo panika.

Oficialiai bankas nesisako 
bankrotavęs, praneša tik, kad 
išmokėjimų pegalįs daryti dėl 
to., kad neturįs gyvų pinivų.

Lietuvos Valstybės banke 
laiko pasidėję pinigus ne tik 
privatiniai verslininkai, bet ir 
visos žydų viešosios įstaigos, 
taip jų ir veikianti Lietuvoj 
“Haias” organizacija. Bankro
tu vi ma s Lietuvos valstybės

Užsienių reikalų ministeris, 
Aristidas Briand.

Teisingumo, Cnmille Chau- 
temps.

Vidaus, A. Schrameck. 
Darbų, Anatole de Monzie. 
Karo, Edouard Deladier 
Laivyno, Emile Borel. 
Prekybos, Daniel Vincent. 
Agrikultūros, Jean Durand. 
švietimo, Yvon Delphos. 
Kolonijų, Leon Parrier. 
Darbo, Antoine Durafour. 
Pensijų, Luis Anteriou.
Naujasis kabinę! aa savo su

dėtim yra truputį kairesnis, ne 
kaip ką tik rezignavusis. Be to, 
naujam kabinetui pasiūta dar 
naujas portfelis, būtent biu
džeto ministerių, kuris bus pa
vestas Georgės Bonnet ui.

Viceministeriais paskirta: 
tarybos prezidento, Aime Ber- 
thod; prekybos laivyno, Daltie- 
lou; karo, Ossola; aeronauti
kos, Laurent-Eynac; sunaikin
tų sričių. Jammy Schmidt; 
techninės edukacijos, Paul Be-

•Pacific and Atlantic Photo]
' Paskutinis. Amerikos “Clipper ship” griaunamas Netv Yorko. 

Spalių 21 d., tam laivui buvo reųuiem sugiedota. Jis griaunama 
lodei, kad jau per senas.

Kaltina franeuzus dėl 
sukilimo Sirijoj 

_____ _____   •
PARYŽH’S, spalio 29. Pa

ryžiaus laikraščiai, be skirtu
mo savo politines šalininkybės; 

j daug rašo dėl padėties Sirijoj, 
kuri esanti labai rusti .dabar, ir 
galinti virsti dar blogesne atei
ty.

Neoficialiais pranešimais, per 
sukilimą Damasko buvę užmuš
ta apie 5,000 žmonių. Arabai 
sujudę ne tiek dėl to, kad dau
gybė jų žmonių žuvo nuo fran
euzų bombų, kiek jie yra įsiu
tę, kad krikščionių kareiviai 
drįso bombarduoti jų šventą 
miestą, mesti bombas ] garsią
ją musulmonų šventovę, Sena- 
jeh moskę, kur be kitų Maho
metonų garbinamų relikvijų ir 
šventenybių yra ir akmuo, ant 
kurio Abraomas degino Dievui 
aukas. Ta moskė, laikoma 
orientinio meno perlu, išsilai
kiusi per aštuonis šimtmečius 
nežiūrint daugelio politinių per
vartų, dabar buvo skaudžiai 
franeuzų bombų apdraskyta. 

(Tuo musulmonai baisiausiai pa
sipiktinę, ir prieš franeuzus 
gali sukelti visą mahometoniš- 

.ka Siriją, taip, kad pagaliau 
francuznms gali tekti prašyti 
Tautų Sąjungą paliuosuoti 
Fra nei ją nuo mandato tam 
k raštui.

Paryžiaus laikraščiai pataria 
geriau evakuoti Sirija, kuri 
esanti tik našta Franci jai ii 
niekados ji iš to krašto naudos 
neturėsianti.

* Reikalauja atsaukt Serrailą
PARYŽIUS, spalio 29. --Gir- 

" dėt, kad užsienių reikalų minis
teris Briand pareikalavęs, kad
aukštesnis Francijos komisą-

Lenky šnipy byla

savo valdžia dėl pajudintų 
klausimų ir projektų užmegsti 
susisiekimą gelžkeliais tarp 
Lietuvos ir Lenkijos.

Kopenhagoj buvo susitarta, 
kad konferencija Lugane pra
sidėtų spalio 10 dieną, tečiau, 
dėl įvykusio Lietuvos ministe- 
riu kabineto krizio, ji prasidė
jo keturiom dienom vėliau. T.ie- 
tuvių delegaciją sudarę: Dr. J. 
šaulys. Jonynas ir sekretorius 
Sakalauskas, kaipo vyriausi 
Lietuvos atstovai, ir ekspertai 
Pet ke v ič i u s, Tamaše v iči u s,
Nori uitis ir Skardinskas. Len
kų delegacijai vadovavo minis
teris Leon Wasilewski, kaipo 
pirmininkas, ir Czudowski, kai
po sekretorius.

Derybos visai sukliuvo pra
eitą šeštadienį, sekmadienį pa
aiškėjo, kad toliau vesti per- 
traktacijas bus bergždžias dar
bas, ir pirmadienį delegatai iš
važiavo namo.

banko reikštų todėl žydams vi- 
■ išką ekonominį žlugimą. .

New Yorko italai puolė 
fašistu mitingą

NE\V MORKAS, spalio 29.— 
Pennsylvania viešbuty fašistai 
vakar šventė trejų metų fašis
tų viešpatavimo Italijoj sukak
tuves. Iškilmėse dalyvavo apie 
600 fašistų. UŽ kelių blokų to
liau, kitoj salėj, laikė mitingą 
kiti italai, fašistų priešai. Pas
tarieji nutarė suruošti demon
straciją prieš fašistus; ir buriu, 
apie 400 asmenų, atvyko ties 
Pennsylvania viešbučiu, kur 
iie ėmė daryti triukšmo. Kad 
nekiltų muštynių, policija faši
stų priešus išvaikė.

Sovietai pasistatė du 
nauju garlaiviu

nazet; aukštasis butų rupinimo 
komisaras, Levasseur.

Herriot atsisakė
Premjeras Painleve daug lai

ko pašventė, stengdamasis pri
kalbinti buvusį premjerą Ker
notą apsiimti būti premjeru ir 
sudaryti kabinetą, arba bent 
priimti ministerio portfelį jo 
kabinete. Herriot tečiau visai 
atsisakė, neva dėl savo menkos 
sveikatos.

Painleve stengės taipjau pri
kalbinti socialistų vadus, Leoną 
BĮ urną ir Paulą Boncourą, ben
dradarbiauti su valdžia, bet ne
pavyko. Jie pareiškė, kad jie 
esą surišti Grenoblo įvykusio 
socialistų kongreso nutarimu, 
kurs draudžia socialistams da
lyvauti buržuazinei valdžioj.

Du užsimušė automobi
liu katastrofoj

Gfaiky kariuomenė pasi
traukė iš Bulgarijos

A'I’ĖNAI, Graikija, spalio 29. 
Oficialis pranešimas skelbia.

kad Graikijos kariuomenė? jau 
pasitraukus iš Bulgarijos Že
mės.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos* pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito 'klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausiai

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau. kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

LENINGRADAS, Rusija, 
spalio 29. Vakar čia buvo 
nuleisti į vandenį du nauji gar
laiviai pirmutiniai, kuriuos 
sovietų valdžia pasistatydino.

Kalbėdamas laivų nuleidimo 
ceremonijose, sovietų užsienių 
prekybos komisaras, Leonidas 
Krasin, pareiškė, kad Rusija 
būtinai privalanti savo prekybą 
išvaduoti iš priklausymo nuo 
svetimų kraštų laivų kompani
jų. ; i

Abudu naujieji garlaiviai bus 
vartojami miško eksportui.

DANVILLE, III., spalio.29.-— 
Peoria and Eastern pasažieri- 
niam traukiniui sudaužius kry
žkelėj automobilį, keturi juo 
važiavę asmens buvo užmušti.

BUFFALO, N. Y., spalio 29. 
-r-V iena Bank of Buffalo tar
nautoją nušovę, antrą pavojin
gai sužeidę, plėšikai paspruko 
su 93,000 dolerių banko pinigų.

ST. PAUL, Minn., spalio 29. 
—Automobiliui prasilmižus pro 
geležinius sparus ir nuo viadu- 
kto nukritus dvidešimt pėdų 
žemyn, juo važiavusiųjų žmo
nių du buvo užmušti, o trečias 
mirtinai sužeistas. Užmuštieji 
yra Walter Cavanaugh ir 
Krank Meyers; sužeistasis 
Jos. Hathaway.

Dany unijos gauna 
Amerikoj $7,000,000 

paskolos
KOPENHAGA, Danija, spa- 

lio 29. — Jungtines danų muni- 
cipalės unijos šiandie gavo iš 
Amerikos bankų sindikato, ku
rio prieky stovi New Yorko 
Brown Bros, firma, 7 milionu^ 
dolerių paskolos. Paskolos grą
žinimas prasidės po penkerių 
metų ir, tęsis per dvidešimt 
penkerius metus, su 51/2 nuoš.

Bulgarijos premjero brolis 
nužudytas Sofijoj

VIENNA, Austrija, spalio 29. 
— Sofijoj tapo nušautas gatvėj 
Bulgarijos premjero brolis, 
Danazas Cankov. šovikas pa
bėgo. Piktadarybes priežastis 
nežinoma. Cankov ėjo gatve su 
savo žmona ir broliene, kai į jį
šauta. Nužudytasis buvo par- 29. 
iamento naiJys, bet su savo bro
liu. premjeru Aleksandru Can- 
kovu, buvo ne guriausiuose 
santykiuose.

Didžiojoj Britanijoj yra 
49,958 daktarai

LONDONAS, spalio 29. ™ 
Didžiojoj Britanijoj, kurios gy
ventojų skaičius siekia 48,072,- 
000, yra 49,958 daktarai, tai 
yra kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų tenka vienas daktaras. 
Baigti medicinos mokslą Angli
joj prieš karą pareidavo trupu
tį mažiau, kaip 5,000 dolerių, 
dabar gi pareina ne mažiau 
kaip 7,500 dolerių.

YOUNGSTO\VN, Ohio, spa
lio 29. Charles Vau valion, 30 
metų, bandė “krenkiuoti” savo 
automobilį, nepabojęs, kad ma
šiną buvo palikęs “gyroj”. Pa
leista mašina staiga parmušė? 
jį žemėn ir suvažinėjo.

. PETR1CA, Bulgarija, spalio
— Graikų kariuomenė evn- 

kuavo Bulgarijos teritoriją šį
rytą 1 valandą, septyniomis 
valandomis anksčiau, ne kaip 

.Tautų Sąjungos tarybos buvo 
nustatytas paskutinis terminas. 
Evakuotą kraštą bulgarų z jė
gos užims vėl rytoj.

- PARYŽH’S, spalio 29. — 
Tautų Sąjungos tarybai šian
die pranešta, kad mūšiai Grai- 
kijos-Bulgarijos sienpj pasilio
vę ir kad abiejų priešininkų ka
riuomenes pasitraukusios per 
sieną j savas teritorijas.

'Tautų Sąjungos taryba savo 
slaptame posėdy svarstė pa
sigyrimą komisijos graikų-bul- 
garų konflikto priežasčiai ištir
ti. Girdėt, kad komisija bus 
sudaryta iš kariškių ir civilių, 
ir kad jon įeis taipjau vienas 
franeuzų karininkas, vienas 
italų karininkas ir švedib bei 
olandų civiliai .žmonės. Komi
sijai pirmininkausiąs anglų dip
lomatas Sir Horace Rumbold.

ORRS:
Federalis oro biuras šiai die-

Vokiečiai kovoja Ame
rikos krutamupsius 

paveikslus

ras Sirijai, generolas Serrail, 
butų iš ten atšauktas.

| OKUPUOTA LIETUVA

■Sprogstamoji medžiaga bažny
čioje.

VILNIUS,^1273;. (Elta).
Spalio mėn. 10 d. Vilniuj šv. 
Trejybės bažnyčios požemiuose 

*buvo rasta kelios dėžės sprogs- 
jtanios medžiagos, kurios spro- 
; gimus galėjo sunaikinti visą 
{miesto dalį.

I

i

Į

BERL1NAS, spalio 29. — 
nai Chicagai ir apielinkei pra- Kovodami su Amerikos knita-, 
našauja: maišiais paveikslais, Vokietijos

Apsiniaukę; gali būt sniego; filmų pramonininkai paskyrė 
nedidelė temperatūros atmai- pirmą lapkričio menesio savai- 
na; vidutinis mainąsis vejas. tę kaipo nacionalę vokiečių fil- 

Vakar temperatūra viduti- mų savaitę. Visą tą savaitę 
niŠkai siekė 25° F. visuose teatruose bus rodomi

šiandie saulė teka 6:19, lei- vien tik vokiečių gaminti kru- 
džiasi 4:18 valandą. tumieji paveikslai.

1 ...
___

KAUNAS [L-va]. - Vy- 
riausis Tribunolas apeliacijos 
instancijoje uždaromis duri
mis nagrinėjo bylą Zigmo Osu- 
cho„ Barboros Proscevičiutės, 
Juozo Stančiko, Melanijos Bar- 
tosevičaitėH. Stepono Stančiko, 
Miko Urbono ir Petro Jurkevi
čiaus, kaltinamų, kad kai ku
rie iš jų, tarnaudami genera
liniame štabe raštininkais, bu
vo lenkų žvalgybos agentais ir 
suteikdavo lenkų karo žvalgy
bai Vilniuje žinias apie leidžia
mus krašto apsaugos srityje į- 
sakymus ir kariuomenės padė
tį.

Šioji šnipų organizacija bu
vo suorganizuota atvykusio 
Lietuvon Lenkijos ekspozitu- 
ros karinės žvalgybos prieš 
Lietuvą vedėjo poručninko Ri- 
šardo Gžibovskio. Šnipų tarp 
buvo pasiskyi’stytos šitokios ro
lės: agentai, rezidentai ii 
konfidentai. Agentai turėdavo 
rinkti karinio pobūdžio žinias 
ir rasti tinkamu tam darbui 
bendradarbių. Rezidentais bu
vo ek.spozituros agentas nuola
tos gyvenąs Lietuvoje ii1 turįs 
bendradarbių, .lis gautų žinių 
santraukas siųsdavo per agen
tus lenkų ekspoziturai. Agentų 
ir rezidentų bendradarbiai va
dinosi konfidentais. Jų pareiga 
buvo pildyti agento ar reziden
to reikalavimus ir tiekti žinių. 
Organizacija turėjo slapyvardi 
“lala”.

Kariuomenes Teismas buvo 
pasmerkęs: Zigmą Osuchą, Ste
poną Stančiką ir Mykolą Ur- 
W>hą "miiri; Ifliozą -Stančik.j, 
Melaniją Bartosevičiutę iki gy
vos galvos sunkiųjų darbų ka- 
lėjiman, Petrą Jurkevičių de
šimtį metir ir Rarborą Prosce- 
vičiutę ketverius metus kalėti.

Vyriausias 't ribunolas išna
grinėjęs bylą, nubaustą mirti 
Steponą Stančiką ir Petrą Jur
kevičių pripažino nekaltais ir 
išteisino. O Osuchui Zigmui ir 
Mikui Urbonui pakeitė bausmę 
— vieton mirties bausmės iki 
gyvos galvos kalėti, Juozui 
Stančikui vieton i'ki gyvos gal
vos - penkiolika metų sunkių
jų darbų kalėjiman. o kitą da
lį kariuomenės teismo sprendi- 
mo patvirtino.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimcčiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmu ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die- 

• nų. Visų riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Ralsted St. 
HJPIKAIČIO APTTEKA, 233 East 115 St. 
RENOšTAUS APTTEKA, 1616 West 47 St.

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

Per virš šešiosde- 
Simts sept'ynius me! 
tus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea- 
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dyti savo kūdikių.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

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

Kataloge .rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

“Jei mašinališkus darbas 
nka kasdien daug valandų

Daugink savo kuponus 
prisių'sdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

irgi 
nes 

suteikia

6914 So. WesternAve

nėra stebė- 
po f rijų f mėnesių 

visą naktį,

Eagle Pienas yrą 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių, penėjimui

reakcionieriai lie
čia, taip vadinama 
Security League,”

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

su dešim- 
kiekviena pora

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Yra suteikiama su pažinimu ir be 
skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute -

Skaityk šitas straipsnius 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų aviniukas užganėdintas, 
Visi linksmi!

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

UD1 Klę\

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kifronų gausit u;' 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....r. 150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

.1 HA.1. X A IX XXXII i X

vaisiai <itng- 
miegoti 

Kambarį reikia gerai išvė- 
Matrasas turi būti lygus ir iš 

plaukų arba vailoko. Pa- 
bet jei norima, tai

Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pasTel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadot 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th dhieago, UI

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos lakūnai oriai vininkai 

lėkdami pritruko gaso ir buvo pri
versti nusileisti į lenkų teritorijų. 
Lenkų kareiviai juos tuojau su
areštavo. Ar jus žinote, kad jus 
privalote rūkyti lleimar Turkiškus 
eigaretus, nes llelinarai turi savy
je Turkiškų tabaką, kuris yra ži
nomas visame pasaulyje kaipo ge
riausias ir, brangiausias tabakas 
dėl cigaretų.

Švedijoj komunistai 1924 me 
tais buvo suskilę į dvi frake! 
""L Nepriklausomi kpmunis 
tai nesenai prisidėjo prie soči 
aldemokratų. Švedijoj, mato 
ma, tie nepriklausomi komunis
tai buvo sukalbami žmonės 
Darbininkų klasė Švedijoj 
bud u laimėjo.

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. WeUs St, 

kampas Washington
Vąląndcs: Tanedėlyje, Ketverge ir 

J’ėtnyčioj; 9-0. Utarninke, Seredoj ir 
Šubatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Jei jūsų kūdikiai turi ant veido 
išbėrimus, jus surasite, kad Cadum 
Ointment tuojau tuos išbėrimus su
džiovins ir uodą paljks daili. Tai 
yra labai gerai gydantis antisepti
kas, niežiejimą prašalina tuojau. Ca- 
<lum Oinfment yra franeuziškas pri- 
rengimas padarytas Amerikoje ir ne- 
sužeis kad ir švelniausios kūdikių 
odos.

Naujiena Marquette Park Kolonijai 
Didelis Atidaryma Naujos Krautuvės 
Visiems žinomas Chicagoj biznierius, buvęs biznyje ant Bridgeporto per 

10 metų, Englėwood per 6 įlietus. Esu patyręs ‘visokiuose bizniuose ir žino
mas visuomenei. . Buvau savo kOstumerių remiamas senose vietose, manau, 
kad nepamirš manęs ir mano krautuvės naujoj vietoj:

Meldžiu atsilankyti ir pamatyti mano naują krautuvę, 
mes tamstą užganėdinti kuogeriausiai.

Kas pirks nuo pirmos dienos Lapkričio-November pirmą kartą, bus duo
damos dovanos vyrams, moterims ir panelėms.

šiuomi pranešu savo kostumeriams, kad užlaikau pirmos rųšies prekes, 
šviežias ir naujas. Geriausi apyniai, miežių salyklas, rugių salyklas dėl 
naminių nesvaiginamų gėrimų dirbimo. Visokie prieskoniai dėl pagerinimo 
gėrimų. Visokios rųšies moltų. Mes čia negalime viską suminėti, ateikit ir 
pamatykit musų prekes.

Dar primenu savo kostumeriams, kad aš buvau Kapadoj dideliuose mies
tuose ir patyriau kas link gyvenimo ir kitokių reikalų. Taip pat lankiausi 
Rytinėse valstijose, Niagara Falls, New York, Pennsylvania, Mass, Ohio. 
Kuriems veikia žinių, mes suteiksim ir paaiškinsim apie visokius dalykus.

Telšiuose masiniame susirin
kime vienas pasako, kad Lietu
voje darbininkų sąmonė pa- 
kils tilf tuomet, kai bus su
triuškinta per ateinančius rin
kimus krikščionių demokratų, 
ūkininkų sąjungos ir darbo fe
deracijos valdžia. Policija už 
tai kalbėtojui sustatė protoko
lą, nes taip, girdi, sakyti, tai 
reiškia konstituciją griauti. — 
Tai taip Lietuvos policija su
pranta konstituciją.

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftH f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. k

Kinijos liaudis dabar 
pradės labiau progresuoti 
ten pagerinta rašyba 
progą daugumui žmonių leng
vai išmokti rašyti ir skaityti. 
O kuomet pradeda žmonės dau
giau skaityti, tuomet, supran
tama, pradeda daugiau ir pro
tauti. Tuomet ir paprasti 
žmonės reikalauja sau žmoniš
kų ir lygių teisių gyvenime.

Amerikoj 
snaudžia. 
“National 
kur lik gali užkerta kelią lais 
vės žodžiui. Ta lyga pasidar
bavo, kad žinomas Anglijos 
darbininkų vadas Hendersonas 
negalėjo kalbėti vitšiame susi
rinkime Hartford, Conn.

gražių stylių dėl moterų kurioms sunku 

užbaigę mokyklą kaino kojų daktarai, išegzsiminuoil jūsų kojas dykai.

15 pirmo pasirodymo sio^ų
— vartok Dr. Humphreys’ 
“77”. I’rašalinkit Salti ii jusų 
sUtemos — Jos taipgi gerai 
nuo gripo. Laikykit namie 
“77”. Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. "77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit “77” Šiandie

At all Druggist* 30 centą.
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINECO. 

156 VVilIiam Street. New York

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynąi ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksnio ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad gi 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į apticką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
rainų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

Sena Problema Motinoms
Nedapcnejimas yra didžiausias 

priešas bręstančiai merginai. Kiek
viena motina turi tą pavojų sulik
ti. Nesenai įžymus anglų chirurgas 
pareiškė, kad minios bręstančių nver-. 
gaičių yra nedapenėtos. O blogiau
sia to dalis yra, kad liga tuoj po to 
seka. Džiova ypatingai gręšia brę
stančioms mergaitėms.

Mokslo eksperimentai tarpe mokyk
los vaikų nesenai įrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant neda- 
penėjima. Vaikai auklėti su Eagle 
Pienu du syk greičiau augo negu pa
prastai. Po feisybei, vidutiniškai jie 
daugiau augo negu paprastu pienu 
išauklėtieji. Jų mokytojai raportuoja, 
kad jie netik geriau išrodė, bet buvo 
sveikesnis ir greičiau mokinosi.

809 W. 35tli SI., Chicagoj
Tel. Be levard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR J 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir < 
Parduodam Laivakortes. R

n u rami 
miego ji 
turi at

ž.mogus nuo jo bunka ir lieka 
negabus aukštesnės rųšies min
ties darbui. loky darbas .ne
tik nedaro žmogų kilnesnį, kaip 
papiastai manoma, bet, atvirk-* 
ščiai, paverčia jį kokia mašina 
be dvasios. Jei žmogus visa 
savo gyvenimą 
verstas varginančiais darbais ir 
jeigu tai trunka per ištisas kar
tas, tai jo proto atbukimas dar 
didėja <lel paveldėjimo įtakos, 
rodę! žmonės, buvę ilgą laiką 
vergais, negali tuoj tapti po
nais ir imti valdyti, bet pirma 
turi persiauklėti. Vergas, ži
noma, nekaltas, kad jo protas 
apribotas ir atbukęs: tai jo po
nas, kaip,voras, iščiulpė iš jo 
netik jo kūno jėgą, bet ir sie-

— -....- —| Kuomet jus su-
.. j sergate, tai pir-

m£L j matinis dalykas
B I jus norite gauti

gerą sPecia,istfK 
ly kad jis jumis gy-

f dytų — tokį spe- 
I cialistą, kuris tu-

/ I r* daug metų pa-
tyrimą ir tokio 

i kuris “nedaro 
Aa .Ą ; spėliojimų’’. Gal

būt, kad jus jau 
{esat gydętds pus 
daugelį gydytųjų, be; vis l>e pasek
mių. Priežastis buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskits 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir Kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rimo geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies liaujas ir užsisenčju- 
sius ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir nusies trubeliai, odos ir 
VENERINES ligos, yra musų speci- 
alumas. per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

Miestas
Išpiltlyk ir siųsk Naujienoms

Apstus Miegas Apdraudžia Sveikatą 
Jusų Kūdikiui

• .
Reguliuriški laikotarpiai nejudomo J«S 

miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilsio gero 
penėjimo ir priežiūros 
sfa. Kūdikiui patogiausiu 
vienam 
dinti 
bovelnos 
duškos nereikia. 
galima patiesti švarią, sulenktą ska 
relę po galva. Miego iššaukimui kam 
barį reikia pritamsinti. Reikia veng 
ti kūdikio supintą ir kitus 
nimo budus. Atmink, kad 
mas yra įgimties paplotis ir 
eifi gamtiškai. Vengk visų 
dėl miegojiir.’lf, nes jos visos labai pa
vojingos rankose neprityrusio as- 

1 mens.
Tinkamas maistas ir penėjimas 

daug turi su miegu. Nedapenėtas kū
dikis bus alkio išbudinamas. Perpe- 
nėtas bus neramus nuo suirimo vi
duriuose. Sveikų kūdikių niekad ne
reikia budinti, kaip tiktai dėl penė- 
iirtio. Vienok dėl permainymo sušla
pintų drapanų tą taisyklę galima per
žengti. Kūdikiai tuoj pramoksta pra
busti penėjimo laikui 
tiha, kad kūdiki 
įpranta mieguti ištisai 
prabuydanias tik ’del penėjinvo pava
kary. Šitame amžy kūdikis turi pra
migti bent du sykiu po dvi valandi 
per dieną, ryte ir po pietų. Kūdikiui 
augant, vieno snustelėjimo užtenka, 
bet patarfina popietinį užmigimą tę
sti iki penkto ar šešto meto.

Jei po to, kaip padarei visus pasi- 
saurfojimus, kūdikis vis nerimauja, 
pasirodavyk su gydytoju, nes gali 
būti yra kokia besivystanti liga, ku- 

I ri neduoda ramiai ilsėtis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk . 
0 Polam

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Dearborn St.
12 augštas

Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jusų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jusų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyžo, "Locomotor Ata- 
xia”, Bronchito, Astma, Anemioe, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra nesva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydyihtl galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisinga 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Seram, čiepus, Bakteryn, 
Antitoxin ir specialės “intravenoua” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir “914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Vahndos nuo 9 ryto iki 5:80 va- 
kare "kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Suimtoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto' 
J09 N. Dęarbom St., Chicago

Savaitiniai Specialai
Moterų ir merginų .patentuotos Nkiiroa vam 

Čia spalvuotų viršų, visi pilnos skuros, 
giirantuotu. . . ( -

Vėliausio styiiuus dėl vaikų čėverykaį,
verti, $4.50. Specialiai šiai savaitei

Visos mloroi nuo 8^4 iki 2
Atyda moterims su mažomis kojomis

Tikri Zipper batai, kiekviena pora garantuota, mieros 
2%, 3, 8Mi ir 4. verti 
Specialiai šiai savaitei po

Kiti Zipper biitYi, nuo 4 iki 9, nužemintomis kainomis
Mos užlaikome žinomus Bostonian čeverykus dėl vyrų.
Mes užlaikome pilną''pasirinkimą ekstra mierų čeverykų, 

pritaikinti. - v '
Levv ir MII ton WaiHawsky’:

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St. Tel. Canal 0762

CĄT NO. 1163

DEL APRŪPINIMO
MQTINV IR. JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS, 
ąi l 4

The Western Malt & Kops Co
JOHN P. LEGEIKO

RŪDA DYKAI
tikro Hpecialinto ir jo pagelbininkų. 
Tn>» specialia paaiulymae yra geras 
tiktai trumpam laikui, todėl neatidė- 
liokit, atsilankykit šiandien. Atidėlio
jimas visuomet yra pavojingas ne
paprastai Hunke$nėi«e ligose.

Gydymas idaptų ligų ir vyrų krau
jo ligų yra musų specialumas.

įimto,

35 metai paty
rimo gydyme
chroniškų 

m

Kuomet kiti
gydytojai ■p-
vile — ateikite

pas:

IMPERFECT IN ORIGINAL ‘j
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Lietuviai Advokatai

Namų Tel : Hyde Tark 8396

j. P. WAITCHES
Advokatas

VV. WaHhington St. 
VVashington & Clark

Tel. Pulhnan 6377 Roseland, I’L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jl- 

me abstraktų ir nejudinamo Uu- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

Lietuvos
Tindi-Rindi.

3241

Z

11 
Tel.

negu uzsie- 
niostagavimo 

Valdininkai 
naujų nėra, 

braukia.

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034--Val. nuo\ 9-6

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062
-9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Miliniui i Turkiškų cigaretų yni par
duodama kasdien, todėl, kad Turkiš
ki eigaretai yra geriausi pasaulyje 
dėl užaiganėdinimo rūkyme.

Boksas 10 arba 20

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
. Tel. Centrai 6390

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 VV. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 ▼. v. 
323G S. Halsted St. T. Boul. 6737

Dar-
šaukiu-rėkia darbinin-

į vaian- 
bet dar

Kam 
mirsim.

amat- 
nežars-

Fab-

ŠIAULIAI, 1925. X. 
bo! 
kai. Kasdien ąukrapšto keletą 
centų gabalą margarino pirkti, 
ar suranda plaukais apaugusią 
duonos plutą, graužia ir šau
kia. žiemos viešųjų dariai ne
bėra. Jeigu praveda užkampy 
siaurą trotuarą, grindžia siek
snį gatvės, lopo stogo kampą, 
visiems neužtenka. Statyba su
mažėjo. Pora darbininkų trina
si apie statomus, vienaukščius 
trobesius ištisą vasarą. Kelius 
gyventojai pataiso. Plentų nė
ra mados lyginti arba naujus 
tiesti. Nors gelžkeliai 
dą teina 30 kilometrų, 
ilgai taip važiuosime, 
skubintis, ir taip greit 
Galim parašyti reiksią 
ninku, bet ir jie smėlio
tys reikia statyti, lopyti, 
likai mažina dirbančiųjų skai
čių. bankrutuoja dėl patento, 
kuris vietos išdirbinius du kart 
daugiau brangina, 
ninius. Banku 
niekam nereikia, 
neapleidžia vietų,
senus etatus mažina. 
Mokslo nėra priverstino, daug 
mokytojų negauna darbo. Ne 
užilgio becenzius liuesuos. In
teligentai taikosi sprukti užsie
nin, vaitai visur uždari. Dide
les grupes žmonių veža Franci- 
jon, bet ten blogai ir dirbant, 
kai ktdturingas paryžietis mau
na gerklėn kokių pelėsių arba 
duoda kaulą graužti paguldęs 
arklidėj ant mėšlo. “Ūkį kel
kit, ūkį kelkit” — šaukia inte
ligentai, valdininkai, kada gąu- 
ti tam tikslui paskolą neužten
ka trijų devynerių, reikia gar-' 
binti partiją savo, 
save, “švariau” 
(tikas ubagams sėdintiems prie' 
bažnyčios — “į prieglaudas”,! 
kurių dar nėra. Esamos pačios1 
ubagauja. Keista atėjo gadynė, 
anais laikais tarbas prižebravo- 
davai, dabar ir ūkininkas aštre
sniu peiliu riekia mažiau 
plauti. Darbininkui duoda 
kąsti ir litą, . pabučiuok 
rankas ir eik žiemai namo, 
matys gal vasarai vėl prireiks, i 
Tuo tarpu žiūrėk dangun žvai-į 
gždes skaityti, gal pagailės 
vai greičiau užtrenkdami 
kurni. Upėn šalta lįsti, po 
vėžiais nesmagu. Bet... 
kartą.

brangiai?

Klausimas—

Rūkytojo imprastų

eiga retų

Ar aš galiu nūs*
pirkti gerus Tu r-
k iškus eiga retus ne

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

323 So. Halsted St. 
ei. Boulevard 1816

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Taip —kuomet jus 
pirksite Helmarus 
jus gausite geriau
sių rųsį puikiausios 
vertės Turkiško ta
bako ir tik keletą 
centų daugiau ne
gu paprasti cigare- 
rai.

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

Miesto ofisus 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Neimlioms nuo 10 ryto Iki 12\ 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmal. — Pas
kola pinigų L ir 2 morglčiam».

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose. Sąži 
ningai patar. 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
lės, o rasite pa 
gelbą.

Valandos nut
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pennsyl 
ligon

kampas 31 (ai.

Telefonais;

Blvd. 31M 
Woltki*,<ric»' 
BAN1S

AKUŠERKA
Pasekmingai p*- 
kn niauja mote- 
r’ms prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

z/ X/

DR. SERNER, 0. D.

^DR. HERZMAN™
—Iš RUSIJOS-

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

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

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

VALANDOS: Nuo JO—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

I Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

• kų bandos, o ščyri žmonės, au-.rišku keliu nesistengiama už 
kaip pats torįtetai, rinkti tomis pačiomis' imti lygių vietų prekyboj.

surinka me-,,ra|)kornis, gurios trokšta dar-J bernijos dvare (2 
bo, laimės, 1 
nori ir kalbėti tais pačiais žo-' ratyvas. 
džiais 
prieš

nk,s trokšta dar-; bernijos dvare (2 klm. nuo 
neliečiamybės. Jie Šiaulių) yra »darbininkų kope- 

Gyvena su skolomis 
kuriais susiprasdavo' apie 50(>0 litų, kada nemoka už 

rinkimus. Nereikalauja1 butą ir greta salė dovanai, žy- 
aukso kalnų arba dolerių, kaip’das siūlė už tą pačią krautuvę 
dabar mada, bet darbo ir žmo
niškesnio sutvarkymo. Tuo
met užrištomis akimis galęsi 
eiti, niekas negnybs. Dabar 

J0* žmonės net įstaigos valdininkus
I įsivaizdina savo priešais, lupi- 

. i kais, kurie taippat skundžiasi 
®le“iblogu gyvenimu. 
P*r- -L , - -— utų! vėl visi urmu puo-

la sauKdami ir reikalaudami. ... IBloga ųikininkui pardavus pū
rą javų, o už pinigus teįsten
giant nupirkti pora kilogramų 

.virbu- Fum taippat nedaug geresnė iri 7‘ ,randasi blogame ukyje> pnsei- 
!na vežant turgun nužerti kele- 

Tokia ma- 
Šeimininkė 

nugriebia pieną, varškėn įdeda 
kalkių, surenka užperėtus kiau

ksimus, sviestą bulbėmis su
maišo, medų vandeniu atskie- 

?o,džia, lyg, kad išlietingų metų 
' ’ Kai

tada 
o jus ry- 

z 4 . 1 |kit mikrobus, kalkins, bulbes.kloja prie durų trotuarus, paka- .

at
au
dai

kita

ki-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10' iki 1. 
3333 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 S<>. I.ooiniH, kampas 18 ir Bla** ’
Island. Ofi.io valandos nuo 2 iki 4 | 
po pietų ir nuo 7 iki.9 vai. vakart. .

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

'J* "" . T ?

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

O fisaa 
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
l vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. pu piet.
Telefonas Midway 2880

LIETUVIAI DAKTARAI

Optimistai prisipyię 
senės mato Lietuvoje gerą 
dėtį, kariuomenė 
geriau užsienio išlaikoma. Ka- j 
reiviai valgo 
silkes, dėvi 
ninku rubus. 
geidaujama, 
laiką, atleidžia priimtus laimės ( 
buliais, žinoma, nelabai atąi-1 
randa trokštančių tarnauti, bė
ga apimti nepatikimu. Ne tie. A ,_ .. . v. 1 ir lik tada teparduoda.laikai, kai sere amerikonų laši- , _ 1. . . , . v. . z, suserga karve ar kiaule mais ir kviečių duona. Gavę; 7.. . .„ - • , . ‘tik atsiduria turgun, o jporcijas silkėmis vadams nu-' A ,. . . , . . , • kit mikrobus, balkius, 1kloja prie durų trotuarus, paka-’ x , . _.. . . , . . IBe to, turgui vejas atvirus in-bina ant langų arba savytarpyi. 

zltirt M a a* z K «« « t . zJ i 1 I Ir A vv-t 1 n a

kopūstų lapus ir. •_ v. , ._ • 'ta sauju aruodampanašius katorgi-; / J * . _ .
T x. . . . ~ ’da — sąžine tyli.Ir čia nelabai pa-, • J
mažina tarnystės

Ištisus 
neprausla pir- 

Gal kada tų 
užviešpataus, 

žymijos. Pri-

svaidosi. Vienam kambary gy
vena šimtais ant narų neįsten
gdami tiesiai stovėti kamšaty. 
Nudegusių, nugriuvusių namų 
urvuose gyvena bedarbiai šei
mynomis perėdami ligas, džio
vininkus ir bepročius, 
metus savo kailį, 
ty ar maudyklėj, 
žmonių kultūra 
nors dabar dalis
seis nekartą kreiptis policijon, 
ar prašyti dievų, švento Anta
no, apsukti jiems protą, kad 
nelįstų j kitų kišenes ar protą. 
Nepaliksi atdarų durų ar lan
go, pro juos lys žmonės, kliu
dant pritrenks. Ne vienas pa
siturintis pasmaugtas gobšų 
rankomis, perdurtas ar užmuš
tas. Tokios padėties, tokie vai
siai. Kalėjimai auga, ne kalė
jimai, jie tie patys, naujų nė
ra, bet kalinių skaičius. Ne
maža dalis politinių. Bet, ži
nokit, čia ne turkų sultonas su 
garemais viešpatauja, ar plėši-

dus prižeria dulkėmis ir mėš
lu. Maža pinigų. Darbinin
kas gaudamas dienai keletą li
tų užsimeta tėvų driskius rū
bus. Litas kišenėj pakuso alu- 
den, kurių be skaičiaus. Mui
tais įvežant prekės apdedamos 
aukštu muitu, patentas atima 
pelną. Mokesčiai visiems ly
gus, nors sakoma kaimynuose 
esant daug aukštesniems. At
minus, kad ten daugiau uždir
bama ir viskas pigiau, lieka 
nuomonė nepergeriausia.

, —Ugnies ir laisvės! — rėkia 
jauna miestelėnų ir ūkininkų 
karta spardydama futbolą arba 
imdama mokslus tipmėn. Ne
vienas įgauna fizinius pairimus 
lenktynėse, arba už idėjas atsi
duria kaip žinot... Dirbančių 
judėjimas neorganizuotas ir 
skaldomas.

įmokėti 40 litų mėnesiui, žino
ma, sau pelnyti, ir dar už už
leidimą darbininkams kasmet 
duoti 8000 litų “tarp savęs 
pasidalyti.” Nesutikta — ko- 
peratyvas neišbrenda <■ Iš skolų. 
Kitos krautuvės ten nėra. ‘ Žy 
dai ir kitataučiai vyrauja pre 
kyboj, nors dabai' mėgina lie 
tuviai, bankrutuodami, gyventi. 
Dalis jaunimo studijuoja užsie
ny komerciją. Koperatyvai 
bendrai visi dar negyvi, gal iŠ- 
skyriant Kauno “Paramą.” Pro
vincijoj koperatyvus steigia 
“taip sau žmonės” pasipelnyti 
neigdami pačią idėją. Visi su
neša pinigus, o koks riebus 
šmotas, tvarko, veda, skaito sa- 
vp krautuve. Provincijoj ko- 
peratyvų krautuvėse ta pati 
nešvara, kaip ir snargliuoto žy
do. Neturi įimtos konkuren
cijos ir paakinimo. Kunigai 
nuo altorių gena dvasiškas ave
les steigti šventesnius kopera
tyvus, patys su dešine prisidė
dami, panaudodami' sakyklas. 
I'en tas 
gali tik 
tvarkon. 
tyvuose 
švariai 
greiti.
nekonkuruos 
vęs žydas.

pat oras. Konkuruoti 
išvertę esamą švaron, 

“Paramos” kopera- 
pr ai a v i n t i pa rdav ė j ai, 
aprengti,
Nė viena klišu žydė 

arba aptraškana-

mandagus,

Amerikos Pavyzdinis

OOO--------

Patriotizmas paneigia viską. 
Neapykanta žydams kiekvieno 
minty, nors ekonomijos kultu-

69

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cieero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Petn. nuo 3 iki 9 vak.

A. L DAVID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė./ 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA ,

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare .

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Norma! Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos o

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL. i1 1 \ ( 'ji

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 

tį, arba savo išnešiotojui sykį j menesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—160, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.......................................   Atkirpk čia ..................................................
Data: Spalio 30, 1925

Jus negalit jo viršyti 
ParduodamaH visose krautuvėse

malt

HOP FlAVORKD
■ ■ ■

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel- Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsjed St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Dr, Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
Valandos:

M

j valančios: m
1 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
ixxxiiimxxxmxxxxxxirix

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

*

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
. CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Telephone Yards 0991

DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

* vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Ros. telephone Hy<|e Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOyVIAT—SASS

,............J707 W.«lhSt. ,
Vala'hJos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nua

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chieago 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midwąy 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24, St.
Ofiso vak nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B.' Hadley, Licensed 
710 VVest 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa
grėbę. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi bu 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų, visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai



NAUJIENOS
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1739 Soath Halated Street 

Chicago. IU.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 3590.

Užsimokijhno kaina:
Chieagoje — paštu:

Metams ..................................
Pusei metų ........ ......... ......... .
Trims mAnesiams ................
Dviem minesiama ........... .
Vienam mėnesiui ................

Chieagoje per nešiotojui:
Viena kopija ...... . ................
Savaitei ................  18eMtaeeiui ......     75®

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.60

.. ,75
KITOS ŽINIOS APIE RINKI

MUS VOKIETIJOJE,

GRAIKŲ IR BULGARŲ SUTAIKYMAS

TAUTŲ SĄJUNGOS NAUDINGUMAS
• į* 2 • • •

KLAIDINGA PAŽVALGA J TAUTŲ SĄJUNGĄ

SĄJUNGĄ REIKIA TAISYT, BET NE ATMEST

Tautų Sąjunga prispyrė graikus ir bulgarus taiky
tis. Nors tai nelabai didelis “džiabas”, bet visgi geriaus, 
negu nieko. Jeigu nebūtų buvę įstaigos, turinčios teisę 
kištis į susirėmimus tarpe atskirų valstybių, tai Graikija 
ir Bulgarija dabar jau kariautų. Kraujas lietųsi, žmonių 
gyvybės butų žudotnos, turtas naikinamas — ir vis dėl 
menkniekio: dėl to, kad susikivirčijo tarpe savęs priešin
gose pusėse stovintys pasienio sargai!

Graikų su bulgarais sutaikymas pakels Tautų Sąjun
gos autoritetą ir padrąsins ją toliaus ir keblesniuose kon
fliktuose Vaidinti taikos gynėjo rolę. •;

Gali, beje, kai' kas pasakyti, kad tokios dvi mažos 
valstybėlės, kaip Graikija įr Bulgarija, galėjo būt sulai
kytos nuo karo ir be Tautų Sąjungos pagalbos. Kuri nors 
stipri valdžia (pav. Anglijos), viena arba: susitarusi sų 
kai kurioms kitoms valdžioms, butų galėjusi pagrūmoti 
jom, ir jiedvi butų turėjusios padėti savo ginklus.

Gal tai ^ra tiesa. Bet reikia neu?miršti, kad didžio
sios valstybės retai kada kišasi į silpnesniųjų tautų rei
kalus, neieškodamos sau naudos. Anglijos valdžia arba

naujienos, cewo, n
Ipoje, matyt, r’?*w visur r pri
seki,

KOKIOS “LAISVĖS”
JISAI NORI.

Penktadienis, Sp. 30, 1925

, Chicagos laikraščiuose buvo 
pranešimas, kad rinkimuose į 
Berlino miesto tarybą, pereitą 
sekmadienį, socialdemokratai 
“truputį prakišo,” nacionalistai 
“truputį laimėjo,” žmonių par
tija (kapitalistinė) vietoje 35 
atstovų pravedė tiktai 18, o 
komunistai pravedė vietoje 22 
atstovų 42.
kyta, kad socialdemokratai ir 
komunistai dabar turės daugu
mą taryboje, 
daugumą 
partijos.

Kitoje 
trumpai 
no, Badeno ir mažesniųjų mies
tų rinkimuose “laimėjo demo
kratai ir socialdemokratai.”

New Yorko laikraščiai 
čiaus paduoda apie rinkimus 
Berline šiek tiek kitokias ži
nias. Tenai pranešama, kad 
socialdemokratai pravedė 75 at
stovus vietoj ez 46, o komunis
tai 45 vietoje 20. šiedvi parti
jos turėsiančios naujoje miesto 
taryboje 118 atstovų 
žmonių partija esanti 
mušta.

Jeigu ši New Yorko 
tų teisinga, tai pasirodytų, kad 
socialdemokratams pasisekė dar 
geriaus, negu buvo galima tikė
tis. Reikia atsiminti, kad pir- 
mesnioji Berlino miesto tary
ba buvo išrinkta 1921 metais, 
kuomet Vokietijos socialdemo
kratai buvo beveik pačiam sa
vo stiprume. Tuomet gyvavo 
dvi socialdemokratų partijos, ir 
viena jų (daugumiečiai) turėjd 
apie 1,,300,000 narių, o antra 
(nepriklausomieji) —tarp dvie
jų ir trijų šimtų tūkstančių. 
Sekantys metai tečiaus buvo

Be to, buvo paša-

kuomet pirma 
turėjo buržuazines

telegramoje buvo 
paminėta, kad Berli-

te-

iš 225. 
visai šu

žinia bu-

kuri kita galėjo prispirti tas dvi Balkanų šalis nekariau- nelaimių Vokietijos dar-
bildukams. Ruhro okupacija 

, iššaukė baisų pramonės krizį
si tam tikros “kompensacijos ’ (atlyginimo) iš vienos ar- jr visišką finansų suirimą. Mi-
ti, bet ji už savo patarnavimą butų veikiaūsia reikalavu-

ba antros pusės, o gal ir iš abiejų.
Todėl mažosios tautos neturi pasitikėjimo toms di- 

džiomsioms valstybėms. Tautų Sąjunga šituo atžvilgiu 
yra daug geresnis taikos saugotojas, nes ji susideda iš 
daugelio valstybių atstovų. Jeigu viena valstybė norėtų 
pasinaudoti iš svetimos nelaimės, tai kitos valstybės ga
li jai užbėgti už akių.

Iš to, kas aukščiaus pasakyta, dar, žinoma, neišeina, 
kad Tautų Sąjunga esanti tikrai bešališka organizacija. 
Kolkas ją kontroliuoja , kapitalistinės valdžios, kurios 
tarptautinėje politikoje (taip pat, kaip ir vidujinėje) ei
na toli-gražu ne visuomet teisingumo keliu. Be to, vald
žios, *Susidėjusios į Tautų Sąjungą, sudaro tam tikrą gr^u- 
pę, kuri yra nusistačiusi prieš kitas ^aidžias. Vokietija, 
Rusija ir Jungtinės Valstijos į tą organizaciją neįeina.

O betgi butų nesąmonė sakyti (kaip sako kai kurie 
radikalai), kad dėl šitų priežasčių Tautų Sąjungą reikia 
visai atmesti. Ją atmetus, nebūtų kas šiuo laiku pastaty
ti jos vieton. Tuomet pasiliktų ta pati senoji padėtis,x ku
ri buvo prieš didįjį karą. Sulaikyti valstybes nuo karo 
tuomet nebuvo kam.

f Tautų Sąjungą tenka žiūrėti panašiai, kaip mes žiū
rime į valstybę.

Dauguma valstybių šiandie irgi anaiptol nėra tokios, 
kad-butų galima jomis džiaugtis. Bet mes dėl to nesako
me, kad valstybės visai nereikia. Taip sako tiktai* anar
chistai.

Anarchistų logika, mat, yra tokia: arba duok jiems 
tobulą daiktą, arba jie visai jo nenori. Jie mato-tiktai

pažįsta. Panašiai protauja ir šių dienų komunistai, ku
rie skelbia, kad vienintelė verta darbininkų rėmimo val
stybė esanti tiktai ta, kurioje įsikuria “proletariato dik
tatūra”, o visos kitos valstybės turinčios būt sugriautos.

Visi kiti žmonės pripažįsta, kad valstybė, kokia ji 
nebūtų, vistik yra geresnis daiktas, negu visai be valsty
bės. Jeigu valstybė negera, tai reikia ją taisyti, kovojant 
už geresnę tvarką valstybėje ir už geresnę valdžią.

Lygiai taip reikia elgtis ir su Tautų Sąjunga, jeigu 
mes norime, kad ji pasidarytų tikras teisingumo ir tai
kos saugotojas pasaulyje. Ji turi būt taisoma, o ne at
metama.

Garsinkities Naujienose

lionai darbininkų paliko be dar
bo; darbininkų unijos neteko 
daugumos savo narių. Ir ka
dangi Vokietijos socialdemokra
tų partija remiasi daugiausia 
organizuotais unijose darbinin
kais, tai ir partija ėmė eiti že
myn. Per tuos sunkiuosius me
tus Vokietijoje išaugo naciona
lizmas ir komunizmas.

Nieko tad nėra nuostabaus, 
kad komunistai Berline šiandie 
stovi geriau, negu prieš ketve
rius metus. Bet tatai visai ne
parodo, kad jie da ir dabar ei
na stipryn. Pernai pavasarį, 
renkant reichstagą, komunistai 
Berline jau buvo paviję (kai 
kuriuose distriktuose net pra
lenkę) socialdemokratus. Jei
gu dabar komunistai pravedė 
tik 45 atstovus (kaip sako New 
Yorko žinia), o socialdemokra
tai 75, tai reiškia, kad per pas
kutinių pusantrų' metų laiko
tarpį komunistai, palyginant su 
socialdemokratais, nusmuko 40 
nuošimčių. Taigi, nežiūrint to, 
kad išrodo, jogei komunistai 
Berline turėjo didelį pasiseki
mą (kada lygini dabartinių 
rinkimų skaitlines su 1921 me
tų skaitlinėmis), jie visgi smu
nka, ir tai gana sparčiai.

Tuo tarpu socialdemokratai 
jau yra atgavę savo stiprumą, 
kurį jie turėjo prieš inflacijos 
(finansinės suirutės) ir pramo
nės krizio laiką. New Yorko 
pranešimas rodo, kad jie nei y- 
ra dabar daug galingesni; ne
gu prieš ketverius metus.

Štai delko Vokietijos atžaga
reiviai, ‘nors ir pravedę gen. 
IIindenburgą į prezidentus, ne
drįsta reikalauti atgaivinimo 
monarchi j os. Socialdemokratų 
partija yra ta uola, ant kurios 
stovi naujoji Vokietijos respub
lika. Savivaldybių rinkimai 
Berline jr kituose Vokietijos 
miestuose’ yra nąujas įspėjimas 
nionarchistams, kad jie nebe
svajotų apie kaizerį.

Įdomus yra faktas, kad kal
bamuose rinkimuose visai su
klupo liberalinių kapitalistų
partija, vadinamoji “žmonių apie 
partija.” Liberalams Euro- joje!

Baltrušaitis ėmė protaut, vi
sai kaip mažas kūdikis. Ka
dangi valdančiosios Rusijoje 

! partijos, arba stačiai valdžios, 
leidžiamam laikraštyje jisai už
tiko straipsnelių ir žinių, kriti
kuojančių kai kuriuos viršinin
kus, tai jam pasirodė, jogei tai 
esanti “tikra spaudos (Ir žo
džio!) laisVė.” Nejaugi jisai 
užmiršo, kad spaudus laisvė 
reiškiu visai he tą?

Spaudos laisvė reiškia prie
šingų valdžiai partijų teisę lei
sti laikraščius ir rašyti juose, 
kas joms patinka.

Ar Rusijoje tokia teisė gy-

vuoja? Ar tenai guli leisti 
laikraščius bent viena partija, 
išskiriant bųlševikus ? Baltru
šaitis žino, kad ne. Jisai žino, 
kad negali leisti laikraščių nei 
Rusijos socialdemokratai, nei 
socialistai revoliucionieriai, nei 
kairieji socialistai revoliucio- 
neriai, nei liaudininkai, nei, pa
galiau, darbininkiškoji opozici
ja komunistų partijoje;

Ir visgi jisai tvirtina, kad 
Rusijoje gyvuojanti “tikra 
spaudos, laisvė!”

Bėda, kada suaugęs 
pavirsta kūdikiu.

vyras

—*
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prie 
žmo- 
keliu

įvai- 
nesi-

Pasakojimas apie tai, 
kaip vienas nepapras
tų gabumu lietuvis 
pateko j kalėjimą, o 
vėliau j beprotnamį.

“Draugas” ir vėl tarkuoja 
Meksikos valdžią. Sako: '

“Meksikoje plėšikišku ke- 
\ liu, jėga, apgavystėmis pa

grobė savo rankosna valdžią 
socialistai ir kiti įvairaus 
plauko masonaf-bedieviai.”
Taigi, pasak to kunigų laik

raščio, visuotinas balsavimas y- 
ra “plėšikiškas kelias.”

Visi žmonės žino, kad da
bartinis Meksikos prezidentas 
ir kongresas buvo išrinkti vi
sų piliečių balsavimu. Savo 
laiku, kai įvyko tie rinkimai, 
Amerikos spauda pabrėžė, jo- 
gei tai yra pirmas atsitikimas 
Meksikos istorijoje, kad 
valstybes vairo atsistojo 
nės, kurie tapo teisčtu 
išrinkti pačių gyventojų, 
niaus Meksiką valdydavo 
rus despotai, kurie visai
skaitydavo su žmonių valia ir 
begėdiškai plėšdavo kraštą. Kai 
liaudis sukilo prieš tuos des
potus ir juos nuvertė, tai susi
darė revoliucinė valdžia su gen. 
Obregonu priešakyje. Tai val
džiai teko dar ilgą laiką kovo
ti su visokiais kontr-revoliuci- 
niais sąmokslininkais, kurie už
sienių kapitalistų pinigais or
ganizavo banditų saikas ir 
stengėsi iššaukti vidujinį karą. 
Pagaliau ir šitie gaivalai tapo 
numalšinti, ir revoliucinė val
džia paskelbė visuotinus rinki
nius kad liaudis galėtų išsi- 
rinkti pastovią valdžią iš tokių 
žmonių, kokie jiems geriausia 
patinka. Tatai ir buvo atlik
ta. Darbo Partija, susidedanti 
daugumoje iš Meksikos Darbo 
Federacijos, pastatė savo kan
didatu j prezidentus Calles’ą. 
Rinkimuose jisai gavo dauginus 
kaip/ trijų ketvirtadalių balsų 
daugumą. Milžiniškomis balsų 
daugumomis taip pat tapo iš
rinkti ir Darbo Partijos kandi
datai į kongresą. Paskiri su 
kongreso pritarimu prezidentas 
Calles . pasiskyrė sau sekreto
rius (ministerius), ir šita val
džia dabar valdo Meksiką.

Kame gi čia yra “plėšimas, 
jėga ir apgavystės?” Ar “Drau
gas neturi sarmatos taip per 
akis meluoti?

šmeiždamas Meksikos val
džią, jisai pasakoja, kad tikra 
laisvė esanti Lietuvoje, po 
krikščionių demokratų valdžia. 
Sako:

»

Už kvotų storųjų, prie lango 
primigę, 

štai stovi viršuj kalinys, 
Jis klausos tylos ir giliai jo 

įsmigęs
| tamsiąją naktį žvilgsnys...
Nė balso! Tik šunys kartkartėm 

paloja,
Pelėda suklykia susyk, 
Ir girdis palangėj tas pat 

a

—Ne parą, ne mėnesį reiks man 
kalėti, 

ųpalo kaoi aofrirdl aoi ąbi 
Kentėsiu ilgus aš metus, 
širdis gi ištroškusi laisvę 

regėti...
Ne, laukt man jėgų nebebus!.. 
čia durklas ar kulka, ten laisvė 

plačioji...
Naktele tamsi, išganyk!
Nors tu vargšą kalinį gelbėk, 
; brangioji...

“Klauv-syk!”
(Iš H. Miiler)

Bevartydamas senuosius 
žurnalo “The Atlantic Monthly” 
numerius, užtikau nepaprastai 
įdomų straipsnį vradu “The 
Case of John Sobiesky against 
the People of America.” 
Straipsnio autorius James 
Bronson Reynolds, žymus mo
kslininkas ir kriminologas. Be 
tolimesnės įžangos aš atpasa
kosiu to straipsnio turini.

Jonas Sobieskis [tikra Jono 
pavardė yra kitokia] yra lietu
vis. Amerikon jis atvyko vi- 
sž(i jaunas, vos 17 metų turėda
mas. Jis paėjo iš kaimiečių, 
buvo tvirto sudėjimo, mėlynų 
akių ir pilnai liko sunkiam 

ienoj rytinių
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kia. Jis ėmė daugiau gerti ir 
mažiau taupyti. Vieną šeštadie
nio 'paktį jis pragėrė net visą 
gautąjį uždarbį. Ant rytojaus 
saliunininkas patapšnojo jam 
per petį ir panedškė, kad jis 
yra “fain” vyras.

Praėjo metai su viršum ir 
Jonas susidūrė su nauju “švie
tėju”—daktaru. Darbe ji§ pa
truko ir priverstas buvo eiti 
pas daktarą. Vietiniame laik
raštyj jis surado “stebuklingo 

-daktaro!” teisingiau sakant,, 
humbugieriaus apgarsinimą. 
Už pagydymą daktaras parei
kalavo $50 sumokėti iš kalno. 
Atsilankius Jonui antrą kartą, 
daktaras pastebėjo, kad jis tu
ri daugiau pinigų ir pareika
lavo nio užmokesnio. Jo
nas protestavo ir pareikala
vo ja t grąžinti jau sumokė
tus $50. Daktaras parodė jam 
pro kur išeiti ir užtrenkė ofi
so duris. ;

Jonas iš apmaudo keikė 
kiek įmanydamas ir gėrė. Kai 
gręsė pavojus išsiblaivyti, tai 
jis pardavė kai kuriuos savo 
daiktus ir gautus pinigus pra
leido saliune. Tai tęsėsis dvi 
savaiti. Per tą laiką, kaip yra 
sakoma, jis dasigėrč iki “žalio
jo velniuko”.

Pasktuinė jo girios puotos 
diena buv(f Velykos. Jis kiek 
prasiblaivė ir aplankė savo gi
mines. Jis buvo labai sujau
dintas ir atrodė lyg pakvaišęs: 
puolė mušti moterį, kuri neprie
lankų žodį jam pasakė. Vienok 

pasisekė jį mira-

į kalėjimą, jis 
Bet čia pradėjo 

kas į rankas 
rašo: “I have 

until I came

dirbti.darbui 
valstijų jis turėjo seserį, bro
lius. ir gimines.

“Išrodo, kad katalikiškoje 
Lietuvoje, katalikų valdžiai 
esant, bedievilkai, ar jie so
cialistai, ai' kiti panašus “is- 
tai,’ turi net perdaug lais- 

♦>

Klerikalų valdomoje Lietuvo
je yra tiek “laisvės,” kad už 
atspausdinimą laisvamaniško 
straipsnio laikraštyje arba už 
patalpinimą karikatūros, kurio
je pašiepiama valdžia, redakto
riai yra sodinami į sunkiųjų 
darbą kalėjimą!

Bet “Draugui” da Ir tokia 
“laisvė” išrodo perdideiė. Ji
sai, matyt, nori, kad visi ne- 
klerikalinių laikraščių redakto
riai Lietuvoje butų tiesiog pa
karti. Jisai jiems mielai duo
tų “paskutinį patepimą.”

Dabar aišku, kodėl Marijonų 
organas 
Meksika.
turi 
tai 
ti.

tu ip nepatenkintas
Tenai kunigai nebe- 

galios “bedievukus" ne tik- 
karti, bet ne į kalėjimą kiš-

VISA1 SUKUD1KĖJO.

Ekstra kairiųjų “Aidas” ste
bisi, kodėl mes pasijuokėme iš 
jo gėrėjimosi Maskvos laikraš
čiu “Rabočaja Gazeta.” Nieko 
juokingo jisaį, girdi, nepasakęs 
apie “Gazetą,” o tiktai parodęs, 
kad iš jos matyt, “jog Sovie
tų Sąjungoj .yra tikra žodžio ir 
spaudos laisvė.”

Tai yra dar juokingiaus, ne
gu pirmiaus buvo rašyta tume 
ekstra „kairiųjų organe. Iš to,
kokie straipsniai telpa “Gaze- 
toje,” jisai sugebėjo patirti net 

“žodžio laisvę” bolševiki-

ten,

fi-

Visi jie dir- 
ose. Neilgai 

trukus jis surado, jog tiesia 
linija nevis tuomet yra trum
piausias kelias tarp darbinin
ko ir darbo. Jis ėmė teirau
tis apie galimybę darbą gauti. 
Jam nurodė saliuną. Jis užėjo 
į saliuną ir paprašė išsigerti, 
o vėliau darbo. Jis gavo ko 
prašė—gavo kortelę, kuri pa
gelbėjo jam* gauti darbo 
kur pirma jo nepriėmė. 
' Jonas, būdamas tvirto
ziško sudėjimo, nepaisė sun
kaus angliakasio darbo. Sa
liuną lietuvis laikė, ir Jonas 
retkarčiais užeidavo ten su sa
vo tautiečiais pasikalbėti. Ger
ti jis nenorėjo, ir todėl buvo 
labai blogas koslumeris. Ku
riam laikui praėjus saliuninin
kas įspėjo Joną. Esą jeigu jis 
taip elgsis, tai darbo neteks.

“Ko jus norite iš manęs?” 
—pakalusė Jonas. .

“Praleisk daugiau pinigų 
mano saliune, jeigu nenori su 
darbu persiskirti”.

Ir Jonas - pradėjo prakišti 
daugiau laiko ir daugiau pini
gų saliune. liet' saliunininkas 
reikalavo vis daugiau. Jonas 
apeliavo į draugus, bęt pasta
rieji pareiškė, kad “bosas” tu
ri artimų ryšių su saliunihinku, 
tad nieko negalima padaryti. 
Saliunininkas viešai pareiškė, 
kad vienas darbininkas, ku
riam jis gavo darbą, greit bu
siąs paliuosuotas, nes jis esąs 
nedėkingas, t. y. noprageria 
jri saliune savo uždarbį. Ir iš 
tiesų taip atsitiko. Buvo kreip
tasi į “bosą”! bet tas tik pe
čius patraukė'ir nieko' neatsa
kė. J

Jonas suprato, kų tai reiš-

su savo kaimiečiais 
pasivaikščioti. Beei- 
susidurė su dviem

giminėms 
minti.

Vakare 
jis išėjo 
damas jis
nepažįstamais vyrais ir nuo jo 
galvos nupuolė kepurė. Tai bu
vo perdaug įtemptiems Jono 
nervams. Kai vaikas ėmė juok
tis, tai jis prigrasino jam. Su
grįžęs į savo kambarį Jonas 
pasiėmė britvą ir išėjo ieško
ti vyrą, kuris numetė nuo jo 
galvos kepurę. Kamba rietis gi 
atsigulė j lovą.

Neradęs kąltininko, Jonas 
sugrįžo namo. Jis priėjo prie 
miegančio savo draugo ir be 
niekur, nieko paplovė jį. Pas
kui jis išbėgo į gatvę ir pir
mam sutiktam policistui pasa
kė: “Aš noriu matyti kapito
ną; aš nužudžiau žmogų”. Po- 
licistas nuvedė jį į policijos 
stotį, kui* valandą pamiegojęs 
jis papasakojo visą istoriją.

Tuo btfflu pasibaigė jo pir
mas gyvenimo periodas Ame
rikoje. Teismas rado jį kal
tą esant ir nuteisė pakarti. 
Toks nuosprendis buvo pada
rytas, nežiūrint į tai, kad liu
dininkai įrodė, jog Jonas buvo 
tokiame stovyje, kad negalėjo 
už savo darbus atsakyti. Bet 
policijos kapitonas, kuris iš- 
pradžių pripažino, jog Jonas 
buvo girtas, teisine liudijo 
priešingai. Laimei1 įsimaišė į 
reikalą metodistų kunigas, ku
ris matė Joną areštavimo die
noj. Tas kunigas surinko pa
kankamai* faktų apie Jono gy
venimą ir nuvyko pas guber- 
n^toiių. Pastarasis mirties 
bdusmę pamainė kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Praėjo pora metų. .Joną gy
venime įvyksta didelė permai
na, 
širdė 
kuri

giasi jam pagelbėti. Jo
no laiškai, rašyti tai mote
riai, parodo, kas iš jo butų ga
lėję išeiti, jeigu jo pirmi Ame
rikos gyvenimo instruktoriai 
nebūtų buvę saliunininkas, ne
sąžiningas “bosas” ir humbu- 
gicrius daktaras.

Nors Jonas neturėjo jokio 
mokslo, bet kalėjime į porą 
metų jis gan gerai išmoko an
glų kalbų. Jo laiškai parodo, 
jog jis buvo apdovanotas nepa
prastais gabumais. Pirmame 
laiške jis paduoda daugiau ži
nių apie save. Gimęs jis bir
želio 24 d., 
180 svarų;
akys mėlynos.

Kol pateko 
nieko neskaitė, 
skaityti viską, 
pakliuvo. Jis 
read no books
rere. Since then I am reading 
ąnytlring I got. My favorite 
authors are Count Tolstoy and 
Durnas”.

Juo daugiau jis skaito, tuo 
daugiau galvoja, ir jaučiasi 
laimingesnis. Jis rašo:

“Not ko very long ago 1 used 
to consider myself the centre of 
the universe, and was inclined to 
self-pity, conseųuently I was more 
miserable than I should have 
been. Now when nry eyes are 
opened I can see and rėalize that 
self-pity is one of the worst traits 
in a human character, because it 
leads to misery the one who in- 
dulges in self-pity as wq11 as to 
those who come in contact with 
him. I have read somewhere the 
following quotation, ’A man is 
v.hat he thinks’. And I found it 
to be true to life. When J pitied 
myself, and thought my life was 
a burden to me, it was so”.

Bet praėjo dar metai ir ka
lėjimo gyvenimas paveikė Jo
ną. Jis rašo:

“I am afraid that 1 am getting 
prison stupor, because 1 can re- 
n\cmber that I used to derive 
pįeasure as vvell as knowledge 
from my reading and studying, 
which lately do not interest me 
at all. I am inclined to think 
that society acts stupid as well as 
vicious to keep a human being in 
a place likę this for a long term 
of years.
reason for imprisonment was 
punif*hment, and no other results 

• looked for, society would * find 
justification in the cruel of 
’an eyc for 
tvhal I have 
all the . law 
send a man 
mation and
as punishiųent. If the„v were sin- 
cere in that, no man 1---- ‘.J
kept in prison more 
years, because all 
Solutions one makes i n 
year in prison1, būt after a man 
has been here Severai years he 
gets discouraged and loses am- 
bition to better himself, and gets 
too stupid to Jearn anything more 
than he had learned in the first 
couple of years”.
Toliau Jonas rašo, jog po 

kelių metų gyvenimo kalėjime 
žmogus tiek atbunka 
daro indiferentiškas, 
ko nebepaiso.
jis nebegali prisitaikyti prie 
gyvenimo, ir tankiausia tampa 
chronišku kriminalistu.

.Pasidavė ir Jonas kalėjimo 
atbukimui. Jis su pasibiaųrė- 
jimu rašo apie “morališkus de
generatus”, kurie praktikuoja 
visokius šlykščiausius dalykus. 
Pas jį nebelieka jokios vilties 
atgauti laisvę. Buvo daromos 
pastangos, — bet jokių rezul
tatų nedavė. Galų gale, Jono 
jautri siela nebetosėjo: jis ne
beteko lygsvaros ir tapo nu- 
gabentas į psichiatrinę (proto 
ligų) ligoninę, kur greičiausia 
jam ir teks visą gyvenimų iš
būti*.

Kas kaltas? Ka^ privedė 
Joną prie to? klausia Rey
nolds. Kas butų išėję iš Jono, 
jeigu jis butų patekęs į geras 
sąlygas? Jis parodė nepapras
tą gabumą. Ar neatrodo is 
jo laiškų, kad jį buvo galima 
puliucsuoti? Ar jis nėra socia-

Of course if the only 
for imprisonment

society would t|ind 

an eye’, būt from 
read on the subject, 
officers pretend to 
to prison for refor- 
reclamation as well

would be 
than two 

the good re- 
the first

ir pasi
kari nie- 

Atgavęs laisvę, 
prisitaikyti

Ir Reynolds atsako, kad jau 
metas Amerikai susiprasti ir 
pasirupinti gauti tinkamesniųs 
tekėjus ir kitus viršininkus, 
kuriems nėra svetimas šių 
dienų kriminologijos mokslus. 
O tekių Jonų, 

išimtai. ’ Suktas 
beširdis “bosas" 
gas daktaras 
ninkai.

sako jis,, yra 
saliunininkas, 
ir nešauni li

tai tikri kalti.
Bet jų įstatymai ne-

nolds, kad nėra socialūsJuo susidomi viena gera- 
amerikonė moteris, sybės, kad žmones dar mažai 

visais budais slen- tegalvoja. —K. A.
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Įvairenybės
Italų advokatai

NAUJIENOS, CMciga,'HL'

Italų advokatas Veneciani iš
leidęs įdomią knygą, kurioje jis 
aprašo savo kolegų priemones 
kurie leidžiasi ant visko, kad iš
teisinti ar suminkštinti klientų 
likimą.

Vienas advokatų ginęs kalti 
namą atvirame it brutaliame 
plėšime, atvyko teisman ta’p 
silpnas ir išblyškęs, kad j j 

draugai turėjo po rankom ves
ti.

Visą posėdj J i® prasidėjo kaip 
nieko nežinąs, bet kaip atėjo 
eilė jam kalbėti, jis pasakė 
sekanti.

“Ponai teisėjai, aš tyčia 
badavau tris dienas, kad save 
ištirti, iki ko gali davesti ba 
do kančios. Aš, ponai, badau
ju tik tris dienas Ir jaučiu, 
kad galėčiau padaryti visokį 
prasikaltimą, kad tik gauti duo
nos kąsnį. O juk mano klien
tas badavo visą 'savo gyveni
mą! Tai teiskit jį, ponai tei-

sėjai, jeigu pas jus, sočius, ra
sis tam drąsos!” \

To rezultatas buvęs, kad kal- 
tinąitiąjį nubaudė minimale 
bauda. ,

Kitam žinomam advokatui 
sykį prisiėjo ginti moterį užmu- 
šusią savo girtuoklį—mušeiką 
vyrą. Vietoje kokio nors gy
nimo atvokatas puolė prie ka
meros grotų, už kurių laikomi 
Italijoje kaltinamieji, ir sujau
dintas pradėjo šaukti:

“Išeik iš čia tu, nelaiminga, 
beginklė auka žmonių žiauru

mo! Ne tau, o man čia kan
kintis !”

Paskui advokatas suneręs 
aiit krutinės rankas ir drebėda
mas visu kunu, šuktelėjo ka
rabinieriams :

“Areštuokite mane, įkalkite 
mano rankas į grandines, to
dėl, kad aš bučiau vietoje šito? 
nelaimingos moters, tai pada
ryčiau taip pat!”

Panašios melodramiškos sce
nos padaro į italų prisieku
sius teisėjus nemažo įspūdžio.

Advokatas Satoli, didelis gud
ruolis ir smulkus psichologas 

visada skaitėsi su tuomt Sy
kį kai jam prisiėjo laikyti gi
namąją kalbą, jis uždengęs vei
dą rankomis pradėjo iš paleng
va verkti, o paskui vis smar
kyn ir garsiai rėkė su ašaromis.

Tas padarė tokį įspūdį, kad 
laike, 2 minučių visi posėdžiavę 
teisėjai dar daugiau apsiverkė, 
nors niekas jų negalėjo pasa
kyti, kam jie tą daro.

Tada Satoli tarė:
“Taip, gerbiamieji, aš verkiu 

todėl, kad nerandu žodžių, kad 
įrodyti, nekaltumą nekaltojo!”

Prisiekusieji teisėjai netarė 
si nei dviejų minučių ir Satoli 
klientui išnešė išteisinamą 
sprendimą. Panašių anekd) 
tiškų, bet tikrų kazisų laba! 
daug pasitaiko italų advokatų 
praktikoje, todėl neveltui ten 
publika' labai gausiai lanko 
kiekvieną procesą. ’

•• >. • J ■*' f

—Darbo Aidas.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Mueų atsvėrimas 
yrš garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J, McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englewo<>d 4760

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Traukiniais, Gatvekariais ir Automobiliais l

v/lh

įžanga 75c. asmeniuiPradžia 6 vai, vakare

Smagiausi šokiai visą laiką. Muzika K. POCIAUS

NAUJIENŲ MASKARADĄ 
t '

Nedelioj, Lapkričio 1 mą d., 1925 
Ashland Boulevard Auditorium 

Van Buren Street ir Ashland Boulevard
■ / / * z «

______________ ,   --     —   11 ■ ■ ■ ■* ■— 1 * —■' "*'**' —1 ' 11 —— **—~—*—***

1 09.48$1 Vertes Dovanų Bus Išdalinta Grupėms ir Pa
vieniams Šiame NAUJIENŲ MASKARADE

teisėjai

Prie išdalini

mo d o v a n ų 

Naujienų Mas

karade.

Adv. K. Gugis

Adv. A. A. Olis

Adv. A. A. Šlakis

Adv. J. P. Waitchcs

Dr. A. J. Bertash

Dr. A. L. Davidonis

Dr. A. Montvid

DIDŽIAUSIOMS GRUPĖMS 
VIENODUOSE RŪBUOSE:

1 $100.00 Cash pinigais — Naujienos
2 100.00 Gramafonas

— Peoples Furniture Company
3 50.00 5 Tūbų Radio — Budrikas
4 24.50 2 keisai Malt ir 2 tuzinai

stiklų — Henning Wennersten’s
5 19.00 Pečius — Peter Barskis
6 15.00 Cash pinigais

— Bowman Dairy Company
7 15.00 Sieninis laikrodis

— A. R. Junevičius
8 10.00 Keisas Malt

— Marųuette Malt and Hops Co.
Vedėjas J. Kaminskas

9 10.00 Pusė tuzino paveikslų
— W. J. Stankūnas

10 7.00 Dėžė dešrų — A. Žalpis
11 7.00 Keisas Moon Light Malt

— D. Gapšys, Olselio Grosernė
12 5.00 Tuzinas tooth pašte ir pu

sė tuzino muilo
— Bielskio Vaistinė

13 6.00 12 Easy-wash pakiukų — 
Easy-wash Chemical Company

Salutaro Dirbėjai
14 5.00 Vestuvių Pyragas .

— Jucius Sisters Restaurant
15 5.00 Bušelis obuolių

— Wm. Philips

ŠEIMYNOMS:

Gražiausiai apsitaisiusiems ir puikiai 
vaidinusiems ką nors apie Naujienas

1 $250.00 Kreditas ant loto
— J. Sinkus

2 75.00 Paveikslas —, M. Šileikis
>3 15.00 Smuiką

— International Music Shop
4 15.00 Lova — Globė Furn. Co.
5 12.00 12 bonkų Grape Juice

— M. Meldažis
6 10.00 Tonas anglių

— Wm.\Pambrauskas

PA VIENIEMS VYRAMS GRA
ŽIAIS RŪBAIS APSIRENGU

SIEMS IR PUIKIAI
LOSIANTIEMS:

1 $30.00 Laikrodėlis — J. Lukas
2 24.00 Keliauninkų laikrodis

— K. Norkaitis
3 15.00 Pataisymas dantų

— Dr. Veželis
4 7,00 Dėžė cigarų — P. J. Kalin

/
5 7.00 Knyga Lyties Mokslas

— M. Tananevičius
6 5.00 Auksinė plunksna

— Tupikaitis
7 5.00 Dėžė cigarų — St. Radwitz
8 5.00 į Taupiniiųo Sąskaitą

-7- Peoples St<ock Yardts
/ /i' ą ■■ ’ Štate Bank

9 5.00 Dėžė cigarų — J. Vaidyla
10 4.50 Čeverykai

— W. Sabaliauskas
11 3.00 Shaving Cabinet

— A. J. Kareiva
12 3.00 Trouble Light

— New City Tire & Supply Co.
13 1.75 Siuto išvalymas

— C. Obeciunas
14 1.00 Skustuvas

— Jagiello Pharmacy
15 5.00 Dėžė cigarų

— Grant Works Real Estate '

PAVIENĖMS MOTERIMS AR 
MERGINOMS Už GRAŽŲ AP

SIRENGIMĄ IR GRAŽŲ 
VAIDINIMĄ:

1 $37.00 Moteriškas kautas
— Fashion Cloak Shop -

2 22.50 Moteriška dresė
— Fashion Cloak Shop

3 20.00 Gintariniai karoliai
— A. Rypkevičius

4 20.00^Electric Grill
'(•— Bridgeport Electric Co.

5 19.00 Elektrikinė lempa
— Z. Pietkewicz

6 15.00 Perlo karoliai
— Chas. Kinder

'7 15.00 Pasiuvimas suknios
— Mrs. Aglys

•n

8 13.98 Mergaitės kautas
— Fashiop Cloak Shop

9 10.00 Perlai — Joseph Rizgen
10 10.00 Moteriška skrybėlė

— Fenzaus Millinery
11 10.00 Perlo karoliai

— P. K. Bruchas
12 9.00 Čeverykai

— Wilson Fashion Shoe Store
13 6.00 Setas iš 12 daiktų

• — G. Benošius
14 5.00 Laiptai langams plauti

— Julius Adomaitis
15 5.00 Kvepalų bonkutė

— Tupikaitis
16 5.00 Perlo karoliai

— Chas. Mitchell
17 4.50 3 kartus Marcelling

— Stephany Klause
18 4.25 Elektros prosas

*... — A. J. Kareiva
19 4.00 Audeklo dėl dresės

— J. Matuliauskas
20 3.50 Moteriška jekutė

— Fashion Cloak Shop
21 3.00 Perfumds ir Ružės

— Oremus Chemical Co.

22 1.00 Pauderio baksukas
, —- Jagiello Pharmacy

Tai dar pirmas toks Naujienų Maskaradinis Balius, kur bus visi apsitaisę ir visą vakarą bus vaidinimai ir šokiai prie puikios K. Pociaus muzikos. 
VISI ŠOKĖJAI TURĖS BŪTI SU MASKOMlS. KAS NETURĖS MASKU, GALĖS NUSIPIRKTI ANT VIETOS.
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Sveikatos Dalykai
■ mą. Jau esame kalbėję apie 
sekretiną, erepsiną ir kt. fer
mentus.

i Maistas tampa kimu. Suvir
škintas maistas persisunkia į

angliavandžių, jie perkeičiama 
į riebalus ir kūne sukraunama. 
Dažnai nuo saldžių daiktų žmo
gus tunka. Vienok angliavan
džiai negali kūno atstatyti, jie

Biznierių Dovanos Naujienų Maskaradui
Virškinimas

Rašo Dr. A. Montvidas

kraują ir patampa kunti, t. y. 
iš maisto pasidaro kūnas. Tai 
vadinama maisto absorpcija 
arba apČiulpimas, kuris prasi
deda žarnose, nors skrandy, 
kaip matėm, kai kurie valgomi 
daiktai gali j kraują pereiti. 
Proteinai pradeda į kraują pe
reiti formoje amino rakščių. 
Juknos tas rakštis gali perkei-

kunui tiktai energijos suteikia, 
žarnose riebalai suskaidoma 

į gliceriną ir riebalų rakštį. 
Druskos, natrio kali j aus, mag- 
nezijos ir kalkių žarnose susi
jungia su riebalų rakštimi ir 
pagamina muilus. Muilas ir y- 
ra junginys šarmo su riebalų 
rakštimi. Paskui gliceriną 
vėl susijungia su riebalų rakš
timi ir vėl pasidaro riebalai, 
kurie persisunkia į kraują. Rie-

Musų kūnas sudarytas iš a- 
pie dvidešimties elementų, ku
rių penki užima žymią vietą, o 
kitų tiek mažai, kada labai sun
ku jų tikroji kiekybė surasti. 
Svarbiausi kūno elementai bus 
šie: deguonis, anglis, azotas, 
vandenilis, siera irr kt., k. a. 
geležis, kalijus natris, it tt. Iš 
jungtinių pirmą vietą užima 
vanduo (didesnė dalis kūno su
lig svorio) ir įvairios neorgani
nės druskos., k. a. paprastoji 
druska, kalkių forforaa ir ktJ • Skrandžio virškinimas. Skra- i 
ir įvairios rakštys, k. a. hidror- ndžio sultyse yra pepsinas, re- nos sulaiko jų perviršį ir ati- .statyti, 
chlorinė, forforinė ir kt. rakV ninas, hidrochlorinė rakštis ir duoda kunui kai atsiranda rei-l Proteinai, kaip jau esame sa- 
ty8 ’ kt. Pepsinas skaido proteinus, kalas. Kartais jaknos negali hę, užima kūno audinių atsta-

1............................................... ' •-------- 1 _ tuomet tymu. Iš proteinų, reiškia,
i pasidaro musų kūno audiniai.

kaipo Paprastai proteinai persisunkia 
darbą dirbti gliceriną ir riebalų rakštis, pas- 1 kraują kaipo amino rakštys. 

Pepsinas kui vėl susijungia ir vėl iš-1 Amino rakštys pereina į krau
ją ir nukeliauja į jaknast ku-

skrandžiui. Seilių fermentas 
ptialinas virškina krakmoluo
tus daiktus (daržoves ir kt.) 
Iš to krakmolo ptialinas padaro 
maltozą ir dekstriną tai savo
rųšies cukrai, kurie žarnose dar sti ne į audinių, bet j kitas azo- 
perkeičiama į dekstrozą; deks- tinius junginius, būtent j urė- 
trozo formoje cukrus gali leng- ją. Pirmiausia pereina j krau- haiai suteikia energijos. Kūne 
vai į kraują sueiti. Tuo budu ją toki valgomi daiktai, kaip riebalai sudega, iš jų pasidaro 
seilės- tiktai pradeda nlaiato pienas, kiaušiniai i 
viršinimą, ir tai tiktai tokių augalų proteinai paskiausia, 
daiktų, kuriuose yra krakmolo Angliavandžiai [ 
arba cukraus. (kraują formoje cukrų.

ir mėsa, o i vanduo ir angliarukštis. Rie- 
| balai gali susirinkti ir pirsilik- 

pereina į ti audiniuose, — ypatingai, jei 
Jei vai- j U daugiau valgoma. Riebalai 

goma perdaug cukrų, tai jak-pr-lri negal kūno audinius at-

Organiniai junginiai žinoma, reninas koaguluoja pieno bal-jVisą cukrų sulaikyti, 
sukrautesni 
azotiniai: i

i. Jų yra dvejopų: 
I) proteinai (mėsa, 

kiaušinio baltymas ir kt.) al- 
buminoidai (gelatinas, u rėja ir 
kt.) b) neazotiniai: riebalai 
(sviestas, aliejai ir kt. anglia- 
vandžiai (krakmolas, cukrai). 
Kitaip sakant sveiko žmogaus 
kūnas reikalingas mėsos, rieba
lų, daržovių, vaisių, vandens, 
minera lw-

Angliuvandžiai, chemiškai 
imant, yra jungtiniai anglies, 
vandenilio ir deguonies. Jų 
yra visokių rųšių; Čionais gali
me paminėti glikogeną, kuris 
yra savo rųšies gyvūnuose dir
bamas krakmolas.

Po oda ir kitur gyvūnuose 
randame daug riebalų (lipoi- 
dų). Augaluose riebalai ran
dama aliejų formoje. Chemiš
kai imant, riebalai sudaryti iš 
glicerinos ir riebalų rakšties. 
Riebalai vandeny netirpsta, ši
luma su lako. Riebalai skirsto
ma į tris skyrius: stearinas 
(avies riebalai), palmitinas 
(svarbiausias sudėtinis dides
nės dalies gyvūnų ir augalų 
riebalų ( ir oleleinas (augalų rie 
balai). Virinami su natriu ar
ba kali j ūmi, riebalai susiskaido 
į gliceriną ir riebalų rakštį.

Svambiausias sudėtinis rau
menų, liaukų, nervų, audinių, 
kraujo, serumo ir limfos yra 
vadinami proteinai. Proteinų 
randame gyvūnuose ir augaluo
se, liet didesnė dalis augalų 
proteinų žmogaus kūne nesivir- 
škina. Pav. žirniuose bei pu
pose yra daug proteinų, bet 
mėsoje proteinas nesulygina
mai lengviau suvirškina; pupos 
ar žirniai jokiu budu negali mė
są užvaduoti. Pieno arba sū
rio proteinas vadinasi kazeinas, 
kiaušinio trynio — vitelnas, 
raumenų — mosinas, ir tt.

Musų viduriuose maistas su
tirpsta, pasidaro tokiu, kokį 
kraujas gali paimti ir visiems 
audiniams išnešioti. Priren- 
gimas maisto kraujui ir vi
siems audiniams, visoms ce
lėms vadinasi virškinamu. Kra
mtymas, įvairus fermentai, 
rakštys arba šarmai, skr/r- 
džio ir žarnų judesiai, įvai
rios sultys ir kt. maistą su
virškina.

Viduriuose randame įvairių 
fennentų: proteinus, ketvirti 
cukrų ir tt.

Seilėse ir kasos 
krakmoluotiems 
daiktams skaidyti 
ptialinas seilėse ir amilazas ka
soje. Kasoje dar yra rieba
lams skaidyti fermentų: lipa- 
zas, arba steapsnas. Skrandžio 
liaukos pagamina pepsiną, ku
ris proteinus rakšties tirpiny, 
kasos sėltyse yra tripsinas, ku- 
tirpiny.
ris skaido proteinus šarminiam 
tirpiny. ’

Skrandžio judesiai, 
skrandis dažnai juda ir mais
tą, taip sakant, mala, sumaišo 
su savo sultimis. Tą patį da
ro ir žarnos. Jei žarnos ne
judėtų, tai negalėtų tinkamai 
susivirškinti. Už tat mes daž
nai ir sakome, kad viduriai 
maistą sumalą.

Virškinimas burnoje. Seilės 
maistą suvilgina ir prirengia

sultyse yra 
valgomiems 
fermentų —

Musų

NEDEUOJ, LAPKRIČIO 1 D., ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
Van Buren & Ashland Blvd.

Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

žemiau seka dovanos musų. Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
biznierių, kurios bus išdalytos Dovanoja A. R. JUNIEVVIECZ, 
Naujienų Maskarado jdaly-į Aukso daiktų ir laikrodžių 
viams, kuomi nors ypatingu pa-s krautuvė, specialistas laikro

džių taisyme ir šliubinių žiedų. 
3817 So. Halsted Street, 
Chicago, 1E.

sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčįausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

Smuiką ............ ......... $15.00
International Mųriic Shop, G. 
BALSEVIČIUS/ savininkas,

Chicago, III.

Dėžė Cigarų ..............
STANLEY RADtt'ITZį 
2001 S. Halsted St.
Chicago, 111.

.$5.00

Tuzinas “Tooth Pašte’ 
tuzino Muilo ...................

A. BELSKIO VAISTINĖ 
1900 So. Halsted St. 
Chicago, III.

$5.00

tymą, o hidrochlorinė rakštis cukrus išeina šlapume, 
padeda pepsinui dirbti. Pep-1 Riebalai persisunkia 
sinas gali savo 
rakšties skiediny.
atakuoja proteiną -L jį į pep- virsta riebalais.
tonus suskaido; peptonai grei-1 Storose žarnose maisto virš- rios be jokios permainos juos 
čiau gali į kraują persisunkti, kinimui nėra jokių medžiagų, paliuosuoja, atiduoda kunui.
Reninas (kitas skrandžio sulčių Maistas jose tiktai pūva. Sto- Vienok proteinai gali sudegti
fermentas) koaguluoja (su- rase žarnose maistas jau
traukia) pieną, kad paskui pep- maistui negali vadintis: tai yra didesnė dalis ir sudega. Ang-

įr kunp ir suteikia energijos; jų.'

Creditas ant loto .... $250.00 
J. SINKUS,
Real Estate, 809 W. 69 St.
Chicago, III.

sinas jrnletu lengviau su juo išmatos, 
apsidirbti. Skrandžio sultys i
negali perkeisti krakmoluotų

Skrandžio sultys ir
neperkeičia; kartais 

net stabdo skrandžio
Aplamai imant,

Setą iš 12-ko$ .............  $6.00
G. Benošiu*, aptiekorius, 1616 
W. 47th St., Chicago, III.vertespataisymas

DR. C. Z. VEŽEL1S,
Dantų 

$15.00, 
Dentista*

4712 S. Ashland Avė.
Chicago, III.

12 “Ezewash” pakinky $6. 
EZEWASli CHEMICAL CO. 
Pauderio ir “Salutaro” dirbė
jai, 639 W. 18 St., Chicago, III.Fonografą verters .... $100.00 

PEOPLES FURNįTURE CO. 
arba Lietuvių RakaAlų Bendro
vė savininkai dviejiy didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St. 
4177 Archer Avė.

Moteries Kautas ..
Moteries Drcsč ..
Mergaitės Kautas .
Moteries Jekutė ..

Pinigais ..................... $15.00
Bowman Dairy Company, 140- 
158 W. Ontario St., Chicago.

Perlo karolius arba portei- 
garą vertės$5 aukojo CHAS 
MICHEL, auksinių 
laikrodžių krautuvė, 
Halsted St., Chicago

daiktų ir 
3320 So. 
U).

'liavandžiai ir riebalai sudega, 
j M . vanduo ii- jiiik-

liarukštis, bet proteinai išsis
kaido daug sunkiau. Audiniuo
se azotas atsiskiria 
liauja į jaknas, kur iš jo da- 
rom» urėja; inkstai pagriebia 

Kitą ver- ur8j3 h* pašalina $u šlapumu, 
tus, dar šiame klausime yra Urėja pasidaro ir iš kūno au- 
daug neaiškių dalykų.

Ptialinas, amiiazas ir malta-

Sutrauka. Valgomi daiktai 
musų viduriuose suvirškinama. 
Paskui jie jau gali pereiti į 
kraują. Kas pasidaro vėliau 
labai svarbus klausimas, bet 
čionai tiktar trumpai apie tai 
galime pakalbėti.

ir nuke-
$37.50

22.50
13.93

. 3.50

Keisiu Malt ___________ $10.60
Marquettc Malt and IIops Ce.,
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.t

daiktų, 
riebalus 
riebalai 
virškinimą, 
skrandis tiktai pradeda maistą
virškinti, tiktai prirengia mais
tą virškinimui žarnose. Apie 
pusė proteinų nueina į dvylka- 
pirštę žarną pep t anų ir prote- zas suskaido krakmolą į deks- 
ozų formoje, apie r?nkta da- trozą, Kuris per žarnų kapila- 
lis proteinų visai be Jokių per- rus pereina į kraują ir atke- 
mainų, tiktai maža dalelė iš liauja į jaknas. Paprastai mu- 
skrandžio tiesiai į kraują pa- sų kraujuje yra nuo 1 iki 2% 
tenka (kalbama apie protei- dekstrozo.
nūs). Vienok yra proteinų, daug cukraus išmetama su 
kurie be skrandžio sulčių pra- pumu. Jakuos cukrų perkeičia 
dėto virškinimo visai negalėtų j glikogeną ir jį laiko, kad pa
būti suvirškinti. Svarbiausias 
skrandžio darbas bus šitas: su
maišyti maistą, jį sušildyti, at
skirti riebalus nuo kitų daiktų 
ir juos suplakti, pradėti virš
kinti .proteinus ir į dvylikpir- 
štę žarną maistą nediedliais ką
sniais įstumti. Skrandis ir,
vandens labai mažai apčiulpia,' niai negali suvartoti dekstrozą; 
bet alkoholimis sugeria žymią tokiuose atsitikimuose kraujuje

I prisirenka perdaug dekstrozo ir 
inkstai jį stengiasi pašalinti.

įg 
liga. Tomuose atsitikimuose 

su trimis huno audiniai skaudžiai

Jei valgoma per-
Šla-

liuosuoti kai yra reikalas. Pri
valgius angliavandžių jaknose 
visuomet randama daugiau gli
kogeno. Glikogenas susiren
ka į raumenys.* Reikalui atsi
radus glikogenas perkeičiama į 
dekstrozą ir vartojama energi
jos gamyboje. Kartais audi-

dinių.
Čionais galime pasakyti, kad 

proteinai musų maiste lošia la
bai svarbią roję, tokią, kokios 
kiti daiktai sulošti negalėtų. 
Reiškia mums reikia valgyti 
mėsą, kiaušiniai, pienas, suris; 
be šitų daiktų musų kūnas ne
gali gauti jam reikiamu mais
to. Angliavandžiai ir riebalai 
suteikia energijos, bet protei
nai atstato nusidėvėjusias cė- 
les ir audinius. Svarbiausia 
dėl musų kūno yra proteinai.

$77.48 
fashion cloak shop 
Pardavėjai moteriškų rūbų 
3231 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Viso

$75.00

Lova ......................... $15.00
GLOBĖ FURNITURE CO.
Rakandų krautuvė, 
6637 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Vedybų pyragas .
JUČUS SISTERS RESTAU- 

RANT, 1608 W, 47 St. 
Chicago, III.

$5.00

Virškinimas žarnose. Skran
džio pradėtas virškinti maistas ^ai yra diabetas arba cukrinė; 
savo laiku nuslenka į žarnas 
ir tenais susiduria l„ ____
sultimis: su kasos sultimis nukenčia.
žarniĮ sultimis ir tulžimi. Valgant daugiau negu reikia

Kasos sultyse yra trys fer- = 
mentai. tripsinaš proteinams r- 
skaidyti, amilazas angliavan- ' 1 
džiams skaidyti ir lipazas rie
balams skaidyti. Kasa per die
ną pagamina apie 700 kubinių 
centimetrų sulčių. Kasos sul
tys pradeda varvėti kai tik 
nrųnstas į skrandį surijama ir 
varva apie porą valandų; jei 
valgoma mėsa, tai kasos sulty
se yra daugiau tripsino, jei val
goma riebalai 
pažo, jei angliavandžiai (pav. 
duona) 
Tripsinas 
skaidyti) 
rukščiam 
skiediny, 
veikia rukščiam skiediny. Trip
sinas, be to, proteinus daug 
sėkmingiau ir greičiau suskai
do. Tripsinas užbaigia pepsi
no darbą, proteinus suskaido į 
amino kunus, kuriuos žarnų 
sulčių enzimas (fermentas) ir 
epsinas galutinai suskaido, per-! 
keičia į tokius, kurie į kraują 
lengvai pereina ir musų kunui 
suteikia geros atstatymui me- ( 
džiagos. Amilazas krakmolus 
suskaido į maltozą ir arerodek-' 
striną (tai cukrai), kuriuos 
paskui žarnų šultys perdirba į 
kegstrozą. Lipazas suskaido 
riebalus į gliceriną ir riebalų 
rukštį, bet šitas fermentas gali 
iš glicerinos ir riebalų rakšties 
riebalus padaryti. Lipazas sėk
mingiau dirba ten, kur yra tul
žies.

žarnų sultys skaido anglia- 
vandžius. Jos baigia virškini-

■IIIH
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti, 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

inniiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Paveikslas ................
M. ŠILEIKIS
Lietuvių Dailininkas 
35(67 Cottage Grov? Avė.,, 
Room 6, Chicago, 1)1.

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja J. F. BUDRIK.

Pianų ir kitokių muzikalių 
daiktų krautuvė, 3343 So. Hal
sted St. Chicago, III.

Laikrodėlį vertės .. $30.00 
aukojo J. LUKAS, keliaujantis 
laikrodininkas ir auksorius,

1116 N. Clark S t.,
Chicago, 111.

daugiau li-

— daugiau amilazo. 
gali dirbti (proteinus 
šarminiam, truputį 
arba neutraliniam 
pepsinas geriausia

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

JUSTAS KUDIRKA >
Žinomas Lietuvių Tenoras

DABAR YRA LĄIKAS NUSIPIRKTI 
NAUJUS VICTOR REKORDUS

VICTOR REPERTUARE RANDASI MUZIKA kuri gali 
užganėdinti kiekvieną. Nueikite pas arčiausią pardavinėtoją ir 
tegul jis pa g roja jums naujus1 Victor Rekordus kuriuos įdaina
vo Justas Kudirka.

Usto 
Kaina 

10” $0.7578215 (Sveika Marija (Vanagaitis)
, .(Leiskit j Tėvynę y

78239 (Kaipgi gražus, gražus rūtelių darželis 10” .75
(L Aš bijau pasakyt, 2. Ne margi sakalėliai

NAUJI VICTOR ŠOKIŲ REKORDAI
78269 (Neužmiršk Manės — Polka Vitkov Orkestrą 10” .75

(Seka Mane Mare — Valcas Vitkov Orkestrą
Kiekvienas pardavinėtojan Victor išdirbinių maloniai pa

gros jums šiuos ir kitus naujus rekordus ir parodys naujus 
Victrola modelius, kurių kainos yra nuo $15 ir augščiau. Pa
reikalavus katalogai dykai.

Yra tik vienas Victrola ir tą padirba Victor kompanija — 
įsitėmyklt žemiau padėtus vaizbos Ženklus. 1

Pa-

Victrola
Mctor Tblkintf Machine Ck>mpaqy.C*m<fcn.N.A 

VfaMr MmMm C» U U4.

Pasiuvimas Suknios .... $15.00 
MRS. AGLYS
Moterų Rūbų viuvėja 
6419 So. Westem Avė.
Chicago, 111.

Į Taupymo Sąskaitą .. $5.00 
PEOPLES STOCK YARDS

STATE BANKAS,
47 ir Ashland Avė.
Chicago, III.

Perlus .....................
JOS. RIZGEN 
Laikrodininkas
3331 So. Halsted St.
Chicago, III.

$10.00

$10.00

Cigarų banksas .... $5.00 
JOHN VAIDILA,

Tabako ir kendžių krautuvė
1747 So. Halsted St.
Chicago, III.

Moters Skrybėlę 
FENZAUS M1LLINERY 
Moterų Skrybėlių Krautuvė 
1646 W. 47 St.
Chicago, III.•

Naujus Čeverykus ....... $4.50
W. SABALIAUSKAS 
Čeverykų Taisymo šapa 
2345 So. Leavitt St.
Chicago, III.

2 Keisai Malt ........... $20.00
2 Tuzinai stiklų ............  4.50
HENNING' WENNERSTEN
Sclyklo išdirbėjai
2960 Lawrence Avė.
Chicago, III.

Keliauninkų laikrodį $24.00 
KAROLIS NURKAITIS, 
Laikrodininkas, 
159 N. State St., 
Room 1429, Chicago,

Gintaro Karoliai .......
T. RYPKEVIČIUS
Didžiausias Gintarų, 

tuotojAs
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

III.

$20.00

Inpor-

$20.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Halsted Street,
Chicago, 111.

Fusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS. 
Fotografas,

3815 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Plunksną vertės .... $5.00
Kvepalų vertės ......... $5.00

TUPIKAITIS PHARMACY, 
233 S. 115 St. 
Roseland, 111.

3 Marcelling ..... ........
STEPHANY KLAUSE
Beauty Shop
4202 Archer Avė.
Chicago. III.

Audeklo dėl dresės » 
J. MATULAUSKAS 
Drabužių Krautuvė 
3356 So. Halsted St.
Chicago, 1)1.

$4.50

$4.00

$3.00‘Ti'uble Light 
NEW CITY TIRE & SUPPLY 
1702 W. 47 St.
Chicago, 111.

•‘Electric Grill” vertės 
BRIDGEPORT ELECTRIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toęjai \

1619 W. 47 St.
Chicago, III.

Laiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjas, 5650 
Bishop St., Chicago, III.

Perfumų ir Ružes, vertes $3 
Dovanoja OREMUS DRUG CO
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street,
Chicago, III.

Pečių vertės ........... $19.00
Dovanoja PETER BARŠKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir 
tokių daiktų krautuvėj 

1748 West 47th St.
Chicago, III.

Elektros prosą vertės $4.2o 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. J. KAJREIVA & 
SON Hardware ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, 111.

Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILSON’S FASH
ION SHOE, .

čeverykų krautvė,
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

ki-
$7.00

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja-' Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė, 

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų 
džių krautuvė, 

2422 West 47-th 
Chicago, III.

ir laikro-

Street,

Dėžė Dešrų .............
A. ZALPYS
Naujienų Rėmėjas 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Lyties Mokslas............. $7.00
M. J. TANANEVICZ 
Spaustuvė ir Real Estate 
786 W. 18 St.
Chicago, III.

Kei^as Moon Light Malt $7.00 
D. GAPSHIS
Olselio Groscrnė
3326 So. Halsted St.
Chicago, III.

Pauderio baksiukas .. $1.00
Skustuvas ................. 1.00

JAGIELLO PHARMACY
4559 So. Hermitage Avė.
Chicago, III.

Siuto Išvalymas .....
C. OBECUNAS
Siuvėjas
1622 So. Halsted St.
Chicago, UI.

. $1.75

Tai tiek iki ^iai dienai —kas 
daugiau ?



-

Penktadienis, naujienos, chieago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

kelių valandų pasimirė ligoni
nėj. Durkin gi ir jo meilužė 
pabėgo. Policija manu, kad ir 
Durkin liko sužeistas, nes ras
ta jo kruviną kepurę, bet ne
žiūrint visų pastangų ir šimtų 
policijos medžioklės, Durkino 
ikisiol nesurandama.

Saugokitės! Šaltis nesiliauja
Netikėtai chicagiečius užklu

pęs šaltis, kuris atgabeno ank-

i nesimažina. Vakar buvo dar
Rytinėse valstijose yra tūlos 'malčiau, negu kitomis dienomis.

Gyvename skymų gadynėje.
Ir gal bus ant naudos žinoti I.. _ x
kaip lietuviai yra viliojami pri-Įatyvą, bet tikrą žiemų, vis dar 
sidėti prie nau'jos spekuliacijos.

Išėjo Požėla. Prieš jį Bill susidūrus trims automobiliams, 
Beth, 220 svarų 1 ...
milžinas. Gražu buvo žiūrėti, vojingai, sužeisti 
kai Požėlą šaudė milžiną ir po ' ‘ 
25 min. bulgaras pralaimėjo.

K. Sarpalius lengvai apsidir
bo su George «Mack. Sarpaliui 
nebuvo kas veikti. Paslbovijęs
10 min. 50 sek. prispaudė ir 
Jurgis nė nekrust.

Juozas Bancevičius susikirto 
su slavų čempionu Eyiil Bug- 
lier. Jų ristynės išrodė lyg 
“iMutt su Jeff”. Po 8 m. 20 
sek. musų Juozas išėjo pergalė- 
tojum.

bulgariškas liko skaudžiai, nors gal ir nepa- 
i vietos lietu

vių spaustuvės savininkas P. 
P. Montville ir jo žmona.—R.

Cicero

dins musų kolonijų, bet jis ne
bus pirmas musų profesionalas 
šioj kolonijoj, ši kolonija nėrą 
kokis tai Saharos tyrlaukis, bet 
gal gražiausia didesnė lietuvių 
kolonija Chicagoje ir čia mes 
turime nemažai lietuvių advo
katų, dentistų, daktarų ir kito-

kių profesionalų. Nekurie dak
tarų, pavyzdžiui Dr. P. Zalato
rius, 6600 So. Aitesian Avė., 
Dr. M. T. Strikol, 6641 So. Al- 
bany Avė. ir k. priima pacien
tus ir savo namuose. Tad su 
daktarais mes negalime skųs
tis. —Jonas.

1 DR. VAITUSH, 0. D
I.IRTlWlR AKUT .QPHC.1AV.1ST.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris ” 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Rep.
nors tas sausas šaltis ir nebu
vo taip jaučiamas. Tečiaus 
šiandie esą busią biskį šilčiau.

Betgi kituose miestuose — 
vakaruose, yra tikra žiema su 

I didžiausiais žiemos šalčiais, 
j Taip, Rapid City, S. D., šaltis 

giausias aprašymas apie Fordo niekia net 14 laipsnių žemiau 
praeities pasekmes ir uždai-!^ro- V\ ebster (.ity, Iowa šal- 
bius., ir nurodyta auksinė atei-,1*8 siekin 1 laipsnį žemiau ze- 
tis. Atrodo, kad tai siūloma r()t Chicagoje visgi yra daug 
Fordo šėrai ir tik reikalinga nes Pasieks
sirašyti ant prisiųstos blankos,'^ laipsnių aukščiau zero. 
nurodant kiek Šerų nori pirkti tokių* šaltų spa-
ir pasiųsti su pinigais.' . . |»

Bet giliau ištyrinėjus tą pro- metų 
poziciją pasirodo, kad nupirkęs 
negausi Fordo šėrus, bet tik 
kokius tai “bankers” šėrus, ir 
tik kada tų “bankers” šėrų iš
pirksi už $1000, tai gausi vieną',. 
Fordo šėrą, kuris yra vertas a- 
pie $495.00.

Paprastas žmogus greitai, 
skaitydamas gali \ to nesuprasti 
ir gali manyti, kad jis perka' 
Fordo šėrus, dėlto, kad. cirku-Į 
toriuose visa svarba dedama 
ant Fordo kompanijos. Daug 
atkartota apie Fordą ir vis di
delėm raidėm ir pridėta Foitlo 
fabrikų paveikslai. Apie “ban
kers” šėrus, kuriuos ištikrųjų 
perki, tai tik mažutėlis sklypu- 
kas mažomis radiėmis.

Ford Motor Company yra 
bandžiusi sustabdyti šitokius 
pasiūlymus, bet neranda budo. 
Josios patarimas apie ‘bankers* 
šėrus yra — “nepirk!” Su
prantama, kada žinai, kad kaš
tuos vienas seras $1,000 ir kad 
tas šėras dabar vertas yra tik 
$495.

“Kompanijos,” kurių praeitis ir 
ateitis neaiškios, ir kurios siun
tinėja Chicagos lietuviams cir- 
kuliorius ir apgarsinimus apie 
Ford Motęr Co. of Cąnada ir 
siūlo pirkti šėrus. Pridėta jf 
Fordo fabrikų paveikslai ir ii- į

Lietuvių Rateliuose.
Del Auditorijos vakarienės

lio dienų čia nebuvo Jau nuo

Sumušė savo vaikiną
Margaret Washington, 22 m., 

">6pl S. Ada St., tapo atiduota 
grand jury užtai, kad ji pa
gelbėjo savo namuose sumušti 
ir apiplėšti savo buvusįjį vai
kiną VVilliam Kalowski, 26 m., 
518 West 18th St., iš kurio ta- 

. pę atimta $250. Jos draugė 
ĮCatherine Ilayes, 22 metų, 6252 
S. Halsted St., taipjau kaltina
ma už tą patį dalyką. Iš abie- 

Į jų pareikalauta po $5,000 kau- 
jcijos. Margaret brolio Elmer, 
j 17 metų, kuris taipjau dalyva- 
! vęs tame puolime, byla 
I ta.

atidė- 
K

—Adv. A. A. Olis.

Durkin vėl ištruko
Martin J. Durkin, automobi

lių vagilius, kuris kiek laiko at
gal garažiuje nušovė federali- 
nį agentą Shanahan, kada tasis 
užklupo Durkiną% su vogtu Ca-j 
lifornijoj automobiliu, vėl buvo! 
pakliuvęs į policijos siųstus, bet 
ir vėl ištruko, pašaudamas vie
ną policistą, serž. Harry Gray.

Durkin po užmušimo federa
linio agento buvo pabėgęs iš 
Chicagos į Indiana, kur jo bu
vo stropiai j ieškoma, bet vėl 
sugryžo Chicagon pasiimti dra
bužius ir su savo meiluže dum
ti kur kitur. Policija apie tai 
sužinojo ir atvykusi pirmoji, 
pasislėpė Durkino meilužės 
Betty Werner dėdės Lloyd Aus- 
tir. namu(ise ' 240 Eių»iev«MX 
Avė.

Ištikrųjų Durkin su savo 
meiluže atėjo. Bet policija 
pergreit pasiskubino pasirody
ti. Durkin spėjo 
revolverį ir peršauti 
policijos šoviką serž. 
tas policistas bandė 
Durkiną, bet pataikė 
stovėjusį Lloyd Austin, 
tapo mirtinai sužeistas ir

S s
VISI RENGIASI

visu
Za-

Lapkričio 6 d. rengiasi 
smarkumu musų ristikai: 
navičius kas miela diena treni
ruojasi, treniruojasi Požėla, 
treniruojasi Sarpalius,- trepi 
juojasi ir Bancevičius.

Tad galima tikėtis, kad tos 
ristynės bus labai įdomios.

Praeitą pėtnyčią Požėla rito
si Rockforde su italu Valenti- 

■ no. Kai Požėla paguldė italą, 
į tai lietuviai sukėlė jam didžiau
sias ovacijas. —N.

Trečiadieny Naujienose tilpo 
žinutė apie Auditorijos vaka
rienę, po kuria pasirašo koks 
tai L,G nis. Turbūt trumpina 
savo pavardę dėl to, kad ko
kias dalis aprašo visai melagin
gai ir bijosi savo pavardę pil
nai padėti. Svečių buvo pilna 
svetainė iki 11:30 vai. ir nė vie
nas nuo stalo nėjo kai angliškos 
kalbos buvo sakomos.

Tegul I. G-nis nusiperka aki
nius, gal geriau kitą kart ma
tys. Tolinus tegul nesibijo pilną 
vardą ir pavardę padėti po sayo 
raštu. Pasirodo, koksai žmo
gus, tokia ir pavardė.

—J. P. Evaldas, Sekr.
Redakcijos pastaba 

u

Yra visai nesvarbu, ar ko
respondentas pasirašė vienaip, 
ar kitaip. Jisai minėjo viešą 
dalyką, kurį matė keletas šim
tų žmonių, tiktai tas viešas da
lykas,, o ne korespondento as
muo, čia turi reikšmę. P-as J. 
P. Evaldas neužginčija to fak
to, kad Auditorijos įkurtuvių 
vakarienėje buvo laikomi poli- 
tikieriški “spyčiai”, kurie te
nai, žinoma, buvo visai ne vie
toje. Mes manome, kad tie 
“spyčiai” galėjo tiktai įžeisti 
susirinkusią publiką. Lietuvių 
draugijos dėjo * savo pinigus 
Auditorijos statymui visai ne 
tuo tikslu, kad sukarus savo 
kolionijos viduje politiškos agi
tacijos centrą. Ir į vakarienę 
žmonės buvo sukviesti visai ne 
tam, kad davus progos kokiems 
nors politikieriams pasirekla
muoti. Kam gi tad taip negra
žiai kolioti korespondentą, ku
ris išreiškė (gana švelnioje for
moje) 
nimą?

Pereitą sekmadienį įvyko iš 
eilės jau antras Liuosybės Na
mo B-vės vakaras. Susirinko 
gražus būrys jaunuolių šokti, 
na ir turėjo progos, nes vietos 
buvo užtektinai, muzika gera, 
tai\ tik sukėsi ir kojas kraipė. 
Mat dabar nauja šokių “staila” 
— kojas kraįpyti. Keistas tas 
šokis, bet ką čia padarysi, kad 
jau tokia “staila”. Tik dar 
niekurie vis dar nepataiko kaip 
reikiant kojas kraipyti: * mat 
dar stinga praktikos.

B-vės direkcija ir daugiau to
kių šokių parengs kada tik 
pasitaikins neužimta svetainė.'

—D i rėk. Koresp.

Draugystė Lietuvių Tvirtybe 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Perskaityta du kvietimus į 
balius ir juos priimta, — nutar
ta dalyvauti D-tės Lietuvos 
Kareivių baliuje lapkr. 15 d. 
ir Taut. Dr-stės Liet. Seserų 
lapkr. 21 d. Sakomą, kad ranka 
ranką mazgoja, tad ir mes tu
rime taip daryti ir visi nariai 
turime dalyvauti tuose baliuo
se.

Buvo’ dar svarstyta kaip pa
gerinti draugijos veikimą. - Mat 
pora metų atgal buvo svarsto
ma apie susijungimą kelių drau 
gijų į vieną didelę draugiją. 
Bet didžiuma balsų tokis siuti
mas liko atmestas, panorėtu 
gyvuoti atskirai. Tiesa, galima 
gyvuoti, bet kas iš to, kad nė
ra jokio veikimo; net paprastų 
draugijos susirinkimų nariai 
nelanko, tad ką jau kalbėti apie 
platesnį veikimą. Dabar gi 
kaip tik ir yra laikas apie ko
kias nors permainas kalbėti ir 
visiems verta rimtai apie tai 
pagalvoti. —K. P. D.

Marquette Park

savo teisingą pasipikti

Spalio 28 d. Naujienose tilpo 
žinutė, kad l)r. J. Poška per
kelia savo ofisą iš Ciceros į 
savo rezidenciją Marųuette 
Park kolioniją. Kartu sakoma, 
kad tai bus pirmas šioj koloni
joj lietuvis daktaras. Tai ne 
tiesa. .Beabejo, mums labai 
malonu, kad Dr. J. Poška padi-

LAIMĖTOJAI IR PRALAI
MĖTOJAI Roseland, III..

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
deli skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios

■ Banko®.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
sėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visų dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Mclrln A. Treylor, Prezidentą®.A

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

KOTRYNA JONIKIUTĖ

IRUSI & SAVINGS

Kuomet jus surasite su išdirbta 
reputacija kas link stiprumo ir sau
gumo, kad šis banaks kad yra; kuo* 
met jus surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su-;. 
teikiamas kaip šioje bankojei, rem- 
kit tą banką ir pasinaudokit dar lt 
savo prisidėjimu.

Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai Įvertintas ir at
liktas, visi jūsų piniginiai reikalai 
gaus asmeninį patarnavimą musų 
viršininkų.

Tl« SlOCt VMS

Randasi 
žemutinio f 1 o r o

Lietuvių Dentistas pątar-
- naus geriau. *

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas HTUsų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
‘ Netoli Askland Avė.

JUMS PATIKS SIS BANKAS

BANK
4150 South Halsted St

■
DR. ROSS NAUJA IR PA

GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

■■ , J
Kraujo! ptulėo, Slapumo, nriv^inės, (įtap
to*, užsendintos ir UŽkrečląh|ios ligoa vi^ai 
i&gydornos. v tr"! '

Vartojami ^augiausi ir geriausiai 
•žinomi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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M ŠILDOMU PEČIU IŠPARDAVIMAS

metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lu- 

escide gydymaa sutei
giama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
dama.; už C C 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

DR. B. M. ROSS
Atsakantis 

Specialistas
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai . chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžius 
jas nebandykit senais budai*.
VYRAII Specialis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikir. stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai yra 
užtikrinimas sergnatiems. kad jie gaus ge
rų gytlymų. Vienatini. Keriaužiai (renKtai, 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydyjnu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėhiimo karnbarye &0t>. Moterų pri- 
Čminio kambarys 608.

Penktas Augs tas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

O f irto valandos kasdien 11*00 10 ryto iki S 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pu« 
ncdėliais, seredomis ir subatomis nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Nelaimės
Užsli-

te

H
K
H

•<
M
M
M
M

Pralyti t rroaemlnką

v.

Bohemian 
Hop-Flavored

išsitraukti 
gerinusį 

Gray. Ki
šanti į 

į priešais 
kuris 

už

DABAR 
BANDYKIT

PURilAN 
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Antradienį, spalio 20 d., Die
vo Apveizdos parapinėj įsvet., 
707 W, 18 St. įvyko didelės ris- 
tynės.

Pirmoji pora buvo sunkiųjų 
skyriaus galijotai: latvys Šilką 
ir lietuvis Glazauskas. Jiems 
buvo skirta pusė valandos ris
tis. Šilką paguldė Glazauską į 
10 min. 50 sek. su “body lock”.

Antroji pora V. Juzėnas, 
185 svarų prieš Dom. Dudins- 
ką, 150 svarų. Dudinskas ža
dėjo Juzėną į pusę valandos pa
guldyti du kartu. Abudu dič- 
bo iš tikros širdies. Praėjo 
pusvalandis ir juos perskyrė.

Pastaromis dienomis dėl 
džių gatvių, įvyksta nelaimių 
su automobiliais; yra nukentė
jusių ir lietuvių.

Pereitą sekmadienį p. p.♦Le
onui ir Kaz. Mikučiams gryž- 
tant iš Dowagiac, Mich., ties 
Ni’es, Mich., paslido jų automo
bilius ir lengvai užgavo kitą. 
Nelaimėj nesuprantamu bildu 
liko sužeista jų dukrelė Jose- 
phine, vietos Rūgštesnės moky
klos studentė. Jai įlaužtas ko
jos kaulas ir nelaimingoji tu 
rėš keletą savaičių gulėti lovoj

Prie 107 ir Michigan gatvių

DEL GERŲ;RŪBŲ 
Drošiu, Kautų ir Kitko kas Reikalinga Moterims 

Kreipkitės
FASHION CLOAK SHOP

3231 So. Halsted St., Chicago, III.
-------- -- 1 n , .................... ■...... ..............
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SPECIALIAI ŽEMAS KAINASS. JŲ VERTĖ YRA 
NEPALYGINAMA NIEKUR KITUR

$15 vertes Alcazar, 
anglimis ir medžiais 
kūrenamas

$24.50, Crown, 
mis kūrenamas 
čius, dabar

ŠILDOMI PEČIAI

minkštomis

$9.75
minkštomis angli- 
pe- $17.50

$32 vertes Economy Hot Blast pe
čius, kūrenamas bile kokiomis an
glimis, specia- $24.75 

% z 7 j
$75 (’rown, kietomis anglimis kū
renamas, spe- O E H
cialiai

Mėlynas arba 
arba kietomis

$69.50
Mėlynas arba

$95 vertės Economy 
Pilkas, minkštomis 
anglimis kūre
namas
$120 Porecelininis
pilkas, kietomis anglimis kurena- 
mas, dabar 
už $84.50

Taipgi daugybes kitokių bargeny. 
Parduodam ant lengvų išmokėjimų 
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.

4177-83 Archer Avė.
M. Kezes, Vedėjas

Ss PHONOGR^

furniTURL FOR

1922-32 So. Halsted SI
J. Nak tošis, Vedėjas K

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzzzxxxxxxxxxxx
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PRANEŠIMAI JIESKO KAMBARIŲ
ANTANAS BURBA

Musų mylimas tėvas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau- 
kęsljt) metų amžiaus, trečiadie- 
nyj, Spalio 28 <1., 12:50 vai. ry
te. Paėjo iš Čepaičių kairio, 
Telšių apskr. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
tris sūnūs: Aleksandras 23 me
tų, Edvardas 22, ir Antanas 17 
metų, du brolius Aleksandras ir 
Juozapas ir seserį Volinką (Ka
tilienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
733 W. 17 PI. Laidotuvės įvyks 
šeštadieny i, Spalio 31 d. 9 vai. 
iš ryto iš namų 733 W. 17 PI. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sunai, broliai ir aeauo.'

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Butkus.

Kensington. Draugijos D. L. K. 
Gedimino susirinkimas bus penktadie
ny, Spalio 80 dM 7:30 v. v. F. Shed- 
villo svet., 341 Kensington Avė. Ka
dangi draugijos vakaras įvyks Lap
kričio 22 <1. ir yra reikalingas prisi
rengimas, visi nariai susirinkite.

— Komitetas.

Gvardija D. L. K. Vytauto To\vn 
of Lake duoda žinoti, kad gvar
dijos bus didelis balius, lapkričių 
(.NOvembvr) 20 d.. .» vai. 
i)čkavonč> dienos vakare, 
\\ ood Si. \ įsų draugijų 
nerengti balių ią dieną ir 
mos uisilank.viį am gvardijos 
liaus. t>ur proga tiems, kurie 
letumėl įstoti į gvuru.ją, tai (ą 
dieną ir vukiuc dus nariai |.i‘i- 
imami dykai, (dilbiui bus užsi.a- 
s\ti pas komitetų n ant seninu i<> 
susirinkimo galėsit tapti gvai u- 
ios nariu. — i\onntetas

vakH.’o, 
luuu 3. 
prašom 
pni o- 

ua-

REIKALINGAS apšildomas ruimus 
Brighton-1‘arke. Spukainą vietą ir 
gerą lova, turinti tokį ruimą 
neškite į

Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St., 

Box 267. 1 . ■. ■ 1 " 1. 1

pra

us®

SIŪLYMAI KAMBARIĮ)
KAMBARYS ant rendos, pę 

Čium 
nui, 
tais.

ĮVAIRUS skelbimai
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 14 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 4()c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams Ir paklodčtns. Marškonio® gi
jos, kaina 1000 Jardų nuo 10c. iki 
45e. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau ąegu kitur.

Erank Selentonavičius 
501 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME

apšildomas, vienam vaiki 
be valgio. Matykite vaka

1718 So. llalsted St.
2 lubos

, - - - --------Ji____ „■■ę m. .

PARSIDUODA Poo| Ruimis. 
Darantis gerą biznį, ir “Nash” 
automobilius. Turiu parduoti 
dar šią savaitę, nes vykstu Ru
sijon. Parduosiu pigiai.

1341 So. Morgan St.

PARSIDUODA 2 bučernės ir vii 
na grosernė. Gulimu pirkti s 
*100 ar su *2500 ir geras pusini) 
mas nebus atmestas, nes tikras, 
bargeuas j tri.s dienas turi būti 
parduota. Kreipkitės:

4425 S. \Vells St.

JONAS URLIKAS

nųliudime 
tėv4 Jurgi.

Amžinų
Spalio 15,

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

Repeticljoa veikalo "‘Ponas Daug
noris’ įvyks pėtn.\cioj, spalių .n) 
d.\ i :3b va), vakaro, .ucKinlvy 
t ark svet. Visi lošėjai bukite lai
ku, nes jau truillpas laikas.

Buishas.

1 >AiRENI )AV( Ll IM U l kamba
riai didelis, Šviesus, garu ap
šildomai

Kreipkitės:

PRANEŠIMAS toms moterims, 
kurios dina į šapą dirbti. Kii.m ei
ti į šapų Ir bose Jiijoti? Ar ne- 
Mcriau nusipirkti grosernę ir būti 
savo bosu. Namie galima pasida
lyti daugiau pinigu ir būti nepri- 
gulmingu. Ateikite pažiūrėti šio 
biznio, '.

3956 S. \Veslern Avė.

JIESKO DARBO

Šiaudinis, ūkininkų šokis, rengia 
Sitnan.) Daukanto leat. Jiain. Rim
bas, subntoj, spalio 31 d., Mclda- 
žio svet., 2242 \V. 23rd PI. Pra
sidės šokiai 
.i0c. Muzika

spalio 31 d.
42 \V. 23rd
8 vai. vakari*. įžanga 
K. \urgon.

Kvieč.a Komitetas.

su paveikslais įvyks

PARENDAVO.il M L 'l šviesus kam
barys, garu 
matyti nuo 8 
pietų; subntoj

Kreipkitės:

JAUNAS vaikinas ieško kamba
rio pas blaivus ir švarius žmones. 
Atsišaukdami pažyinėkit telefoną, 
jeigu

apšildomas. Galima 
vai. iki 1 
visų dienų.

Sangamon SI.
Depart. B. 8

|M>

galima.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.
Bos 221.

Musų mylimas sūnelis persi- 
»kyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
16 metų amžiaus, Spalio 29 ti., 
1925, 10:00 vai. ryte, 
atilsį Jonas gimė 
1909, Cicero, UI.

Paliko dideliame 
motiną,i Marijoną, 
penkis brolius: Antaną, Stanis
lovą, Juozapą, Pranciškų ir Ka
zimierą.

Kūnas pašarvotas randasi, 
12426 Union Avė., W., Pullman, 
III. Laidotuvės įvyks Subntoj, 
Spalio 31, 8:OU vai. iš namų 
12426 Union Avė. j šv. Petro 
ir Povylu bažnyčią, kurioj įvyks 
t'ė<lulin#os pamaldos už vielio- nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuošndžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartojį liekame,

Tėvai ir Broliai.

Prakalbos
nedelioj, lapkričio 1 d., 8 vai. 
karo, 
31 St.
įžanga

Biiyn and ('.hapel, 816 \V 
Meldžiame visų atsilankyti, 
hu >sa. —Juozas Valiulis.

Jaunų Lietuvių Am.
Kliubas laikys mėnesinį 
mą nedėlioj, lapkričio I 
po pietų, Lieaivių Auditorium, 

lla'sled SI. Visi nariai 
laiku pribūti, nes ran- 
svarbių dalykų aptarti. 

I S. Kunevičius, rast.
malonėkit 
dus daug

Tautiškas 
susi rinki-

spaudos bendrovės di 
susirinkimas įvyks šį va

Aušros 
rektorių 
karų kaip 8 vai.. 3211) S. llalsted 
St. —Valdyba.

Liet. Keistučio 
bo susirinkimas 
lapkričio 1 d., 1:30 vai. po 
McKinley Park 
bukite laiku ir sugrąžinkite 
žiavimo tikietus

Pašelpinis Kliu- 
įvyks nedėlioj, 

pietų, 
nariai 

išv'a-
svet.,

Komisija.

Mot. Dr-jos Apšvieta 
susirinkimas j vyks 

lapkričio 1 d., 2 va

Liet, 
nesinis 
madieių, lapkričio l d., 2 vai. po. 
pietų, Mark \Vhite Sttuare Parkoj 
knygyne,' prie Halsted ir 30 gut. 
Visos narės malonėkite atsilanky 
ti. —Sekretorė.

KAMBARYS vendai vyramu 
arba merginoms, 
gyvenimui prie 
nos, žmonės turi 
3319 Lovve Avė.

REIKIA DARBININKĮĮ
Patogi* vieta 

mažos šėimy-

2 lubos front

MOTERŲ

ANT remkis i 
poros, be valkų 
Gražus ruimas, 
kursiu vandeniu

5804 S

minais dėl ženotos 
i, c-Ki paviohiams. 
n.r;jrme lmngal«»\v 

i šildomas.
Talmcnd avė.

REIKALINGA patyrusi vei- 
terku j restau rantą. Geistina, 
kad butų lietdvailė. Atsišaukit 
tuoj.

1745 So. llalsted St.

RENDON kelh kambariai dėl 
vaikinų, merginų ir vedusių; kanų 
bariai šildomi karštu vandeniu; 
\ ra telefonas, garažas dėl 2 ma
šinų ir kili parankumai 
nuo 71 St. gatvekarių ii 
nuo Marųuetle Parko. 

7034 S. Fidrfield 
Tel. Republic 0511

REIKALINGA Huolcris ar mer
gina prie namų darbo tiktai pri
žiūrėti dvi mergaites ir namus. 
Valgis ir ruimas, su mokesniu 
sitaik.\sim. Kreipkitės vakarais

su
po

,z3 įlinko
l4> bloko

K. ^linkaitis 
3634 S. Ilermitagc .Yve.

(VAIRUS SKELBIMAI
,,J BAGDONAS BROS.
sek- MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EKPERTS
Long distance handling.

'Turime dau:; metų patvnmą. 
3238 So. Halsted St.

j Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 offico

RE1KL\ patyrusių moterų par
davinėtojų, prie mastinių lavorų.l 
siutų, dresių ir kitus departaineu-į 
tus lokių, kurios moka gerai kat
ilėli angliškai ir lieluvi.škai. Nuo
lat darbas.

LABK1N STORE \ 
1700 So, Ashland Avė.

REIKIA DARBININKĮĮ
u—u~- Ii^'—**-^—*-** * —»

VYRŲ

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

SLA 77 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, lapkričio 
1 d., 2 vai. po pietų, Lietuvių ’i'au- 

Visi nariai yra kvle- 
atsilankyti ant šio susirin- 
nes yra gana svarbių rei-

tiškoj svet.
čiami 
kimo, 
kalų, k. t. nominacija centro val
dybos. —P. G. Aleksynas, rašt.

Tel. Yards 7282
BR1DGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Amerikos Lietuvių Teatro Kū
rėjų Sąjungos visuotinas mėnesi- ,
nis narių susirinkimas įvyksta pir-|Jusų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
madieny, lapkričio 2 d., lygiai 8 garantuojamas už $4. Autom-obilių 
vai. vakaro, p. J. Vaičkaus studi-'trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
joj, 3358 S. Halsted St., 2-as aukš-j linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
las iš fronto. T 
malonėkite atsilankyti 
luoti. —J. Aurylji, rašt

STONGDENGYSTfi

įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Visi nariai būtinai1 džiausią ir geriausia stogų dengimo 

įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

nesivė-

JAUNI VYRAI1,' — u'ždirbkit $20 
iki $40 i savaitę ktiomėt jus mokihsi- 
tės popioravimą, '.'dekoracijų, Slgn, 
arba automobilių malevojimo. Paty
rimo nereikia. Pradėk i t' dirbti šian
dien ir išmokit gerb amato.

111 VV. Jackson Blvd., 
Roomi 400

----------------—:
REIKALINGAS bekeris 

kantis kepti juodą, baltą 
na ir keksus.

Kreipkitės
i,( .1. MALELA,

925 — 8 St., VVaukegan, III.

mo-
duo-

i

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metua per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tig pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos i banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metui

Ateik ir pasnark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi . _ 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU brolio Vincento Stien 

kevičiaus, paeinančio Mariampoiūs 
apskr., Mockavos valsčiaus, Pun
sko parap., Rūdininkų kaimo. Pir
miau gyveno Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Jeigu kas ži
no arba pats atsišauk šiuo adre
su. Mr. A. StienkeviČius,

2341 S. Leviu St., Chicago

PIRKIT PLUMhlNGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co^ 
1637 VVest Division St., 

netoli Marshfield

REIKIA-
SH’VĖJO prie siuvimo mote

riškų ir vyriškų darbų.
Kreipkitės:
6758 So. AVentvvorth Avė.

t,4..l|>

N. J.. . JJ.L1 . !„

AUTOMOBILIAI
Tel. Lafayette 5133-6438

APSIVEDIMAI
JĖŠKAU apsivedimui merginos ar 

našlės nasenesnės kaip 35 metų. Aš 
ęsu vaikinas 30 metų amžiaus. Mer
ginos mylinčios gražų gyvenimą, at
sišaukit į

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St.,

S, T.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 §o. Kedzie Avė.
CHICAGO /

PARDAVIMI’l- “Olameriek” tre
kas i */2 tono. Nupirksit labai pi-; 
giai, t rokas yra iaip geras, kaip 
naujas, tinkamas visokiam bizniui.' 
Nepraleiskit prųgos. Kreipkitės ' 
tuojaus.

4510 So. Laflin St.

foicago, 01 RAKANDAI
taupymo nuuus, o nuo jo »u-. 
i kaip greit dauginsis jūsų JIESKO PARTNERiy

L. S. S. VIII Rajono Pildomojo Ko
miteto posėdis }vyks pėtnyčioj, spalio 
30, 7:30 Naujienų name. Visi Komi
teto nariai malonėkit dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų. — Organizatorius.

REIKIA partnerio. Reikalingas 
bučeris, kuris supranta gerai bu
černės biznį su keletu šimtų dole
rių dei prisidėjimo į partnerius. 
Aš turiu labai gerų vietų dėl bu
černės; aš turiu groserib štorą, 
tik reikia šviežios mėsos. Del ar
timesnių žinių šaukit 
11)041, 5321 S, Kedzie .Avė

i PLASTER board po 4c. už 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7,

t 8, 9, 10 pėdų augŠčio. Pilnas pasi-
i rinkimas lentų, stogų dengimo ir 

inoldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit

Mr. Smetana
Builders Suply & Lumber 

2228 W. Madison St.
Tel. VVest 1090 — Seeiey

Co.
4062

Republic

choroBirutės vyrų ir mergaičių 
praktikos įvyks Spalio 29, Mark 
White S<|uare, 8 vai. vak. Visi ku
rie nori dalyvauti prie Keistučio vei
kale, turi atsilankyti. — Valdyba.

ISRENOAVOJIMUI

PARDUOSIU visus savo namų 10 
kambarių rakandus. Rakandai turi 
būti parduoti tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 8 šmotų valgomo kanv- 
bario setas, 7 Wilton karpėte, Įtam
pos, 3 gražus Francuziško walnut 
miegamo kambario setai, laukiamo 
kambario setas, radio, paveikslai ir 
kiti smulkus namij reikmenys dėl ge
rų namų. Parduosiu dalimis.

5355 So. Michigan Avė.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 'pėtny
čioj 30 d. Spalio, 7:30 vai. vakare, 
3310 Evergreen •Avė., Chicago, III. 
Nariai malonėkit būti ant laiko, nes 
yra svarbus reikalai nutarti.

, — A. Vaiskia, rašt.

ANT rendos 5 kambarių flatas. 
Visi rūmai šviesus ir naujai išde- 
korunti. Yru elektra, gasas, mau
dynė ir telefonas; ant antro aukš
to iš fronto, lenda nebrangi. At- 
sišaukit i cigarų štorą.

732 W. 22 St. prie Halsted St.
Tek Roosevelt 7508

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų phimbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOI’LES PLUMBING & 
HEAT1NG SUPPLY CO. > 

490 Miltvaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. llalsted St. Haymarket 4221 
»' >  ——

PARSIDUODA 
kambarių; yra 
Įima pirkti po 
sykiu.

rakandai 5 
ir pianas. Ga- 
vieną ar

3357 W.
Tol. Rockwell 2973

15th St.

visus

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išneSioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallače ii 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” ganu anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone. o <la neap- rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite Šiuo adresu: Aušrom 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663). t ‘

PASIRENDAVOJA 6 ruimų' fia
las, karštu vandeniu 
geso pečius, ledbaksis 
dveji stikliniai porčiai. ____
tinkami inteligentiškai šeimynai.

6534 S. Rockwell St.

apšildomas, 
prie namo, 

Ruimai

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
limą sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901-915 W. Madison St., Chicago

PARDAVIMUI i
88 NOTŲ ’ Kimball grojiklis pia

nas, išsikraustau U miesto, turiu 
parduoti tuojau, kaina $120; 10(1 
rolės, kabinetas ir benčius dykai.

2332 W. Madison St. 1 fl.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
flatas. 1-CIektVM, mhziin ir iimiidy nA. 
Namas naujos mados, arti lietu- 
viško vienuolyno, Rendos $40 mė
nesiui: bevaikiams dar pigiau., 

6033 S. \Vashtenaw St.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
i)p| grosernių. bučernlų, dclikatc- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių Specialia prirengi’ 
>njis SostHei ni’s labai tvirta dei 
keptuves, pigiai. Pinigais arba iš-

1912 SO. STATE STREET • 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI bučerne ir na
mas, prie biznio gatves* netoli A 

biznis didelis,P krautuvės, 
geras pelnas, biznis cash. Arti
nasi didelis švenčių biznis, turiu 

parduoti, kad ir geras biznis. 
6838 S Western Av. Repub. 9094

PARDAVIMUI už pusę kai
nos restaurantas. Geriausioj 
.biznio vietoj; biznio daroma 1 
dienai apie $150. Lietuvių kolo
nijoj. Alba priimsiu lotus kai
po pirmą įmokėjinią. »

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS AND CO. 

4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

EXTRA
Parsiduoda bučerne ir grosernl, ap
gyventa lietuviais ir airiais, 6 ruimai 
gyvenimui, iysas 3 metams. Renda 
$55, biznio daroma $650 iki S750 į 
savaitę. Priežastis patirsit ant 
vietos.

3651 Wallace St.

PARSIDUODA duonos kepy
kla, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Yra nemažai lietu
vių. Trumpos valandos. Geras 
pelnas.

2015 W. 69th St.

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne geroj vietoj, nauji fik- 
čeriai. Nėra bučernės 4 blokai 
aplinkui, Tel. Vincennes 6751.

1444 W. 47th Street 
Cor. Bishop Street «

PARSIDUODA pekamės biz
nis su namu ar be namo. 2 
trokams rautas.

Atsišaukite :
3548 Emerakl Avė.

VIENATINE proga gyveni
me, šiame biznyje padarau pel
no .$100 į savaitę. Ateikit ir per- 
sitikrinkit patys, kaina $3,500.

4342 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA groseriukas 
labai pigiai. . Turi būti greitai 
.parduotas.

Atsišaukite
/ 551 W. 18 St.

' Į •

PARSIDUODA bučerne ir 
groserne lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, kuris maloni 
jsigyti gerą biznį malonės matyt 
savininką,

1334 S. 49 Ct., Cicero, III.

BUCEBNE ir groserne. par
davimui. Biznis cash — be 
knygučių. Pardavimo priežas
tis apleidžiu Chicago.

5718 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 5809

PARSIDUODA maža groser- 
nė, drha mainysiu ant auto
mobilio.

Kreipkitės;
4944 S. Marshfield Avė. t

f . _ _
. . • • 1

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė sti namu arba vieną biznį. 
Biznis išdirbtas uer 8 metus. Par
duosiu/ už geriausį pasiūlymą, nes 
greitu laiku vykstu Lietuvon. Pa
šaukite vakarais Prospect 2559.

Agentų nereikia.

SKAITYK ŠITĄ! Bučemė. 
ir grosernė parsiduoda už jūsų 
pasiūlymą arba mainysiu.. 

Ateik, o busi užganėdintas.
1056 \V. 32nd Str.

4 z .

PARDAVIMUI grosernė Ci
garų, cigaretų ir visokių smul
kmenų krautuvė. Biznis senas, 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
svarbi. 8423 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pečius hard 
blast šildomas,' tik 4 mėnesius 
vartotas. Matyti galima visuo
met. 1 lubos

2650 West 68rd S t.

TURĖSITE darbą ir pinigų, jei
gu nupirkslte nuo manės restau- 
rantą, kuris randasi prie dirbtu
vių ir didžiausio centro South Sidc 
distrikte. Priežastis pardavimo — 
nusipirkau bizniavų namą su biz
niu. Renda pigi, biznis geras.

4725 So. Halsted St. ’

PARDAVIMUI restaurantas, vie
ta išdirbta, biznis geras. Pardavi
mo priežastis — viena moteris galiu apeiti. Galit pirkti cash 
ba mainysiu,

1913 W. Lake St.
Melrose Park, III,

ne- ar-

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, biznis gerai išdirbtas, par
duosiu pigiai ir greitai, nemokan
tį darbo išmokinsiu.

Atsišaukit
2119 S. llalsted St.

Kas nori pirk tt, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARDAVIML4 
cigarų, 
sokios 
daiktų 
teisipgą 
geros pragos.

530 W. 26 SI.
—— .■ ... .

kendžių štoras, 
aiskrymo ir mokyklos vi- 
popieroN ir šiaip visokių 

. Parduosiu pigiai už pirmą 
pasiūlymą. Nepraleiskit

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

NAMAI-ZEME Rargenas
PARDAVIMUI nauji namai- po 

5 ir 5 kambarius' tik užbaigti bū
davot i, karštu vandeniu apšildo
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausicis 
mados 
ųuette 
biznio, 
rendą. Randasi 
fięld Avė.

PARDAVIMUI 
naujas namas, 
liausios mados; 
tus po $56 sumos ir procentą į 
mėnesį. Randasi 6734 So. Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po 
5 kambarius naujas namas; įtai
sytas pagal vėliausios mados, pusė 
bloko nuo parko, pusė bloko nuo 
bizniavus gatvės, taip pat 1 blo 
kas nuo mokyklos; įmokėti $10,60(1 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI i 
4 ir I kambarius; 
pagal vėliausios

intaisymai, 
Park ir pusė 
įmokėti

netoli Mar- 
bloko nuo 

*1000, kilus kaip 
6641—43 "So. Fnir-

6 ir 6 kambarių 
įtaisytas
{mokėti *5000, ki-

pagal vė-

naujas namas po 
įtaisytas bus 

mados, cash 
$2,500, kitus pagal sutartį, ilanda- 

\ — 43rd Mapie-si Brighton Park 
\vood Avė.

PARDAVIMI/I 4 didelių rūmų 
naujas bungalow; graži vieta, gra
žiai bus užbaigtas, randasi Brigh
ton Park, 43rd Artesian Avė. Cash 
*2,000, kitus pagal sutartį.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 ir 4 kamba
riu*. graži vieta ir geras namas; 
įmokėti* *1000. kitus kaip rendą. 
1062 So. Maplewood Avė.

.IE1GU tamstos neišsirinkluuiėt 
iš musų namų, tai mes turime lo
tų arba ant tamsios loto pabuda- 
VjOsim kokį (ik tamstoms patinka 
namą už žemiausią kainą ir duo
sim gerą darbą. Atvažiuokite pa- 
simatvti su mumis.

JOKANTAS BROS.
4J38 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7671

• PARDAVIMUI mūrinis namas, ge
rame stovyje, 2 augštų, viršui 8 rui
mai, apačioj grosemč ii’ 4 ruimai, 
vandeniu šildomas, cementinis skie
pas, garažas 1 mašinai, greroj vietoj 
prie gatvekarių linijos, parduosim pi
giai; priežastis pardavimo — se
natvė.

2003 W. 21 PI.

RENDAUNINKŲ DOMEI
$2000 cash, kitus kaip rendą, nu

pirksit 2 aukštu mūrinį namą, 4^—4 
kambarių, su skiepu ir viškais. Gat
ve cementinė ir apmokėta, namas 
randasi 1 blokas nuo karų linijos 
ir lietuvių bažnyčios. * Nelaukit, pa- 
matykit šį namą tuojau, atsineškit 
depozitą, ta žema kaina nustebins 
jumis. Matykit savininką.

\ 2650 W. SliSt. '

2 Storai ir 8 pagyvenimų mu-' 
finis namas, garažas dėl 2 ka
rų, namas stovi ant 2 lotų. Kas 
pasiskubins šią savaitę, galės 
nupirkti visai pigiai, už $20,000 
viską. Dalį pinigais arba mai
nais į lotą arba mažą namą.

Savininkas

809 W. 69 St.

PARSIDUODA 5 kambarių 
coltagc ir du lotu už $3500.00. 
Labai puikioj apielinkūj.

6920 S. Kcricr Avė.

O KUR BARGENAS! Savininkas 
parduoda 6 ruimų bungalow; karš
tu vandeniu šildomas, viskas mo
derniškai įrengta už *709 nupirk
si! pigiau negu mokėta buvo. Tu
ri būt parduota šių savaitę iš 
priežasties ligos; cash reikia $4000 

6918 So. Artesian Avė.

TRIJŲ aukštų muro namas tik 
už $9500 ; 6 pagyvenimai. Rendos 
$90 j mėnesį, netoli naujo marketo. 
Taipgi mainysiu ant naujo namo 
ir duosiu morgičių.

Joe Plashtka
1625 S. Jefferson SI.

Tel. ('anai 6380

PARSIDUODA namas su bizniu 
grosernės ir bučernės; visi paran- 
Kiunai.. Stakas naujas, pagyveni
mui kambariai iš užpakalio. Beiz- 
nientas ir garadžius. arti storų 
nėra ir neims. Labai gera proga. 
Pinigų mažai tereikia įnešti. Taip
gi galima mainyti ant namo.

5224 S. Mozart St.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
namas, po 6 kambarius, 
pirkti ir su mažais pinigai 
savininkas suteiks paskolą, 
mainysiu ant bizniavo namo. 
So. Richmond St. Kreipkitės 
savininko: \

■1814 Woodlawn Avė.

inuro 
galima 

lis, nes 
arba 
5410 
prie

MORTGEtlAI-PASKOLOS
TURIU parduoti ūkę 80 akerių 35 

akeriai dirbamos, o reštas miško, 3% 
mylios nuo miestuko ir stoties, prie Į 
pat mokyklos, farnva geram stovyj su 
gyvuliais, budinkais ir visokiais pa
dargais parduosiu tik už $5000, $3000 ■ 
kėš arba mainysiu mieste namo Chi- 
cagoj. Platesnių žinių suteiksiu per 
leišką, J. MikuČionas, Box 34, Irons, 
Mich.

PARSIDUODA arba išsimai
no 2 aukštų bįznio namas su bu
černe ir groserne. Daroma ge
ras biznis. Namas yra gerame 
stovyje. Priežastis pardavimo, 
atsibodo biznis. Gausite barge- 
ną. 5306 S. Union Av. Yds. 1321

PARDAVIMUI 1 aukšto, 4 kam
barių medinis namas su pusė ak
ro žemės. Nupirksit su mažu jmo- 
kčjinni arba mainysiu ant biznio 
ar 2 flatų mūrinio namo.

Kreipkitės;
10746 So. Kedzie Avė. 

prie šv. Kazimiero kapinių

ANT mainymo krautuvė su na
mu, labai geroj vietoj ir biznis 
geras; nėra arti krautuvės ir ne-’ 
gali būti. Randasi south apie 74 
St. ir Morgan. Kaina $7500. Mai
nysiu ant bungalow. Atsišaukit 
greitai, gausit gerą progą padaryti 
daug pinigų.

4600 S. Francisco 
ant 2 lubų

Avė.

mainymo 
kambarius

ANT pardavimo arba 
medinis namas, po 6 
su cemento beizmentu; pirmos lu
bos karštu vandeniu Šildomas; 
kaina $8000, ant lengvų išmokėji
mų. Randasi Brighton Parke, šį 
namų mainysiu ant krautuvės sal
dainių arba groserio. Turi būti 
tarpe lietuvių, o aš nemoku ki
taip kaii) lietuviškai. Atsišaukit. i 

1600 S. Francisco Avė.
ant 2 lubų

ANT mainymo bučernč ir gro- 
sernč su namu. Labai geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Tas 
pats savininkas; kaina $12500, mai
nysiu ant 2 pagyvenimų namo 
Brighton Parke arba South Sieloj.

Atsišaukit
1600 S. Francisco Avė.

ant 2 lubų

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Ate., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 
Seeiey 1643

2407 W.
Phone

M. E. HUTFILZ, Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXIX

NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo I-e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted StM Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
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Mažiems 

Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
PėtnyČiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Etnerald Avenae 

Einu ir į namus 
Telephonc Victory 7372
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