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ADF k o v o s prieš 
kompanijų unijas

Katalikes siundo Wash 
ingtoną prieš Meksiką

Lenkai įteikė Coolidgeui svei 
kinimą 5 milionais parašų

ADF kovos prieš teismų 
“indžonkšenus"

Tam reikalui federacijos kon
vencija nutarė įsteigti fondą

Davatkos kursto Ameriką 
prieš Meksiką

MILVVAUKEE, VVis., X. 14.— 
National Council of Catholic 
\Vomen konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuria reikalaujama, 
uad Jungtinių Valstijų valdžia 
pareikštų “pasibiauįėjimo tuo, 
kaip Meksikos valdžia stengiasi 
išrauti su visomis šaknimis 
laisvės ir teisingumo princi
pus”.

pini-l Rezoliucijos kopijos bus pa- 
visą'siųstos prezidentui Cpolidgeui, 

kabineto ir kongreso naiiair.s.
rezo-

DETROIT, Mich., X. 14. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija nutarė įsteigti tam 
tiktą fondą kovai prieš kompa
nijų unijas ir “open-shop’as”.

Vykdomajai federacijos tary
bai palikta nuspręsti, kiek tam 
fondui turės būt surinkta 
gų, o taipjau sutaisyti 
kampanijos planą.

Priimtoji tuo klausimu 
liucija tarp kita ko sako:

“Kompanijų unijos yra pa
vojus ne tik darbo unijų judėji-. 
mui, bet ir Amerikos industri-l 
jai, o todėl su jomis įeikia ko-į 
voti ir jas nugalėti. Nors foi'-; 
moj jos neva pripažįsta organi
zacijos principą, vis tik jos nė
ra ir niekados negalės būt pa
matinis industrinių santykių 
problemos išrišimas.”

Prieš indžionkšenus
Konvencija nutarė daryti 

žingsnių, kad kongresas aprėž
tų federalinių teisėjų galią, o 
taipjau kad valstijų federacijos 
darytų panašių žingsnių 
latlirose, kad jos aprėžtų 
rijų teisėjų galią duoti 
dytojams “indžionkšenus” 
darbininkus streiko metu.

Andrew Euruseth, jurininkų j 

unijos vadas, paieiškė, kad tei
sėjai, “indžionkšenais” užginą 
unijoms streikuoti arba oi gan i- 
zuoti darbininkus, pasisaviną 
tau teises, kurių konstitucija 
jituns neduoda.

Del Dėbso pilietybės

beleido komunistams de 
monstracijy Berline

?ido įsakymą, 
komunistams 

demoristracij as 
proponuojamą

legis-

menės ramumo žiūrėdama Ber
ibio policija i1 
kuriuo užgynė 
laikyti mieste 
protestui prieš
valstybės atsiteisima su llohen- v i

zollernais (eks-kaizeriu ir jc 
šeimynos nariais).

Gavę policijos 
munistai tuojau 
mieste astuonias 
mitingams.

įsakymą, ko- 
nusinuomojo

sam- ' 
prieš į Pranašauja smarkias 

audras kaip šiandie

Rezoliucija, kuria reikalauja
ma, kad socialistų vadui, Euge- 
niui V. Debsui, butų grąžintos 
pilietybės teisės, perduota 
domajam komitetui.

vvk-

Vištos rado pinigų

Santa (Jaros Universiteto 
obseivatorijos direktorius, k u n. 
J. S. Ricard, pranašauja dideles 
audras spalių 15 ir 16 dienose, 
t. y. kaip šiandie ir rytoj. Sa
vo pranašavimą astronomas Ri
card remia pasirodžiusiomis 
saulėje milžiniškomis dėmėmis.

Kinų banditai paleido 
tris misionierius

PEKINAS, Kinai, X. 14.
Vis- Trys Amerikos misionieriai, 
duo- Kari Beck, Miss Minerva \Veil 

ir Miss Lydia Koebbe, kurie 
100 senovės Romos mo- buvo kiniečių banditų sugauti

los kapst i nedarnos smėlio 
bėj Fleetwoodo golfo lauke, 
atkasė 
netų. •Miliwane, Honano provincijoj, 

ir per astuonias dienas laikyti

AR NORI KA PARDUOTI) Rumunijos parlamento
J • 1 J • g M APIRKTI AR PAIEŠKOTI atidarymas atidėta

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių 1 
skaitytojų ieško 
j ienose ir skaito 
jų skelbimų puslapius kasdie-Į 
na. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

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

Ė UGI I AREŠTAS, Rumunija
o J •

“■ > t-Jo.iJUim, X. 14. —Karalius Ferdinandas naujienų ,
bargenų Nau- pasirase dekret<l« kuriuo parla- 

klasifikuotų "’en,to , at‘da,'''"u‘s ati<'eda?!a 
ilki lapkričio 14 dienos. Valdžia 
!dar nesuskubus paruošti biudže
to ir kitų svarbių projektų.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

NUSIŠOVĖ IR KRITO 
TILTO f UPĘ

NUO

NIAGARA, Falls, N. Y„ X. 
— Rochestero pilietis George 

(/ooper, nusitaręs nusižudyti, 
ieškojimai po 70 centų už colį atsistojo Niagaros upės tilto 
i dieną. • kraite, persišovė revolveriu ir

Parduokit aas jums nereiks puolė nuo tilto į upę. Jo nusižu- 
llngas per paskelbimus Naujie- dymą matė keliolika žmonių, 
aosei stovėjusių ant tilto.

(lucii., wi»<i AUuntic Photo j

Gelžkelis netoli nuo Springfield, III. Iš abiejų pusių jis yra vandens apsemtas.

5 milionai leuky pasirašę Demonstracijos prieš sve 
sveikinimą Amerikai

Lenkų delegacija, su prof. Iwa-| 
nowskiu ir Leopoldu Kotnosvs-

memorialą 
150 metų 

nepriklausomybės 
Memorialas su 

pasirašytais pen- 
lenkų, tai yra vie

dentui Coolidgeui 
ir sveikinimus dėl 
Amerikos 
sukaktuvių, 
sveikinimais 
’.ių milionų
nos šeštosios dalios visų 30 mi
lionų Lenkijos gyventojų, Tuo- 
se penkiuose mdionuose para
šų vienas milionas yra Lenkijos 
mokyklų vaikų parašai.

Visi parašai sudėti i 1<M) pui
kių, vien ranku darbo, albumu.

Kartu Įteikta prezidentui 
Coolidgeui ir atmintinis aukso
medalis.

Chirurgų konsultacija 
dėl operacijos 

Mussoliniui

Dr. Sauer-

timšalius Kinuose
Studentai ir kareiviai laiką ma

sinius mitingus ir užkabinė
ja svetimuosius

Reikalauja pašalinti
Washingtono gub.

Lenkai apie savo visišką 
fiasko Pabaltijy

Arkivyskupas Meksikoj 
uždarytas tvirtovėje

Karty su juo uždaryta dešimt 
kunigų, kaltinamų dėl kursty
mo maišto

Ccnt-
$anha- 
mieste,' tuotas f

MEKSIKOS MIESTAS, X.
Vyriausybės tapo areš-
Pueblos arkivyskupas

priežasties vyriausybė ne
be l manoma, kad už

LONDONAS. X. 14. 
ral Ne\vs pranešimas iš 
jaus sako, kad Ningpo 
čikiaii^o provincijoj, 1 
demonstracijos prieš s\ctimša-!mo
liūs. Minios kiniečių studentų paduod 
ir palaidų kareivių laiką mąsi-'maištingos propagandos skleidi- 
nius mitingus ir užkabinėja Imą. 
svetimšalius.

Į čonkingą ’ ,e*ąs pasiųstas 
Jungtinių Valstijų karo laivas.

GINKLUOT1 BANDITAI PIJO-
LĖ PAŠTO VEŽIMĄ bažnyčių

-----------  bažnyčių 
Užmušę vežėją-ir du sužeidę, laiku ten

pabėgo su $100,000 mų tarp
t Lės. 

ELIZABETH, N. J., X. II.— ! Kartu
Banditai, apsiginklavę 
vais ir kulkasvaidžiu, 
šiandie, pačiame miesto 
pašto vežimą, nušovė
kartu važiavusį pašto klerki} ir 

vieną policininką pašovė ir, pa
sigrobę keletą maišų su pašto 
siuntiniais, automobiliu pabėgo, 
šaudydami į visas puses. Pa- 
vygtuose maišuose, sako, buvę 
daugiau kaip 100.000 dolerių pi
nigų, siunčiamų Elizabethport 
Baking kompanijai, S ingęr Ma- 
nufactu: i.ig kampanijai etc.

SEATTLE, Wash., X. 14.
Vakar čia įvykęs 4,000 piliečių 
mitingas priėmė rezoliuciją,' 
kuria reikalaujama pašalinti iš 
vietos gifbematorių Rolandą 
1 iartley.

Mitingo pirmininkas 
instruktuotas paskirti neina- baltijo fiasko”. piktinasi dėl 

• žiau kaip šimto asmenų komite- Lenkijos reklamuotų laimėji- 
tą, susidedanti iš žymių piliečių mų per rugpiučio 16 d. legioni- 
įvairiose valstijos dalyse, idant stų suvažiavimą Kielcuos ir ne
tilo budu sukėlus judėjimą va dėl Pilsudskio prestižo. Esą, 

i gubernatoriaus I iartley pašali- šiomis dienomis visos trys Py
nimui pravesti. ‘baitijo valstybės nusigrįžusius

Piliečiai pasipiktinę gub. nuo Pilsudskio I^enkijos ir pa- 
Ikirtley žygiais prieš mokyklas keitusios savo kursą užsienio po 
ir prieš Washingtono Univeisi- litikoj. Esą, pralošta viskas 
teto prezidentą, Drą Henry per kelis mėnesius nuo gegužės 
Sužalk), žymų švietėją, kurį mėn. 13 d., kas buvo sunkiai iš- 
Hartley be jokios priežasties,1 dirbta per metų eilę. Lenkija 
o tik turėdamas asmeniško pik- nepasiekusi savo Pabaltijo poli- 
tumo, per savo pastatytus uni- tikos tikslo, t. y. Lietuvos izo- 
versiteto regentus pi įvertė re- liavimo. Latvi ja užmezgusi tie- 
zignuoti. siogines derybas su Sovietais.

—--------------------  į Vėliaus “Pat” nutylėjęs latvių
Britų liberalų vadas As- 11 /. 1111 i I i ministeno LJ 

manio vizitą Kaune ir pareiš
kimą, kad jokios konferencijos 
“su Lenkija nebusią”, br tai esą 
susilaukta iš Pabaltijo Pilsud
skio diktatūros laikais, kur tas 
vardas turėjęs magiškos įtakos.

Po Rygos pakeitusios politiką 
ir Suomija su 
trys drauge nutarusios 
giniai derėtis su SSSR, 
dens Tautų Sąjungos 
visos keturios vastybės 
sios koordinuoti savo 
Ženevoj prieš suteikimą Lenki
jai nuolatinės vietos.

Stiaipsnio ‘autorius, garsusis 
Ad. Nbvačinskis, gailestauja, 
kad po septynerių metų norma
linių draugingų santykių su 
Pabaltijo valstybėmis, kur Len
kija turėjusi didelio prestižo 
(?), po 1926 m. gegužes mėn. 
13 d. išgąsdintos, pasirodymu 
lenkų scenoj rizikavimo, isteri
jos, megalomanijęs ir karo 
ambicijų, jos, bijodamos nau
jos avantiūros rytuos. į kuiiią 
galėtų būt įbrauktos, kritinpu 
momentu apleidusius Lenkiją. 
Nebuvę bendros trijų valstybių 
konferencijos su Lietuva, bet ir 
neįvykusi tų valstybių konfe
rencija su Lenkija.

l*a balti jos valstybės nusigręžu
sios nuo Lenkų, Varšuvai ne-

VARŠUVA, IX. 17. (Elta).
“Gazeta Warszawska Poranna” 

buvo iš rugsėjo 14 d. straipsny “Pa- 
nema- baltijo fiasko”.

ąuith rezignavo
LONDONAS, X. 14. — Lor

das Oxfordas (Asųuith) rezig
navo iš vadovybes liberalų par
tijai. Pastaruoju laiku tarp jo 
ir Lloyd George, liberalų vado 
parlamente, buvo nemaža ginčų 
dėl partijos politikos.

Kartuvės už puolimą 
jaunų mergaičių

Estija ir visos 
t lesio- 
() ru

sėsi jo j 
nularu- 

akciją
Iš Pueblo jis buvo parga- 

ibentas į Meksikos Miestą ir, vi
daus reikalų ministerijos įsaky
mu, uždarytas Santjago karino-1įį ]a>tulįs 
menės tvirtovėj. Pueblo yra 
katalikų tvirtuma, su daugybe 

ir dėl to žinomas kaip 
miestas. Pastaruoju 
buvo dažnai susikirti- 
katalikų ir vyriausy-

Del grėsmės kitiems, kariuo
menės teismas pasmerkė pakar- 

vyru ’iž puolimą 
1Į jaunų mergaičių. 1 -

BUVĘS PERSIJOS PASIUNTI
NYS NUSIŽUDĖ

šu arkivyskupu San- 
šautu-Jtiago tvirtovėj uždaryta dar ki- 
puolė ti dešimt kunigų, pargabentų 

centre, i iš Gneretos valstijos, kaitina- 
’mų dėl kurstymo žmonių prieš 
valdžią.

TEISMAS PAŠALINO Iš VIE
TOS BURMISTRĄ

Leidęs dėtis mieste visokios 
šies nedorybėms

rų-

g raina sako. L 
bruch, žinomas 
rurgas, buvęs telegrafu pašauk
tas į Romą konsultacijai su 
italų medikais dėl atidėliotos 
operacijos diktatoriui Mussoli
niui.

Berno (Šveicarijoj) laikraštis 
Bund sako, kad Dr. Sauerbruch 
išvykęs iš Miuncheno į Romą.

Mussolini esąs sveikas
ROMA, Italija, X. 14. — 

Pusiau oficialinė Stefani agen
tūra sakosi esanti autorizuota 
pranešti, kad užsienių žinios, 
buk į Romą atvykstąs vokiečių
chuurgas daryti operaciją Mus- sTEI’BENVILLE, Ohio, X. • 
sohmui, esą neteisingos. Prem-,. . . .. _‘.. . . . 14. — leismo spiendimu pasa-jeras v’vssolim esąs geriausio) L .y . . ' . * ..._..... * Imta is vietos Steubenvillessveikatoj. . . . r . ,, :\ burmistras John Patton. Bur

mistras buvo pašauktas tieson, 
Dll armijos aviatoriai kaltinamas dėl leidimo dėtis

• užsimušė .mieste visokios rųšies nedory
bėms — gembleriavimui, pro- į 
stitucijai, pardavinėjimui svai-l 
galų plačiausiame maštabo ir 
taip toliau.

PORT JEFFERSON, N. Y., 
X. 14. — Jų aeroplanui suge
dus ore ir nukritus į Long Is- 
land seklumas užsimušė armi
jos aviatoriai leitenantai Hen
ry Peria ir Wm. Preston.

Tapytojas užmuštas
DANVILLE, III., X. 14. 

Tapytojas Joseph Mitchell, 
m., buvo traukinio
ant geležinkelio tilto, kurį 
tapė.

ORRS,

Domingo reikia $10,- 
000,000 paskolos

SANTO DOMINGO, Domingo 
Respublika, X — Kongre
sas abtorizavo valdžią gauti 10 
milionų dolerių paskolos irįga- 
cijos kanalams steigti ir kito
kiems valstybės darbams.

Sic transit gloria...
DETMOLD, Vokietija, X. 14. 

— Kunigaikštis Leopoldas, bu
vęs' Lippe-Detmoldo Valdovas, 
netekęs valdovo “džiabo” taip 
dabar su skurdęs, kad kreipėsi 
į beturčių šelpimo įstaigą dėl 
pašalpos.

NUSlžUDYMAS JŪRĖSE

NEW YORKAS, X. 44. —- 
• Plaukiančio į Europą garlaivio 
Maicstic kapitonas praneša be- 
vieliniu, kad šokęs iš laivo į 
vandenyną pasiskandinęs pasa- 
žierius David Davis, turtingas 
Floridos real-estate’ninkas.

42 
užmuštas 

jis

Anglo-katalikų kongresas

MILWAUKEE, Wis., X.
— Čia prasidėjo Anglo-katalikų 
kongresas.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

I Vakar temperatūros buvo vi- 
14. dutiniškai 56° F.

šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 5:11 valandą.

Maltzan grįžta Amerikon 
BREMENAS,/" Vokietija, 
. — Viešėjęs) kurį laiką14.

mie, Vokietijos ambasadorius 
VVashingtone, baronas Maltzan, 
šiandie išplaukė atgal į Jungti
nes Valstijas pareigų eiti.

na-

LAKJEHUBST, N. X. 14. 
— Laivyno dirižablis Los An
geles šiandie kaip 11 vai. ryto 
išskrido į Detroitą trims die
noms paskraidyti, 

s

——_______________

NEW YORKAS, X. 14.
šokęs pro langą iš septyniolikto 
Yale Club triobesio aukšto už
simušė turtingas kilimų im
portuotojas H. Topakyan, bu
vęs Persijos pasiuntinys Ame
rikoj.

Amerikiečiai per brangus
TEHERANAS, Persija

14. Persijos valdžia nutarė Kielcuos esą tik maskavęs dip-
kviesti vokiečių inžinierius kra- lomatinį išsiskyrimą su Lenki- 
što geležinkelių statybos dar- ja. Pabaltijo valstybėse Pilsud- 
bams vesti; kadangi Amerikos skis pralaimėjęs, lx,‘t tai esą ji 
inžinieriai per nesaiką didelio gal išgydysią nuo Napoleono 
atlyginimo reikalaują. užgaidų.

Karo delegatų suvažiavimai

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Nf^ųjienos ir vėl nupigino pinigų per- 
' siuntimPLietuvon ir dar labiau pagreitino 

išmokėjimą.
Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 

kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Tek Boulevard 4552

SIUTAI

k%A. U.

KŪDIKIU
EROVės skYRIUS

pirmininkas

Mrebitasi
Tįstiems;ŽMONĖS PATENKINTI

DABARTINE VALDŽIA

o o
o a
o o

VV.)
per-
teis-

REUMATIZMAS

SEIMO ATSTOVAS
APSILANKĖ

krašto kariuomenė
MUO

karo vadaina.
Burliadt-Bukackis ir

SARTININKAI, laur.
rugpiučio 28 d. Seimo at-ii).

v e-

Plaster

GAMINIMAS

Seimo(irimus ir
dr.

Prie švietimo

šios savaitės

1657 W. 45 St

žiniomisStatistikos biuro

VARŽOMA EMIGRACIJA

k u it s

suvažiavi
Su-ats t.

2(5 dienos
itidaryta

kuri

instrukcijos, vi sin ės rvizų
išvažiuoti

nio
Londone, kur jie bus sprendžia
mi.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Km. 67-K.

kariuomenės
apsigyveno Vilniuje.

tSc-lTJlO

labai

11

a tsto vjis

darbu

sa va
šu-

3133 So. Halsted Street

ne r* ii

—Kukutis.

nus.

namuose.

pasiyodyti ir pa^isaky ti, ica yr^

Laukiame ir tankiau Seimo

OIOELIS PIKNIKAS
Ir Dovanos

vaisius

na-

KENČIANTIEMS

M c*

lu.-

utaiėmi-

tiem*
visokios
opiumt
ir tt .

kiek-
meto-

vi*u* tuo*

nereikia

20 (ličiui

n uts.
it įdare

Požėla. 1 ele-

musų

žmogui
birželio mėn.m.

mažiausiai

dainiuose 93.7 lt.
Biržuos 91 it.,
lt

II.

m. / mc-

Tuo

MAS

dusulio arba au-
metodan

pasiusti

nesiūs

tr.

Itr. 40</i i

spirito.126.201 Itr.

štinimii! kūno
(Eleclncal treatinent)

$1.75nakvinei

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Spalio lu,
viea^ pranešimą

DEL APRŪPINIMO
Kas Dedas Lietuvoj vas Rėdys. Publikos buvo daug jau valstybės naudai padarę ir

NUGARO8SKAUSMAI

Gyventojai patenkinti,
kad šio Seimo dauguma, ne vien
t)l< prieš rinkimus, o

ka mano padaryti.

at.‘ ovų su pranešimais atsilan-

LUMBAGAS

ienatinis 
ir tikras 

uivaduoioįas 
motin y pienomria 
negali penėti kudi- 
hiu savo krūtimis

NEAGLEBRAND
CONDENSED MILU.

Už 51 
kuponu 

g a u s i to 
dykai lietu

viukai pamokti 
alp prlaiurėti 

penotl «a»e ir 
kūdiki- Iškirp- 
i r prisiekite 

juaų vardu

ir 
jūsų 

kitę 
žiandlo esu

|r ądresu. 
THE BOKDEN COMPANY 

Borden Bldg. New York

Nekaltink Kūdikio
natiniu bu-

du. k-iriue ku*!iki> ųali junn pa- 
sis..k . t\ kad ji. jauiasi nešina-
ė

K . k', iena motina z.no ar jos 
ku:ki. seikia dėl išalkitno. 
skausmu ai pjksio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas

nepatenku., kūdikio alkio, tašiau 
ns jo skausmų 
itj, jei viduriu 
to priežastimi.

veltui siun- 
s bonkutčs.

pas savo 
ii labo-

po 35c. už bonkų.

F. AD RICHTER A CO. 
Berry and So. 5th Sts.

Brookiyn, N.

lizkivtcjinias yi
Pareikalaukite 

čiainos pavyzdi
Hambino galite Rauti 

vaistiniu' 
rato: įjos

STRAIPSNIS 198.
|va<ia

Mes rekomenduojam-sekančius “ne
daryk”, manydami, kad vidutinė 
motina nėra tiek gerai informuojama 
apie savo ir savo kūdikių 
kiek turėtų būti. Dideli žingsniai 
padaryta tų žinių praplatinimui per 
valdžios įstaigas ir kitur, bet Boi- 
den’s Kompanija, suprasdama, ka< 
tūkstančiai kūdikių penimi su Eagle 
Brand Pienu, paduoda šituos nedaryk 
užpildymui spragos.

Mes tyčiomis apleidžiame patari
mus apie gydymą, žinodami, kad to
kius patarimus geriausia galu suteik
ti gydytoas, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar per
daug.

Neguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus.

Neguldyk kūdikio vakare, jei ne
bus gerai vidurių liuosavęs per dieną.

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon
kutę, ar kit-ką nusiraminimui.

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ai 
alkoholinių gėrimų.

Neduok kūdikiui šokolado, saldainių 
ir t. p.

Neduok kūdikiui kieto maisto pirm 
metų ir tada tik po truputį ir leng
vai suvirškomose formose.

Neskupėk su vandeniu atsigėrimui, 
vanduo oagelbsti vidurių judėjimui.

Nepūsk ant kūdikio valgio dėl at
aušinto.

Nepadaryk maisto daugiau, 
vienam sykiui. Geriausios pasekmes 
gaunamos kada pieno mišiniui tik- 
ka šviežiai pagaminti.

Nevartok jokių kitokių gumų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik k udikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk kam kitam išvalyt in

dus ir bonkute; prižiūrėk šituos švar

ke rovę,

pasverti.
Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę il

giau kai dvidešimts minutų.
Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpu- 

ku burnutėje. Nežaisk su kūdikiu po 
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai'nejudo- 
mas.

Neleisk vaikams žaisti su maistu; 
nebandyk ių domę nukreipti ar žaisti 
su jais valgant.

Neduok vaikams valgyti tarp val
gių.

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užtektinai laiko sukram- 
ty mui.

Nepaleisk vaiko dantų. Tai svarbi 
priedermė, kurios nereikia užmiršti.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas
dien atsisako valgyti prie stalo, pa- 
sirodavyk su gydytoju.

Yra keletas nurodymų, kuriuos gy- 
lytojai nurodo, kai kūdikis gema. 1. 

Valgyti lengvins valgius, 
daižoves, grudus ii- AU-Bran. 2 Ger
ti daug vandens. 3. Nenutukti 
gant perdaug saldumynų ir riebumų. 
Geni pieną ir vartoti pieną su Kel- 
logg’s All-Ban. Kellogg’s All-Bran 
yra gamtinė gyduolė nuo užkietėji
mo. Tai yra «rrvnai sėlenų produk
tas, kuris išvalo ir atšviežina skilvį ii 
iusų skilvys veikia reguliariai i 
turaliai.

Skaityk atydžiai šituos straipsnius 
kas savaitė ir pasidėk ateičiai

Paskaita Dykai
Apie tai, kaip likti turtingu

Penktadieny, Spalio-Oct. 15,1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

1826 So. Halsted St /
Trečios Lubos

Šiose paskaitose bus duodama užkandžiai ir gė
rimai dykai kiekvienam, ir dovanos tiems, kurie at
sives daugiausia draugų. Čia nebus nei kolektų nei 
jokių reikalavimų; bet bus išaiškinta kaip galima 
uždirbti daug pinigų perkant nejudinamų turtų.

Ateikit patys ir atsiveskit draugus.

LAWRENCE P. ROMANO
Razdik & Company Skyriaus Vedėjai

1826 So. Halsted St.

Sulaikė peoviaka įvairiuose Lietuvos kadencijos metu nebijo viešai ilp.akojis Greita, tikra pagelba su
Red Cross Kidney

Nesenai sulaikytas pasislėpęs
žinomas peoviakų (P. O.
narys Aliubavičius,
duotas Kauno apygardos
mo valstybės gynėjui.

Mažumų švietimo

numatoma įsteigti

miestuose š.
reikėjo: Rokiškj

83.3 11., Ežerėliuose 91.7 lt., Ivė
Tauiaiuuėj ir

Lazdijuos
Kretingoje 96 II.,

Ui1 k mergėj ir sakiuos 97.1 lt.,

ministerijos
du tautinių

mažumų referentai. Vienas len
kų mokykloms antras — žydų.

Kryžių paroda
TUgplUČlO

Ciurlionies galerijoje
lietuvišku kryžių paroda.
susideda iš 184 fotografinių p
didinimu ir 46 geležinių kryžių
galu nuotrupų. įėjimas laisvas.

MAŽĖJA DEGTINĖS

Per pirmuosius
Lietuvoje liagammta

Vilkavišky 98.2 11. kitur 100
it. su viršum. Kaune 101.3 lt.
Brangiausiai Klaipėdoje

KAMAJAI, Rokiškio apsk.
m. rugsėjo 8 d. Kamajuose darė

Savickio Farmoj
Justice Park, III.

2,771,436 litrai 40' ir 100,572
laipsnių spirito.

pačiu laiku pernai buvo paga-'
Spalio-October 16,17,18

minta 3,309,(i/6 Dovanoms: 300 karveliu
4.

20 kiaulių
gaminimo sumažėjimas aiškina-,
nias padidėjusia spirito kontra
banda iš užsi(Tiio, kur spiritas
dvigubai pigesnis, kai|) pas mus.!

SAVIVALDYBIŲ SUVAŽIAVI

savivaldybių atstovų
Dalyvauja

lų ministens j>.

prasidėjo

fframomis suvažiavima sveiki

Staugaitis. I )augiausiu
diskusijų buvo dėl
įstatymo pakeitimo

>avivaldvi-ui

Į Ar RIKA

laikinai, iki bus gautos tolimes-

pasų reikalai
tu Afrika bus pranešami vieti

konsulato |)asu

KREIPIA YPATINGA DĖME
SĮ I KARIUOMENE VILNIUJ

metu lenkų valdžios ypa
tingai globojama ir mankšlina-

lenku

inspektoriais

nušvietė Seimo bei vyriausybės

Buvo paliestas valdininku bei
savivaldvbiu klausimas.• v

nusirinkusieji be galo paten
kinti, kad valdininkai ypač po-

negalės daugiau
liauti ir savivaldybėms bus k
teikta platesnių leisiu.

katalikiškoji
dvba su p. viršaičiu Geču pn-
šakv savaip valsčiuje šeiminin
kauta.

Girdėti nusiskundimu.
lėtų Sartininku padaryti nuo
dugnia revizija.

Visuomene patenkinta dabar
tinės vyriausybė darbius.

PRAGYVNIMO BRANGUMAS

šiuo laiku 5 asmenų šeimai mė
nesį gyventi Lietuvoje mažiau
siai reikia 139.9 lt
kai 1925 m. tokiai pat šeimai
reikėjo 158.1 lt. Gyventi vienam

300 vistu
200 ančių

75 žąsys
27 kalakutai

Gera Muzika ir Šokiai

Jus visuomet čia turėsit linksmą laiką

TREČIAS RUDENINIS SUKIS
Rengia Azukas Lithuanian Political Club

Subatoi, Spalio 16,1926
Chicagos Lietuviu Auditorium
Azuko 8 muzikantai linksmins jus

Mergina su laimingu tikietu gaus-dovanų

Pradžia 7:30 valandų vakare
įžanga moterims 35c; vyrams 50c

LINKSMI ŠOKIAI
Rengia

Dr-ste Atimties Lietuviu Tautos Vyry ir Motery
Šeštadieny, Spalio-Oct. 16 d., 1926

Pradžia 7 vai. vak.

TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVET
Union Avė. ir 35th St.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS

ČREDIT CLOTJiING *
So. Halsted Street

Dykai Dykai
26 šmotų William A. Rogers
serving setas visiems, kurie
atidarys naują sąskaitą laike

1600 lenkų jau pasinaudojo musų
pasiulymu. Mes dabar gavome di
delį skaitlių šių populiarių setų ir
duodame juos dykai prie kiekvie
no pirkinio vyrų ir moterų rūbų.
Specialis pasiūlymas yra tik apru-
bežiotam laikui, kol jų
Pasinaudokit proga.

Lengvais
išmokėjimais

v ’ ■šioje
didelėje

krautuvėje
Atdara Utarninko, Ketvergi)

ir Subatos vakarais

Tūkstančiai naudoja greitą patva-
i ią pagelbą nuo baisiu skausmų nu- 

leumatizmo ir lumbagogaroje dėl 
greitu panaudojimu nuostabaus Red
Čro.sH Kidney Plaster.

Kam kentėti sekančia dienų, kuo
met šis nuostabus plasteris gali grei
tai padėti jūsų nelaimėje. Red Cross
Kidney Plaster, vartojamas prie skau
damų vietų, teikia šilimą, pagelbą ir
malonumą.
kia j skaudamą

Šitos gyduolės persisun-
vietą ir visuomet

skausmai magišku budu išnyksta.
Red Cross Kidney Plasteris yra du

kart to dvdzio,
toris. Jis nesk’ lėtas

kaip paprastas plas-
su raudona fla

nele užpakalyje, palaiko šilumą ir pa
deda vaistam persisunkti per odą i
skaudamus muskulus ir susijungimus.
Nckcntėk rytoj. Mėgink Red Cross
Kidney Plaster’j šiąnakt ir jsitikrink
patsai, kaip šis gelb.stantis vaistas
pašalys nugaros skausmus, reumatiz
mą ir lumbagą. Visose vaistinėse.

KIMBALL
Grojikhai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir

Nepalyginama Vertybe

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė- 

medalius,lę viršų
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim-

matote šiuos

bąli yra geriausias, nes tai liudi- 
The Only Manu-ja šie žodžiai:

facturer Thus Honored (Vienin-
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau-
sias dovanas).

nekaštuoia neiKimbaii pianai 
kiek daugiaus už paprastus pia

į Jus nebusite patenkinti pakol
neturėsite Kimball Grojiklio savo

Matykite Kimball pas reoples

PIANU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted Streel

turėsime.
4177-83 Archer Avenue

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank

Rusiška-Turkiška Pirtis
šios vanos ir pirtis prašalina

daug jūsų ligų.

Piltis ir kambariai

A. E. Czesna, savininkas

DYKAl NUO DUSULIO IR NUO
AUGšTOS TEMPERATŪROS

Dykai išbandymas metodo kuri gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišimu laiko.
turime metodu kuip aukontroliuoti

duuulie Ir mes norime, kad jus pabandy- 
Nedaro sk irtųjų musų ižlaidomis. 

mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniika Asth-
tumėt

nia arba uug&ta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai Iibandymui mus

priva

VYRU MOTERŲ DRESES IR KAUTAI
todo.

kalauti dykai iibandymui musų 
Nedaro skirtumo kokiame k įima U

jus gyvenate,) jūsų amžius 
mus, jei jus kenčiame nuo
eitos temperatūros, 
Me jums greitai.

Mm specialiai norime

urbs
pag ei

2 kelnių siutai, vėliausių rudeninių 
stylių, geriausio materiolo, didelis
pasirinkimas spalvų.

$29lr Augščiau

Šio sezono naujausių stylių ir smart
spalvų, pigiausiomis kainomis, jūsų
pačių išmokėjimais.

$15 Ir Augščiau
Į SUTAUPYKI! MAŽIAUSIAI 40% UŽ SAVO FUR KAUTA

kurie turi be vilties ligas, kur
formos Įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų. "patentuotų durnų1
nepagelbėjo. norime parodyti
vivnam mu*ų ilk sičiai*, kad mus 
das yra pask'rtH* pražalinti visus

musų

mus kvėpavimu*.
parozyzmus

negali-
nemaloniu*

Tmj, .Ivks) pasiūlymas yra Jaltai svarbu, 
k*d nepraleido*. >h*ju. vienu dieną. Rašyki 
te tuo jaus ir pradekite metodu tuojau. Ne- 
sluskn* ptnirų. Tik atsiųskite 
Parykite tat liand'en jums

kutams

mokėti nei ut palto tenkleil.

Asthma ( o.,
Niagara and liudaon St*., Buffalo, N. Y 

A tinus kita dykai bandymui jutų ma-



KUPONAS
EDWARD BAKŠEVIČIUS

Malonėkit prisiųsti man daugiau infor
macijų.

Vardas .............................................................

Adresas .............................................................

$500,000,000.00
Geriausia transport&cija į visas miesto dalis

Ar {ieškai geros vietos?
Štai yra 75 puikus, naujutėliai muro namai gatavi dėl užėmi

mo, Puikiame, Pelningame ir Augančiame

BrigKton ParK

Įmokėk kiek gali - kraustykis ir gyvenk. Mokėdamas po 
$60.60 per mėnesį įsigysi vieną iš tu puikių budinkų «

Pirmam įmokejirnm priimam W. .1. Britigan Subdivizijos lotus

Kaina Tiktai $12,650.00

Į metus išmokama algoms darbininkams šioje apielinkėje

šie namai yra budavoti tiems žmonėms, kurie geidžia pi
gumo ir patogumo. Čia rasite abu. Šie namai sulyg savo 
gerumu ir patogumu, yra labai pigus. Mažas įmokėjimas ir 
maži mėne siniai išmokėjimai duoda galimybės bile vienam įsi 
gyvi vieną. Be to, namas neša jums vendą ir kiti žmonės pa
deda išmokėti. Patogumu čia rasi daugiau negu dideliuose- 
brangiiiose namuose: karštu vandeniu apšildomas pirmas au- 
gštas, įmūrytos sienoje lovos, prausyklos, sinka, kuknios šė
pa, puikios elektros šviesos, gaziniai vandens šildytuvai ir 
karštam vandeniui tankos, miegamieji porčiai su skriusais ir 
stiklais ir daugybe kitų patogumų ir parankamų. Šeimininkė 
čia jausis geriau negu palociuje.

Pirk dabar koi da nevisi parduoti, potain mokėsi daug brangiau

W. Hayden Bell
Klauskit Edward Bakševičiaus

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600

1

NAUJIENOS, Chicago, TU.
— -------------- ------------------------- -—p-rmr-

1

KORESPONDENCIJOS j
-------—T-TTT^-----------

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUSERKA

Detroit, Mich.
čia yra smagu gyventi; sma

gu yra iv moterims, nes* čia 
yra visokiu darbu dėl moterų.

Rūgs. 20 d. atsidarė vakari
nės mokyklos, kur yra kursai 
ir moterims. Tuose kursuose 
mokinama moteris rankų dar
bu, kokiu kas nori. Pamokos 
būna tris vakarus i savaitę 
pii maideniais, antradieniais ir 
trečiadieniais. Musų lietuvė • 
mokytoja M. Bagdonienė šie
met pati nemokius, nes yra pri-j 
žiuiėtoja \Vest Sides‘ mokyklų.j 
Bet mes ją matysime kas va-‘ 
karų po 15 min., kada ji at
važiuos peržiūrėti visų darbų ir 
patikrinti raportų kortas, su
lig kurių ir bus duodami diplo-! 
mai. /

M. Bagdonienė betgi mokyto
jaus čecho-slovakų kliubo va- 

| kariniuose kursuose (ketvirta
dienių vakarais nuo'7:30 v. v.).

Patartina lietuvėms mole-'I 
rims- lankyti bile kuj’ią mokyk
lą ir šio-to pasilavinti.

Pereitų pavasarį buvo mo-( 
kytojų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir p-ia M. Bagdoniene. 
Ji tapo išrinkta delegate i mo
kytojų suvažiavimą Waterbu- 
ry, C.onn, spalio 29—30 d.d. šių 
metų. Mes džiaugiamės turė
dami savo tarpe tokią gabią 
lietuve moterį.—Mokinė, i *

Rockford, III.
jokių 

korespondencijų, tad nors apie 
vietos parapijos gyvavimą ban
dysiu parašyti.

Prieš kiek laiko į Bocklordą 
atvažiavo jaunas ir labai “dar
bštus” klebonas. Jis rado tur
but apie trejetą šimtų parapi
jonų ir buvo sudaręs pilną ko
mitetą, 
ramu, o

KacklOrdo nesimato

Per tūla laika buvo C- V
ir parapijoj buvo gera 
Bet urnai klebonas 

I turbut nusprendė, kad parapijai 
į eina visa nauda, o jam mažai 
i lieka pelno, tad pradėjo šaukti 
' iš sakyklos, kad komitetai jį 
, persekioją ir norį žinoti, kur

jo prašyti, kad juo vienu pasiti
kėtų, o komitetą pašalintu.

Gavęs ką norėjo, kunigas tuoj 
nusipirko naują automobilių, o 
savo parapijomis apkrovė dide
liais mokesniais, turbut, kad 
gi eičiau automobilių išmokėtų.

Žmonės pamatę tokį klebono 
elgimąsi patys pradėjo šalintis 
iš parapijos ir dabar pa rapi jo
nu visai mažai beliko. Dabar ir 
pats klebonas- pamate, kad pa
darė didelę klaidą pasalindamas 
kpmitetų, nes nė parapijai nau
dos, nė klebonui pelno nėra. 
Dabar jis iš sakyklos visa gerk
le šaukia, kad visi duotų dau
giau pinigų, nes kas neduosiąs, 
tas nebusiąs geru kataliku, o 
ir pati bažnyčia bolševikams 
teksianti. Bet kas duos’, kad 
parapijom; nebeliko. O ir bol
ševikai,—ką jie darys su ta baž
nyčia?

Matyti sunkios klebonui die
nos atėjo, kad nė tarnaitės ne
gali užlaikyti ,nes tarnaitė bu
vo nuėjusi į dirbtuvę darbo 
ieškoti. Padirbo vieųii valan
dą, mato, kad sunku ir siigryžo 
klebonijom esą geriau pas kle
boną be algos dirbti, negu dirb
tuvėj ir už algų.—Klapčiukas.

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akuščrė

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

4120 So. Richmond Street
hi..... . ........ i ■ i......— ■ i

> Del greito piniginių
1 reikalų atlikimo su
> Lietuva, už pigią 
K kainą, naudokitės
u Naujieinų kablegramų

Jei jums yra nusibodę 
paprasti . . .

3101 So. Halstcd St,
Tel. tanls 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai | 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 1 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noins, kreipki 
tčs, o rasite pu 
geibų.

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Valandos nu> 
8 ryto iki 2 po 
uietų, nuo 6 iki 
v vai. vakare.

Į1) AUG cigaretę iškyla augščiausiai ir 
nukrinta į bedugnę j labai trumpę laikę.

*
Tokia yra istorija paprastu cigaretę...

Bet Helmarai savo gimtuvių apvaikščioji- 
muose visuomet susilaukia pasididinimo 
mėgėjų ir įgauna didžiausį skaitlių draugę.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausiu Cigaretę

* 1...... . '
Gerai patyręs gydytojas
NAPRAPATAS

Dr. A. J. Normanth
4454 So. VVestern Avė.

2-5-G-8 v. v, Chicago, 111.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTIJ AL

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S’< Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Lietuviai
K.GUGIsj

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S’ 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Keavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo 9 iki 
Nedfilioj nuo 10 ryto iki 1 v, p. p.

........... i ■ -y

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
PŠtnyčios. 

u

Advokatai
Te). Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

Vakarais 2151 W. 22 S't. nuo 7 iki 9 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puilman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6890

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. HemlocV 1385 

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

visokias legališkas popieras.
Ii............................ —.................... i ■■■■m

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

kampan Si gaL

Y artis 4951

Jarusz-Kaushilhs, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halstcd St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER 
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 11) iki 1

Tel. Boulevard 7679 
į 3265 S Halstcd St 

2-rąs lubos

«DR. HERZMAN
- Iš

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo fi iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: <’ 81

i South Shore 2238 
Boulevard 413G

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikę ligų.

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

dos ryto iki 1 va), po piet.
Tel. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
L Į ■ ■ I ........... ■■■■■■ I

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė



NAUJIENOS
The Lithuunian Daily New« 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily New« Pub. 
Co. Ine.

Edltor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaerelt 8500

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............~............. .
Pusei metų .......................
Trims mšneaidms ...........
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui _ .........

$8.00

2.60
1.60

.76

8c 
18c 
76c

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ....................
Savaitei ............................ .
Mėnesiui ....................... ....

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ...........................  $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiams ..................... 1.25
Vienam mėnesiui .... .............  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ........................ ......... - $8.00
Pusei metų ...............   4»00
Trims mėnesiams  ..................  2.00
Piinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Entered as Second C)rss Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S. Halsted St., Chicago. 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

LIETUVOS VYSKUPAI STOJA KOVON 
PRIEŠ VALDŽIĄ 

L* Ift ii 12 EI

rusai nusikraustė iš Vihliaus 
iki rugpiučio 26 dienos. Jie su
liko kraustytis tiktai tuomet, 
kai juos ėmė spausti karo lau
ke lenkai. Mušdami bolševikų 
raudonųjų armijų, lenkai įgijo 
“didelius ragus” iv paskui, įsi
smarkavę, puolė Vilnių. Jeigu 
lietuviui butų turėję laiko įsi
tvirtinti Vilniuje, tai Želigovs
kis nebūtų galėjęs- užpulti juos 
netikėtai ir nugalėti.

tautų sąjunga nt 
SOCIALISTAI

sako,

BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIŲ
KLAUSIMAS

KOV A DAUGIAUSIA PRIKLAUSYS NUO 
LIAUDININKŲ NUSISTATYMO

LIETUVOS ŽMONĖS DVASIŠKUOS NEREMTŲ

Brooklyno “Laisvė 
kad viso pasaulio socialistai re
mia Tautų Sąjungą. O kadan
gi Tautų Sąjunga pritarė Len
kijos pretenzijoms Vilniaus 
klausime ,tai išeina, kad sočia; 
listai “padėjo Lenkijai įvykinti 
savo smurtą”.

Tai yra išklypusio proto ar
gumentavimas.

Tiesa, kad socialistai remia 
Tautų Sąjungų, bet tai visai ne
reiškia, kad jie pritaria kiek
vienam jos dai’bui. A.tvirkščiai, 
Pautų Sąjungos darbus socia
listai nuolatos kritikuoja.

Lietuvos dvasiškija, matyt, pagaliau, nutarė stoti 
griežton kovon prieš valdžią.

Telegrama iš Rygos praneša, kad arkivyskupas Skvi
reckas laikė su kitais Lietuvos katalikų bažnyčios šulais 
konferenciją ir po konferencijos įteikė ministerių kabi
netui “notą”, kurioje pareiškiama, kad valdžios nusista
tymas bažnyčios klausimu esąs “be galo žalingas”.

Kartu pranešama, kad ministeris pirmininkas Sleže
vičius šiomis dienomis pasakęs Seime, jogei valdžia nu
tarus sustabdyti visokiais subsidijas katalikiškoms įstai-
goms Lietuvoje.

jau netoli pusę atstovų.

šitie pranešimai patvirtina pirmesnes žinias, kad val
džia šioje Seimo sesijoje rengiasi įteikti Seimui įstatymo 
sumanymą, kuriuo butų panaikinta algų mokėjimas ku
nigams iš valstybės iždo. Žinoma, be to, yra, kad valdžia 
rengia įstatymo sumanymą apie civilių metrikų ir civi
lių vedybų (šliubų) įvedimą.

Trumpai sakant, dabartinė Lietuvos valdžia eina 
prie bažnyčios atskyrimo nuo valstybės.

Aiškus dalykas, kad Lietuvos kunigija šitai valdžios 
politikai priešinsis visomis pajėgomis. Arkivyskupo Skvi
recko “nota” valdžiai rodo, kad kova jau prasidėjo.

Peranksti yra pranašaut, kuo ta kova pasibaigs. Bet 
reikia pasakyt, kad jos laimėjimas arba pralaimėjimas 
daugiausia priklausys nuo valstiečių liaudininkų laiky
mosi.

Nugalėt klerikalizmą Lietuvos liaudininkai gali tik
tai eidami kartu su organizuotais darbininkais, kuriems 
vadovauja socialdemokratų partija. Apie socialdemokra
tų nusistatymą bažnyčios ir valstybės santykių klausimu 
nėra jokių abejonių: jie stojo ir stos iki galo už tai, kad 
bažnyčia butų nuo valstybės atskirta. Bet vai. liaudinin
kų eilėse yra ir svyruojančių elementų. Kai prieš vasa
ros atostogas buvo balsuojama Seime liaudininkų įneši
mas sumažinti kunigams atlyginimą iš valstybės iždo (pa
liekant atlyginimą tiktai už metrikų rašymą), tai vienas 
liaudininkų frakcijos narys balsavo prieš.

Klausimas, ar Sleževičiui ir Toliušiui pavyks dabar

soeialistų balsas dar yra silp
nas—lygiai, kaip kitąsyk buvo 
silpnas jų balsas- ir parlamen
tuose. Bet socialistai visuomet 
stojo už parlamentarizmų, kar
tu kovodami, kad praplotus bal
savimo teises ir pravedus į par
lamentus kaip galint dauginus 
savo atstovų. Po ilgų metų 
kovos socialistams pavyko pa
siekti to, kad kai kuriose ša
lyse jie šiandie turi parlamen
tuose
O ko jie butų pasiekę, jeigu jie 
butų parlamentus boikotavę?
‘Bolševikiški komunistai prieš 

keletą melų buvo pradėję skelb
ti, kad parlamentai ‘‘atgyveno 
savo amžių”, ir ragino darbi
ninkus nedalyvauti rinkimuose 
Bet dabar jau ir jie patys su
prato, kad tai buvo žiopli 
taktika, ir stato kandidatus į 
parlamentus.

Kaip yra nesąmonė boikotuot 
parlamentų, taip yra nesąmo
nė ir boikotuot Tautų Sąjungą. 
Ir pastaroji turės kada nors 
pasidaryt geresnė, negu šiandie, 
įstaiga. Remiant gi ją, anaip
tol nereikia atsižadėt kovos 
prieš jos ydas ir blogus darbus.

VALDŽIA IR VALSTYBĖS 
TARNAUTOJAI

prisi-Brooklyno 
skaičiusi Lietuvos laikraščiuo
se apie valdininkų atleidinėji
mų Lietuvoje, rašo: ' \ 

\

“Lietuvos valstybė dar jau
na. Ji nespėjo dar patirti kar
čiu prityrimu reikalą sutvar
kyti savo valdininkų apara
tų, kaip jis sutvarkytas Ame-

rijoje. Lietuvoj viešpatauja 
‘grobio sistema’. Įėjo viena 
partija valdžion, tai sustato

Klaušimas čia, žinoma, eina ne tiktai apie bažnyčią. 
Jeigu vai. liaudininkai norės šitoje kovoje stovėti kartu 
su socialdemokratais, tai jiems teks padaryt su jais tvir
tą sutarti ir kitais reikalais. Kitaip sakant, šios dvi par
tijos turės sustiprinti ryšius savo koalicijoje ir būt pa- 
siryžusios, jei bus reikalas, net paleisti Seimą ir paskelb
ti naujus rinkimus.

Jeigu dabartinė Lietuvos valdžia nutartų šituo keliu 
eiti, tai arkivyskupo grasinimai nieko jai nepadarytų. 
Lietuvos liaudis, be abejonės, nenori, kad jos mokesniais 
butų šeriami dykaduoniai. Tuo labiaus liaudis dabar pa
rems valdžios pusę, kad naujoji “bažnyčios provincija” 
tapo kunigų sudaryta, atsižadant Vilniaus!

Atėjo kita • į valdvictes sto
ja nauji žmonės.

“Ten, kur valstybės reika
lai nenukenčia, vyresnieji val
dininkai, kaip ministeriai, tu
ri būti vyriausių partijų žmo
nes, 
kaip 
net 
riai,

- - - - •

Apžvalga
nuo kitų 
reikalavo 
ne tiktai 
Lietuviai,

partijų tuo, 
iš sovietų 
pripažinimo 
bet ir kaip

VILNIUS IR BOLŠEVIKAI

Komunistų “Laisvė” rašo, 
kad socialistai buvę priešingi 
Lietuves sutarčiai su sovietų 
Bosiju, 1920 metais, ir “sušilę 
agitavo prieš pasirašymą”.

lai yra grynas melas. Lietu
viai socialistai Amerikoje ir 
Lietuvos socialdemokratai stojo 
ne prieš, bet už sutartį.

Liet u vos sociaiden lok ratai

skyrėsi 
kad jie 
valdžios 
Vilniaus
galint greitesnio bolševikų pa
sitraukimo iš Vilniaus. Kadan
gi bolševikai nesutiko tuojaus 
atiduoti Vilnių Lietuvai, tai kai 
kurie socialdemokratų atstovai 
balsavo net prieš sutarties ra
tifikavimų.

Vėliau pasirodė, 
socialdemokratų
buvo pilnai pamatuotas, 
sutartis su sovietų valdžia 
vo pasirašyta liepos 13 d.,

kad toks 
nusistatymas 

Nors 
bu- 
bet

Bet mažesni valcjininkai, 
apskričių viršininkai, 

ministerijų vice-direkto- 
turi būti parinkti spe

cialistai, nežiūrint partijų ar 
įsitikinimų. Jie turi būti lai
komi tol, kol sąžiniškai tar
nauja, pildydami tam tikras 
taisykles.

‘‘Vienatinis laikraštis, ku 
ris Amerikoje remia tokių 
‘civil service’ tvarkų Lietu
voje, yra ‘Vienybė’. O viena 
tinis Lietuvos laikraštis, ku
ris tą sistemą remia, yra Sme
tonos organas ‘Lietuvis’. Bet 
anksčiau ar vėliau, ar liaudi
ninkai, ar krikščionys, tų si
stemą turės įvesti. Jei įves 
liaudininkai, juos minės isto
rija, kaip Amerikos istorija 
mini veikėjus, prašalinusius 
(?) ‘grobio sistemų’ iš Ame
rikos pastovių valdininkų gy
venimo.”

bes” pasigyrimas, buk ji esanti 
vienintėlis laikraštis Ameriko
je, kuris remiąs ‘‘civil service” 
sistemų, yra visiškai nepama
tuotas. Mes nepavydime Brook
lyno laikraščiui pasigirti (kų 
jisai labai mėgsta), bet jisai 
be reikalo mėgina diskredituo
ti kitus Amerikos lietuvių spau
dos organus. Yra faktas, kad 
tame valdininkų atstatinėjimo 
klausime “Vienybė” dar iki šiol 
nėra pasakius nieko tokio, kas 
jos pozicijų 
nuo kitų 
statyrho.

griežtai atskirtų 
musų laikraščių nusi-

“Vienybe”, bet ir visi; 
laikraščiai (išskyriantlietuvių 

gal liktai komunistų), laikosi 
tos nuomonės, kad valdininkai 
turi būt skiriami ir ątstatinė- 
jami, atsižvelgiant ne į jų par- 
tyvumų, bet į jų tinkamumų. Į

Netiesa yra taip pat, kad iš 
visų laikraščių Lietuvoje tokio 
nusistatymo laikąsis vien lik 
Smetonos “Lietuvis”. Lietuvos 
tautininkų organas gal būt tik
tai dauginus- už kitus rėkia

rixinxnraxnmramminnmixinniiixxiixiii
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; Apie Įvairius Dalykus, g
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Britų imperijos konfe- iam- •,ic įsitikins, jog tas puk 
< •• hiu fibrtii vinlzioui miLiilzvti filirencija

Premjerų konferencija. — Im
perijos vienybės klausimas.— 
Kolonijos reikalauja balso

gali gauti darbo.
Emigravimas tari) anglų nėra 

popularus dalykas, ii’ Gibbs 
mano, jog reikės nemažai pn> 
pagandos, kol anglai ims dides
niais būriais į kolonijas važiuo-

tas tikrai siekiasi palaikyti tai
kų Europoje. Kad kolonijos rei
kalauja, idant ir su jų nuo- 

I inone anglai skaitytus), tai vi
sai natūralu. Tos kolonijos 

‘ • su
tvirtėjo ir todėl nebenori bėgi
nėti j motinos (Anglijos) sijo
ną įsikibusios.

Amerikiečių įtaka Kanadoj 
yra nepaprastai didelė, bet bu
tų neišmintinga manyti, sako 
Gibbs, kad kanadiečiai nori pri
sidėti prie Amerikos. Tik ang
lų pesimistai, kurie kiekviena- 
tne laisvesniame judėjime ma
to baubų, gali amerikiečių įta
koj matyti, pavojų.

užsienio politikoj— Lokarno Pakankamai išaugo .ir
paktas.—Emigracija ir nedar
bas.—Filmų gamybos klausi
mas.—Susisiekimas.

Manoma, kad konferencija 
nemažai dėmesio atreips Į pla
ną sukurti milžiniška filmu 
gamybos korporacijų. Dabar 
britų kolonijose labiausia yra 
prasiplatinusios amerikoniškos 
filmos, kuKRJse nekokioj švie
soj yra perstatoma baltoji ra
sė.

Svarstoma taipgi bus komu-

bos.

Spalių 17 d. Londone prasi- 
s britų imperijos konferenci-

Tam įvykiui Anglijos spau- 
priduoda labai daug svar- 

Konferencijoj dalyvaus 
Anglijos kolonijų premje- 
Pirmuoju atvyko Austrą-rai.

lijos premjeras, Stanley M. Bru-„ 
ce. Diena iš dienos laukiama 
generolo James B. M. Ilertzo- 
go atvykimo. Gen. Hertzog yra 
Pietų Afrikos premjeras ir ne 
kartą jau yra pareiškęs savo pa
sipriešinimų britų dominavimui. 
Konferencijoj sutiko daly
vauti ir Kanados premjeras, 
MacRenzie King, kai konser
vatorių partija pasižadėjo neda
ryti politiškų obstrakcijų.

Konferencijoj bus iškeltas 
vienas nepaprastai svarbus 
klausimas, kuris ’ palies britų 
politikų. Svarstoma bus, ar ko
lonijos ir toliau paves savo už
sienio politiką vesti anglų val
džiai. Kanada jau aiškiai pasi
sakė, kad ji nebctoleruos ilgiau 
anglų dominavimo užsienio po
litikoj. Ji nebenori, kad Lon-

tos paprastos priežasties, kad 
tautininkai Lietuvoje per visus 
šiuos metus buvo nuolatos opo
zicijoje. » Jie nedalyvavo val
džioje nei prie klerikalų vieš
patavimo, nei dabar; todėl jie 
jaučiasi lyg ir “nuskriausti”,' 
na, ir kelia triukšmą, kad val
džios esančios “partyviškos”. į 

šitas riksmas-, beje, dabar 
atatinka ir tai giesmei, kurią 
trankia kleriklai. Krikščionims 
demokratams šeimininkaujant, 
buvo prigrūsta i Lietuvos val
stybines įstaigas visokio šlamš
to. Klerikalai gerai žinojo, kad 
naujoji valdžia turės tą šlamš- donas darytų visokias sutartis, 
tą išvalyti; 
darius 
“ Lytas” 
eini tuojaus ėmė bubnyti apie 
‘masinius valdininkų atleidi-, prisidėti ir pinigais i 
mus”. Tuo gi tarpu jokio ma
sinio valdininkų atleidinėjimo 
dabur Lietuvoje nėra. Atleidžia
ma tiktai lie valdininkai, kurie ston Churchill ir Llloyd George) 
netinka savo vietai arba kurie bandė Kanadą į karų įtraukti.

kanadiečiai atsakė, jog 
i jiems- nieko blogo nėm

nemato rei-

taigi, vos tik susi- kurias 
Sleževičiaus kabinetui, nijos.

binacijos gali privesti prie
ro, ir Kanada bus priversta vėl

žmonė
mis. kaip tai atsitiko laike pa
saulinio karo. Laike konflikto 
su turkais anglų politikai (\Vin-

privalo pildyti ir kolo- 
Visokios politiškos kom- 

ka-

yra nusižengę. Net protinges- Bet I 
nieji klerikalų publicistai pri- turkai 
pažįsta šitų laktą. O “Vienybė”, »padarę ir todėl jie 
ažuot apgynUsi dabartinį minis-' kalo su jais kariauti, 
terių kabinetų nuo neteisingų 
priekaištų, prikaišioja jam “gro
bio sistemos” palaikymą.

Brooklyno laikraštis klaidin
gai informuoja publiką, saky
damas, kad Lietuvai reikią to
kio “civil service” jslalymo, 
koki jau turinti Amerika. Vie
na, Lietuva jau turi įstatymą 
apie valstybės tarnautojų sam
dymą ir atleidimų. Antra, tas 
įstatymas yra ne blogesnis, bet 
gal būt net geresnis už ame
rikoniškų. Amerikoje juk iki 
šiol tebeveikia vadinamoji “ro
tacijos sistema”, sulig kuria 
federalė administracija ir stei 
tų ir miestų administracijos tu
ri savo rankose šimtus tuksian
čių “džiabų”, kurie esti išdali
nami savo partijos žmonėms. 
“Civil service” įstatymas Ame-

neparodė 
(ienevos 
kad ant 

pareigos,
Dabar vėl

dininkų ir tai paprastai tiktai 
tuos, kurie užima mažesnes vie
tas.

Lietuvai lodei nėra reikalo 
šitam klausime sekti Amerikos 
pavyzdi. Lietuva, be to, ir ki
tu atžvilgiu 
Amerikos,

Vėliau kolonijos 
jokio entuziazmo dėl 
protokolo. Jos nenori, 
jų butų užkraunamos 
nealsikJausiant jų.
Anglija ratifikavo Lokarno pak
tų be formaliu kolonijų sutiki
mo. Tuo paktu einant Anglija 
pasidaro taikos palaikytoja tarp 
Francijos ir Vokietijos. Jeigu 
tarp tų dviejų šalių nežiūrint 
j pasižadėjimus arbitracijos ke
liu savo nesusi pratimus spręsti 

iškiltų karas, tai Anglija pir
miausia turčių nuspręsti, kuri 
šalis tapo užpulta ir ją remti 
visais galimais budais. Ar ta
me atvėjyj Kanada, Australija, 
Naujoji Zelandija, Airija ir ki
tos kolonijos atsisakytų eiti 
kartu su Anglija? Ar jie palai
kytų draugiškus santykius su 
Anglijos priešu? Jeigu taip - 
ko anglas negali daleisti, — tai 
britų imperijai ateitų galas.

Kai kurie atsitikimai, sako

nėra atsilikusi nuo 
bet greičiaus rodo 
geresnį valstybės 

padėties sutvarky- 
valdininkai turi

organizuotis j profesinę

tarnautųjų 
ma. Lietuvos 
teisę
sąjungų ir kovot už savo būvio
pagerinimų taip, kaip kovoja 
organizuoti darbininkai. Orga
nizacija teikia 
nautojams 
saugojimą 
valiavimo, 
įstatymas.

valstybes tar- 
tikresni up

inio ministerių sau- 
negu “civil service”

GILINA KAUNO UOSTĄ

Bugpiučio mėnesį pradėtas, 
dar vis lebegilinamas Kauno 
uostas. Gilina dvi žemsemės, 
viena prie Kartfięlitų. bažnyčios, 
o kritra uosto pradžioje ties lent 
piuvėm. Uuostas bus pagalintas 
iki 4 metry. Be to ties Karmeli
tų bažnyčia pilamas aukštasČia yra' prirašyta daug ne- 

butų dalykų. Pirmiausia, mes' pfylimas, kuris potvinio metu ap
turime pastebėti, kad “Vieny-1 saugos uostų nuo ledų.

Genevoj, rodo, jog kolonijos 
yra pasiryžusius reikalauti ly
gaus balso užsienio politikoj. 
Ypač tai paaiškėjo, kuomet Ka
nados delegatas George Foster 
pareiškė, jog jo valdžia reika
laus sau vietos Tautų Lygos 
Taryboj. O Desmond Fitzge- 
rald, Airijos delegatas, forma
liai pareikalavo, kad jai butų 
suteikta vieta Lygos Taryboj. 
Tas reikalavimas gavo dešimtį 
balsų; tarp kitų valstybių / jį 
rėmė ir Vokietija.

Del tokio kolonijų nusistaty
mo labai yra susirūpinę kai ku
rie konservatoriai. Jie sako, 
kad lai esąs ženklas britų im
perijos griuvimo. Jeigu šeimoj 
nebėra sutikimo, lai, girdi, nie
ko gero negalima laukti. Vienok 
pažangieji žmonės nieko blogo 
tame nemato. Jie yra tos nuo
monės, jog kolonijų reikalavimai! 
yra pilnai teisingi.

Kai dėl Lokarno pakto, sako 
Sir Philip Gibbs,’ lai Anglijoj 
vyrauja ta nuomonė, jog kolo
nijų premjerai nesipriešins

i to susisiekimo larp Anglijos ir 
1 kolonijų žymiame laipsnyje pri
klauso britų imperijos progre
sas. Iš viso konferencijai pri
duodama labai daug svarbos ir 
reiškiama vilties, kad ji atida
rys naują puslapį britų impe-

Nors britų imperijos vieny- rijos istorijoj.—K. A.
bes klausimas konferencijoj už-j 
ims vyriausių vietą, vienok bus 
dar svarstoma ir kitų svarbių 
dalykų, kurie anglams šiuo mo
mentu ypaė rupi. Viena® to
kių svarbių dalykų yra emigra
cijos klausimas. Anglijoj šian
dien randasi apie 2,000,000 
žmonių, kuriems sunku bėra 
gauti darbas industrijos įmo
nėse. Daugelis yra tos nuomo
nės, jog nedarbą Anglijoj tega
lima likviduoti emigracija. Emi
gruoti turi ne keli desėtkai tū
kstančių, bet keli milionai žmo
nių.
dėtį Anglijoj, bet tuo pačiu la 
k u prisidėtų prie 
naujų .kolonijų ir suradimo nau
jų rinkų. Visi sulinko, kad b'u-' 
ropoj Anglija niekuomet nebe
turės tokios rinkos savo dirbi
niams, kokių ji 
rų.

Tarptautinės

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

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

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

Tai ne tik palengvintų pa-

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

išvystymo | Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 
ir kitiems patarkit.

XXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXX M
turėjo prieš ka-

vadovybės pre- 
neteko ne tik 

ačiū karo padariniams, bet ir 
dėl didesnes kompcticijos bei 
pigesnių darbininkų kitose ša
lyse. Anglija šiandien turi ieš
koti išganymo vystyme savo

Iki šiol tuo reikalu beveik 
nieko nepadaryta. Tiesa, buvo 
tam ir rimtų priežasčių. Sakysi
me, Australijos darbininkai ne
labai tepageidauja atėjūnų. Jie 
yra tos nuomonės, jog didelis 
imigrantų skaičius neišvengia
mai prisidės prie darbininkų 
gyvenimo sąlygų pabloginimo. 
Išviso anglų imigravime nebu
vo jokio plano. Konferencijoj 
bus svarstoma, kur surasti tin
kamesnę vietą anglų darbinin
kams, kurie šiandien namie ne

H

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

1850 W. North Avė.
Tcl. Brunsvvick 9393 

CHICAGO, ILL.

H

H

H

DR. K. DRAUGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tcl. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted SI.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Kės. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

. Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 

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

Netoli 4Gth St. Chicago. III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ava.
Tai. Kanwood 6,107

iz i j i nuo 9 ikt II vai. ryte; 
K alanaO3 j nuo į liti g vai. vakare

Orį A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARKERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevari 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Te). Boulveard 
7820. Kės., 6611 So. Albany Ate. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Art esi an Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR < HIRI KGAS 

1821 So. Halsted St.

L
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Ar jus žinote, kad-užkietiejimas gali 
būti priežastis keturiasdešimties ligų?

Buenobairietis

Užkeiktas Ženklas
Uikieejima^ siunčia nuodus 1 
visą kūną, kas gali privesti 
prie viri ketur'asdeAimtis pa
vojingų ligų, taipgi galvos 
.kaudėjmo, pučkų ant veido, 
pajuodavusių paakių, nemalo
naus kvapo. Kellogg’o ALL- 
HRAN suteikia pngąlbą net ir

Kellogg’* iivalo žarna* ir at- 
Iviežina ja*, tjlrna* lauk pa
sidaro natūrali* ir reguliari*. 
Jo* taip veikia haip pati gam
ta kad veiktų. Neimkit pilių 
ir kitų pravatninimų Tos gy- 
duolč* padarys Jum* dauginu

Dykai Dykai

Jei ialgy»it reguliariai, yra aarantu<>- 
janut, kad sutelk* nuolatinę pugt'lbą ir
ta jūsų aroserninkas grąžins pinigus. 
Tiktai AU.-BHAN gali būti pilnai vei
kiantis, Štai kodėl gydytojai rekomenduo
ja Kellogg’*. Kellogg'* ALL-RRAN su
teikė sveikatą tūkstančiams kuomet nie
kas kitas nepagelbėjo. Pabandykit jas 
šiand en ir prašalinkite tuos nuodus 
kurie kenkia jūsų sveikatai.

ALL-BRAN kasdien cbroniSkucmi* »t- 
HitikimUUiC, SU kiekvienu valgiu. Vi
suomet gatavos valdyti *tl plonu nrbll 
.mctonn arba sumainyta su k tai* virtai* 
arba nevirtai* valiriai*. Pabandykit 
rectpliMM kurie yra iidrukuoti ant kiek
vieno pakelio. Duokit *avo šeimynai re- 
Kuiiariai. l’a* vi*u* aroserninku* raudo
nuose ir laituose pakeliuose. Tikrai žiū
rėkit, kad butų Kellogg’n. Paduodama 
viduose hotglluoee ir reutauranuose.

Iškirpkite ir ataiųakite ši kuponą nuima Šiandien nu jukų vardu ir adresu

.Malonėkite atsiųsti man dykai 
sampelinj pakol j jūsų Kellogg’o 
ALI.-ORAN sykiu su in
formacijomis mano kalboje ir 
ką rcižkia ALL-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip ai ga
liu ižvengti užkietėjimo.

Kellogg Conipany
Hattle Crcek, Michigan

Vardas ............. ...........
Adresas ......................
Lithuanian

Kalėdų Ekskursijos į

LIETUVĄ
Geriausiai! pasaulio laivais

Buvo tai viešas susirinkimas 
P«»m niunų užtarėja). Susirinku- 
sicji atvykome aptarti opiau
sius klausimus 20,000 lictUVlŲ, 
kurie čia dideliausiam varge 
paskendę laukia kokių tai ste
buklų, kurie juos išgelbėtų nuo 
pražūties.

Iš prųdžių jokiu budu nega
lėjau surokuoli skaičiaus daly
vaujančių šiame susirinkime... 
Akimirksniu permetęs dalyvius, 
pasijutau nustojęs visų mate-

šios Hvarntyklės virš $2.00 ver
tės bus duodamos veltui visiems 
musą Kostumeriams, kurie laike 
išpardavimo pirks bile daiktą už 
$2.00 ar daugiau musų Krautuvė
se. .Taipgi bus dalinamos kitokios 
įvairios naudingos dovanos. Atei
kite šiandien. x 
_____________________________ /

Jau Prasidėjo 
Peoples Furniture Co,IKrautiiviii 
1O Met\| 

IŠPARDAVIMAS

110 So. Dearhorn St., Uhicago, III. 45 Broadway, New York (’ity

S. S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vada* Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Liaijos.
S S. PRESIDENT HARDING 

Išplaukia Gruodžio II per Bremen,
vada* Mr. Geo. Hackl, atstovas United States Linijos.

šios ekskursijos yra ypatižkai vedamos, kas paliuo- 
suoja jua nuo visų smulkmenų. įrengimai ant visų 
United State* Linijos laivų yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platų* dėniai. ir tt., o prie to pridėtoms 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

RegubariAki išplaukimai lapkričio mėnesį
S. S. President Roosevalt Lapk. 3
S. S. Republic ..................................... .............. Lapk. 10
S. S. President Harding ..............__ ............ Lapk. 17
S. S. George VVashington..................... .........  Lapk. 24

Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su
vienyti) Valstijų Linijos suteik* jusi) vietos agentas, 
arba rašykite pas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevclt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

I išaiškinti: man prisiminė kada 
Į tai studijuota algebra ir geo
metrija,- jokia iš prisimintų 
formulų neliko suradimui daly
vių skaičiaus... Buvau beveik 
nustojęs vilties surasti rokunda. 
Bet visai netikėtai prisiminė, 

Į amžina asilsį, mano bobutė, 
mano jaunystės dienos ir tas 
bobutės metodas mokinti mane 
matematikos. Prisiminiau, kaip 
aš bėginėdamas be kelnių, su
kinėjau apie savo bobutę, kad 
išgavus medaus, (ii lx)butė ma
no buvo gudri moteris- ir duo
davo medaus tik po to, kai aš 
surokuodavau savo pirštus ant 
rankų ir kojų, o vėliau dar net 
visus bobutės pirštus. Tokiu 
budu prisiminė man šis meto
das—rokunda ant pirštų. Var
todamas šį metodų, lengvai su
radau baisų skaičių susirinkimo 
dalyvių, ir kadangi rankose 
pirštų buvo per maža, tai ma-

išrišimui šios užduoties.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

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

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po........

80 centų
75 centus

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

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 
arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį 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 mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti (lutomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Paduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.....................  Atkirp čia ..............................................
Data: Spalio 15 <1., 1926

UNITED PROF
StNIX»«jfĄ W» E PAJOTO

PINS CORPORATION

OVl- •

Kuomet suvedžiau rokunda, 
koks tai šiurpulis perbėgo per 
mano plikę ir sustojo pakaušy j. 
Jaučiau lyg per mano plikę kas 
tai su Fordsonu pervažiavo 
išarė, kaž ką pasėjo ir užakėjo. 
šiurpulis nubėgo iš pakaušio 
per kulnis ir apsistojo ties vi
duriniu kojos pirštu. Tuomet

likimas

vaujančiųjų skaičius 13.

Turiu prisipažinti, kad aš esu 
žmogus prietaringas, o jog visi 
gerai žinome, ką reiškia 13. Ir 
man buvo aišku,
20,000 žmonių, sekamas užkeik
tojo ženklo 13, negalės jokiu 
budu būti pagerintas. Aš žiu
rėjau į susirinkusius ir nepaži
nau jųjų veidų, jie visi panašus 
viens į kitą, nes jų veidai ir fi
gūros atrodė man baisiais ženk
lais 13... Žvilgterėjau į veidro
dį ir išsigandau, nes vietoj sa
vęs pamačiau užkeiktąjį ženk
lų... Susirinkimas prasidėjo; 
pirmutinis kalbėjo musų užta
rėjas. Gal lai buvo ne pirmuti- 
liis, o tryliktas, bet jis prabilo; 
jo žodžiai buvo man nesupran
tami, aš neišgirdau nieko kon
kretaus, nes kalbėjo ne diplo
matas ir ne energingas veikė
jas, bet toks nelaimingas žmo
gus su ženklu 13. Žmogus, ku
ris sulig savo profesijos aptie- 
korius, sąžiningai norėjo atlik
ti duotąjį buvusiųjų viešpačių 
receptą. lai yra žmogus su 
ženklu 13 buvo nelaimingas, 
kuris tik pataisymui savo svei
katos atvyko Argentinon, many
damas, kad čia klimatas svei
kesnis! Taip nejauku širdžiai 
pasidarė, kad likimas 20,000 
yra sekamas ženklo 13. Iš 
kalbų nieko nesupratau, 
vienaaiški užtarėjo mintis 
ne seka, būtent: kad per 
nyčių žmonės galės viens

visų 
tik

ma- 
bai
ki tų

Argenlinoj to nėra, 
nieko neišeisią... 
vidurinio kojos

kūnų. Aš nieko ne
tik ženklas 13 kaip 
o mano akyse pasi
baisėsiu du ženklai

gi—deja, 
tai amžinai 
Šiurpulis nuo 
piršto atbėgo į pakaušį ir įsi
smaginęs žaibo greitumu laks
tė po visų 
begirdėjau, 
tai išnyko, 
matė dar
panašus į 13 ar į vyskupo mit
rų ir jo riestų lazdų. Ir kilo 
klausimas: šių dienų viešpačiai! 
sakykite, nejaugi dar ilgai mus, 
20,000 nelaimingųjų,ir čia seks 
ir lydės tas užburtasis ženklas 
13, panašus į mitrų ir riestų

RAKANDŲ, PIANŲ, KAURŲ, PEČIU, IR 
VISŲ KITŲ NAMAMS REIKMENŲ

Už Žemiausias Kainas Visoje Pirklybos Istorijoje
Dvi erdvios Peoples Furniture ( o. Krautuvės, užpildytos su šimtais tūk
stančių dolerių verčios augštos rūšies namų reikmenims, dabar yra prireng
ta ant išpardavimo už taip nužemintas kainas, kad dar jokie pirkliai nė
ra mėginių siekti panašų išpardavimų su tokių kainų nužeminimu!
štai iš tūkstančių nepalyginamų vertybių, kurias rasite atėję į musų
krautuves. Čia talpiname tik keletu kaipo pavyzdį.

Muzikališkame Skyriuje
$1250 Naujas Kimball Reproducer, Welte Mignon Pianas ..............  $950

$975 Nauji Kimball Grand Pianai.......................................................... $750
$750 Nauji Kimball Grojikliai Pianai ................................................. $595
$900 Bradford Grojiklis. Naujas ir dailiausia Riešuto medžio...........$575
$750 Kimball Grojiklis Pianas Floor Sempelis ..................................... $395
$530 Gulbransen Grojiklis. .....................................................................  $290

Desėtkai ir šimtai geriausių vartotų .grojiklių pianų, rankoms grojinamų 
pianų, gramafonų ir vargonij, kuriuos esame gavę į mainus ant Kimball 
Pianų, šiame išpardavime leisime dar pigiau negu pusdykę, po
$10, $15, $25, $30, $45, $68, $75, $90, $100,125, $150, $175

Seklyčioms Rakandai
$450 Dailiausi Mohair iškimšti 3-jų šmotų setai ................................ $245
$395 3-jų šmotų Mohair iškimmšti setai ..............................................$195
$275 3-jų šmotų Mohair setai. Labai puikus ..................................... $138
$165 3-jų šmotų Velour iškimšti setai ............................................. $84.50
$150 3-jų šmotų dailiausi skuriniai setai .......................... .................$65.00

$40 Dailiausios liampos, dabar po .................................................  $19.50
$35 Seklyčioms stalukai, didis skaičius pasirinkimo........................$17.50
$20 Seklyčioms stalai, tvirti ir daili, po.............................................  $9.50

Valgomu Ir Miegamų Kambarių Rakandai
$450 7 šmotų valgomo kambario setai .................................................  $230
$275 7 šmotų valgomo kambario setai .................................................  $128
$100 7 šmotų valgomo kambario setai .......  $54.50
$400 5 šmotų miegamo kambario setai ............................    $248
$250 4 šmotų miegamo kambario setai .............................................. $i3x
$200 3 šmotų miegamo kambario setai .............................................  $97.50
$30 Plieninės lovos, pasirinkimas.....................................................  $18.00
$14 Vilnoniai blanketai, pilnos mieros ............................................ .• $8.75
$5 Vatines kaldros, įvairių Spalvų ..............   $2.45

$2.50 Minkštos paduškos, sanitariškų plunksnų ...........  $1.25
$18 Matrasai jx) $11.75, $12.50, dabar po.....................-......................$7.45

Šildomi Ir Virtuvių Pečiai
$140 šildomi pečiai, kietoms anglims .................................................. $98
$175 Naujausios mados kombinacijos pečiai .........................   $124.50
$120 Naujos mados Bungalovv pečiai................................................... $89.75
$125 Naujausios mados seklyčių šildytuvai ...............  $89.50
$32 šildomi pečiai (Hot Blast) ....................................  $22.00
$25 Virtuvių šildytuvai (Kitchen Heatęrs) ...............  $14.75

Kaurai Ir Kiti Grindų Uždengalai
$150 French VVilton Kaurai 9x12 ............................   $98.50

$60 Velvet ir Axminster Kaurai 9x12.................. $28.00
$18.50 Geriausi Linoleum Kaurai 9x12 .............................................. $14.50
$12.00 9x12 Dailiausi Virtuvių Grindų Uždangalai .......................... $6.45
$3.00 27x54 Mažos mieros Velvet Kaurai ......        $1.69
$1.00 24x54 Felt Bose Virtuvių Patiesalai ......  49c

įvairios Namų Reikmenys
$35 Padailinti 5 šmotų Pusryčių Setai po ........................................ $19.75
$30 Lova, Springsai ir Matrasas, 3-jų šmotų įrengimas ................ $16.75
$45 Elektrikiniai Šlavikai, gero padirbimo ....................   $24.50
$3 Kvietkų pastatymai, labai nupinti ir nuspalvuoti........................$1.95
$5 Kukniniai Staliukai, tvirtus ...........-..............................................$2.95
$5 Kūdikiams Lovelės, papuoštos.... _................................................$2.95

$10 Kanarkoms Klėtkos, su pastatymu .......................................... $5,75
$5 Bankiniai Kaurų Šlavikai ...........................................................  $2.45

Ir tūkstančiai kitokių bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, rasite atėję 
į musų Krautuves laike išpardavimo.

Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam 
Pagal Kiekvieno Išgalės

Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 vai. išskiriant Seredos vakarą

!> AMO

betteR homec
4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St

Kampas Kichmond gatvės Prieš 19th Place

Išpardavimą tvarkys Krautuvių Vedėjai-Savininkai: 
A. LAPENAS, J. A. KRUKAS,

F. YORMANAS, J. NAKROŠIS
M. KEŽAS, 
S. KRUKAS,

V. MAKAVECKAS, 
f). ŠIMAITIS,
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Del D-ro J. Basanavičiaus 
Darbuotės 50 Moty 

Sukaktuviu 
C

[“V. A.”] Paaiškinant paduotą 
“Vilniaus Aido” 103 numeryje 
žinią apie d-ro Basanavičiaus 
“pusę amžiaus darbo Tautai , 
reikia pridurti, kad jojo triū
sas tautos dirvonuose prasidėjo 
1X71 metais, būtent tuo laiku 
lis dar būdamas Maskvos I ni- 
vvisiteto istorijos-filologijos la- 
kulteio 1 kurso studentas buvo 
prirengęs spaudai “Abėcėlę ar
ba elementorių die! Lietusvos 
kajnio merga jcz.u". šitas pla
tokas rankraštis buvęs kiek 
vėliau nusiųstas Petrapiliu stu
dentui Petrui Vileišiui, kuris 
tuomet rūpinosi gauti iš rusų 
valdžios leidimą lietuviu knvgas 
lotyniškomis raidėmis spaus
dinti ir. kaip žinome, 1X70 77 
melais jam pasisekė savo pa
ties f knygute* atspausdinti, 
bet d-ro Basanavičiaus veika
lėlis. valdžiai uždraudus toly- 
mesni knygų spausdinimą, spali-1 
don nepateko ir buvo autoriui 
g pažintas.

Kitais 1X75 metais vasario! 
mėnesį d-ras Basanavičius pa
rašė Kirkovo straipsnio “Oi 
piei \votnej Slo\\ ian^zy/.nie“ kri
tika ir atspausdino ją Varšuvos 
lenkų laikraštyje “Ni\va” tų 
imtų balandsio mėnesio sąsiu
viny. Basanavičiaus straipsny 
plačiai kalbama apie lietuviui 
tautą, kuri tuo laiku ne tik len
kų, bet ir daugelio lietuvių in
teligentų buvo laikoma jau mi
rusia. lai buvo pirmas spau
doj pasirodęs Basanavičiaus 
raštas nors ir lenkų kalba, bet 
lietuvių tautinėj dvasioj para
šytas. Po kurio laiko pradėjo 
rodytis ir lietuvių kalba rašytų 
ir atspausdintų jo raštų, po ke
lelių metų gimė “Aušra“.

Kaip matome nuo to laikoj 
kada musų gerbiamas tautos! 
veikėjas pradėjo darbą tautai, 
jau sukako 50 metų. Lapkri
čio 23 dieną ji*’ baigia 75 me-1 
lūs. Tą dieną Vilniaus lietuviai 
ruošiasi paminėti tas svarbias! 
musų tautai sukaktuves. Pusė 
amžiaus praėjo. D-ras Basana
vičius dar trusiasi Vilniuje lie
tusių etnolografijos ir etnologi-' 
jos neapdirbtuose dirvonuose,, 
gėrėdamasis ta milžiniška pa
žanga. kurią per tą laiką pada- 
. ė tauta, jo ir kitų musų pio-l 
neriu sužadinta prie tautinio!

“ . 1 . Ikultūrinio darbo. Lapkričio 28 j 
dienos lietinių visuomenė negali! 
palikti nepaminėtos.

Prie tos progos naudinga bus 
priminus visuomenei d-ro Ba
sanavičiaus karštą norą įsigy
ti namas jo įkurtai Lietuvių 
.Mokslo Draugijai Vilniuje. Ka
ras sukliudė ivvkdvti ta suma- • • • * 
nymą. Reikalas labai svarbus. 
Mokslo Draugijos brangus kny
gynas ir muziejus, nors labai 
rūpestingai d-ro Basanavičiaus 
saugojami, nyksta mažame, 
drėgname bute ir negali būti 
Vilniaus inteligentų ir mokslei
vių plačiau naudojami. Lietu
vių visuomenė geriausiai pami
nėtų d-ro Basanavičiaus sukak
tuves ir didelio džiaugsmo su
teiktų gerbiamam jubiliatui, 
kad sudėtų aukų tam reikalui 
Lietuvių Mokslo Draugijai Vil
niuje. Jei pavyktų daugiau 
aukų surinkti, tai galima butų 
įsigyti i)’ didesnis namas, ku
riame šalia L. M. D-js sutilptų 
ir bent viena musų vidurinių I 
mokyklų, kuricxs. dabar vargstu 
viename aukštame nuomojama
me name.

—D-ras D. Alseika.
Laik. Vilniaus Lietuvių 

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago, Hl«
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Naujienų Knygų Nupiginimas Baigsis Spalio 31
KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS, KURIE PIRKS NEMAŽIAU $10.00. KNYGŲ DIDELIS NUPIGINIMAS, KURIE PIRKS NORS IR MAŽAI

Aktyvam protui reikia maisto — knyga sotinu protini žmogaus alk). Lietuviai kaip ir kitų civilizuotų tautų žmonės, semia sau žinojimą iš knygų, pertat visus tuos žmones, kurie skaito knygas ir puošia savo namą 
knygomis, vadiname kultūriniais žmonėmis, neskaitančius — nekulturiniais. Vienas senas galvočius yra pasakęs: “Namas be knygų, tai namas be stogo . Ir tai yra šventa tiesa, kad namas atrodo daug jaukesnis, 
daug pilnesnis, daug padoresnis, kuriame matosi apščiai knygų. Knygos netiktai gražiną bei dabina gyvenimo ruimus, bet sykiu skaitant knygas, gilina žmogaus intelektą ir auklėja sielos skaistybe. liktai 
skaitanti žmonės vi a kultui nėšiai, yra tikrieji civilizacijos sūnūs. Pertat yra verta kiekvienam lietuviui savo namų kertelę išpuošti gerų knygynėlių ir turėdami liuoso laiko semti js knygų pasaulio gudrybių turtą, 
kuris yra per šimtmečius patirtas ir surašytas j knygas. Verta raginti prie skaitymo ir tuos, kurie moka skaityti, o neskaito, verta geresnių knygų parinkus siųsti savo draugams, savo gaminėms 1 Lietuvą.

Šiame skelbime randasi visos geriausios knygos lietuvių kalba ir visos reikalingos knygos lietuviams. Kadangi “NAUJIENOS’” naujai atidarė didžiausią KNYGYNĄ lietuviškų knyKU,
daro kaipo įvadą j nauja biznį ir ragina kiekvieną lietuvį pasirinkti iš šio knygų sąrašo sau eikalingų knygų tuoj, kolei dar kaina yra numažinta Jeigu pasirinksi knygų nemažiau $-0.00 Pįl-NA KAINA, tai 
'‘NAUJIENOMS’’ inisiuskite TIKTAI $10.00 — reiškia pusę kainos kiek kad knygos kainuoja. Jeigu imsi mažesne sumą knygų, kuri nesudarys $20, tai prisiųskite NAUJIENOMS tiktai tiek kiek kad prie kiekvienos 
knygos yra pažymėta numažinta kaina, šitas didžiausias knygų nupiginimas tęsis tiktai iki STALIO-OCTOBER 31 DIENAI,, 1926 m„ pertat verta pasirūpinti kiekvienam, kad tuoj Jsigijus geriausių knygų iš šio 
•• N A t’JIENŲ” pusiu Ujimo.

PILNAS ŽODYNAS LIETUVIŲ- 
ANGLŲ IR ANGLŲ-LIETUVIŲ KAL
BŲ. Sutaisė A. Labs. (Dalis 1 ir 11). 
čia rasi visus lietuviškus žodžius išgul
dytus angliškai ir angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio yra kabėse pridėta tar
mė kaip žodi ištarti angliškai. Taipgi 
parodoma prie kokio gramatikos sky
riaus žodis priklauso, šitas žodynas 
>ra geriausias ir vienintelis pas lietu
vius — geresnio už jį nėra, šitas žody
nas reikalingas visiems ateiviams lie
tuviams. taipgi ir čiagimiams lietu
viams, kurie nori tinkamai išmokti savo 
tėvų kalbą. Žodynas didelio formato 
6x9, puslapių 1271, gražus tvirti audi
mo apdarai.
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

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

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

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

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Chantepie de la Sauseye’o. 
lė knyga su daugybe paveikslų dievų, 
dievaičių relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Vienintelė knyga lietuvių kąl- 
ba, kurioje galima rasti pilna tikėjimų 
istorija. Pusi. 1086, drūtais apdarais. 
Kaina $10, iki Spalio 31 d. tiktai $7.00

ISTORIJA ABELNA. Parašė Dr. A. 
Bacevičius. Yra tai pilna viso svieto 
istorija nuo seniausių laikų Kinijos 
pradedant 2800 prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui Aleksandro 
Makedoniškojo imperijos, 146 metų po 
Kristui. Šioje knygoje yra istorijos 
Kinijos, Indijos, Aigipto, Assirijos, Ba- 
bilionijos. Persijos, Karthaganos, Phoi- 
nikijos, Judėjos, ir daugelio kitų vieš
patijų kurių vardai čia nepažymėti. 
Knyga 498 pusi., drūtais apdarais.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

o nori išmok-

d. tiktai 40c.
Parašė pro f. 
Labai dide-

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

PATARIMAS VYRAMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knygoje nurodoma kaip apsisau
goti nuo lytiškų ligų ir jas gavus kaip 
galima išsigydyti. Pusi. 233, apdaryta. 
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

PATARIMAI MOTERIMS APIE LY
TIES DALYKUS. Parašė Dr. Robinso
nas. Knyga su daug paveikslų ir nau
dingų pamokinimų lyties reikalais. Ver
ta kiekvienai moteriai šią knygą įsigyti. 
Puslapių 300, apdaryta.
Kaina $2.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

ŽINYNAS. Svarbi knyga visokių žinių 
iš'mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, 
medicinos ir įvairių patarimų bei pamo
kinimų knyga •— kaip tai apie sveikatą, 
budus gydymosi, vaistus, nurodymus 
amatininkams, ūkininkams, darbinin
kams,* šeimyninkams ir kitiems . šita 
knyga privalėtų rastis kiekvienoje šei
mynoje bei kiekviename name. Pusi. 
392, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00 

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

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

ETHNOLOGIJA arba istorija apie 
žemės tautas. Sutaisė šernas. Su 
daug paveikslų, šioje knygoje aprašo
ma apie visas žmonių tautas ir gentes, 
veislės arba rasės. Knygoje parodoma 
kiekvienos nors ir mažos viešpatystės 
žmonių kilmę, spalvą, tikėjimą, papro
čius, užsįėmimą. Knyga pilna paveiks- ' 
lų visokių žmonių veislių. Knyga žin
geidi, verta kiekvienam įsigyti. Pusi. 
667, drūtais apdarais.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

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

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Knyga 
naudinga tiems, kurie nori susipažinti 
su Lietuvos įstatymais Bei visa šalies 
tvarka. Didelė knyga. Pusi. 1031, 
apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.75

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

žemė, jos pavidalas, didumas,

THE JUNGLE. Para-
Gana žingeidi apy- 

Puslapių
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GYVENIMO DUMBLE. Parašė S. 
E. Vitaitis. žingeidi apysaka iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo, naujai išėjusi iš 
spaudos. Pusi. 366, apdaryta.
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

AKYVI APSIREIŠKIMAI SVIETE, . 
į kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Knygelė sU paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 40c., iki Spalio 31 d. tiktai 30c.

RAISTAS
šė Upton Sinclair 
saka iš lietuvių gyvenimo. 
355, apdaryta.
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RA
ŠTAS SENO IR NAUJO TESTAMEN
TO.
lėta ir naujai 1922 metais atspauzdin- 
ta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS 
TVĖRĖSI. Parašė prof. M. W. Meye- 
ris. Aprašyta kokiu budu tvėrės dan
giški kūnai, kaip susitvėrė musų žeme 
ir kaip atsirado gyvybė. Su daug pa
veikslų. Pusi. 140, apdaryta.
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1700

LIETUVOS ŽEMLAPIS, visai naujas 
■— randasi visi Lietuvos miestai, mies
teliai, bažnytkiemiai, kaimai, upės, eže
rai, vieškeliai, plantai, pelkės, tikroji 
valstybės siena, Kurzono linija ir tt. 
Kaina $1.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

LIETUVA PAVEIKSLUOSE — 60 
gražių gražiausių atviručių (Post 
Cards) ant kurių vaizduojama puikiau
sios bei istoriškiausios vietos Lietuvo
je. Verta šitas atvirutes naudoti susi
rašinėjime su savo draugais.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

ŠVENTAS PETRAS RYME. Parašė 
11. Sienkievičius. įdomi apysaka iš 
krikščionių persekiojimo laikų, geriau 
pasakius apie Noro laikus. Puslapių 
230, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00 

TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS.
Labai įdomios pasakos su daug paveiks
lų. Puslapių 300.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

MOKSLINČIUS TVARDAUSKAS. 
žingeidi pasaka iš žmonių padavimų. 
Puslapių 174.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

KANDIDAS. Parašė Valtairo. Gar
sus filozofo-istoriko Valtairo veikalas. 
Pusi. 175, apdaryta.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

ŪKININKO DANGUS. Parašė Ig. 
Končius. Metereologijos populiarus 
vadovėlis, apie žiemą, sniegą, saulę, au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, 
elementus ir tt. Pusi. 112.
Kaina 75c., iki Spalio 31 fi. tiktai 50c.

KRAUJO LAŠO KELIONĖ. Parašė 
N. Ogiopovski. Apsakymas kaip gyve
na ir minta žmogaus kūnas, su paveiks
lais. Puslapių 79.
Kaina 60c., iki Spalio 31 d. tiktai 40c.

STEBUKLAI IR PASLAPTYS. Pa
rašė N. Rubakinas. Įdomi knyga apie 
visokius stebuklus — su daug paveiks
lų. Puslapių 240.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

GADYNĖ ŠLĖKTOS VIEŠPATAVI
MO LIETUVOJE. Parašė Dr. J. šliupas. 
Pusi. 552, apdaryta.
Kaina $3.50, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

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

ARITMETIKOS TEORIJA. Sutaisė 
A. Smetona. Pusi. 189.
Kaina 75c., iki Spalio 31 d. tiktai 50c.

ORGANINĖ CHEMIJA. Parašė V. 
Rūkas. Pamatinės žinios šitoje srityje. 
Puslapių 884, apdaryta.
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $2.50

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 
80 DIENŲ. Parašė Julės Verne. Įdo
mus pasakojimas apie kelionę aplink pa
saulį. Su paveikslais. Pusi. 228. 
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

Lietuvių kalboje 11 kartą peržiu

Pusi. 1127, dydžio 6i/bx9»/2.
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GAMTOS MOKSLO VADOVĖLIS. 
Parašė Trojanovski. Norinti giliau pa
tirti gamtos mokslus: augalus, vandeni, 
žemę, žmogų ir kitus gamtos įvairius 
sutvėrimus verta įsigyti šią svarbią 
knygą. Su daug paveikslų. Pusi. 581, 
yra 3-jose dalyse .
Kaina $3.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

LIETUVIŲ TAUTA SENOVĖJE ir 
šiandie. Parašė Dr. J. šliupas. Yra 
tai pilna Lietuvos istorija nuo 13-to iki 
16-to šimtmečio. Pusi. 563, apdalyta. 
Kaina $3.00, iki Spalio 31 d. tiktai $2.00

ARITMETIKA. Sutaisė A. Busilo. 
Aritmetika yra 5-iose dalyse, pusi. 525, 
gana tinkamai sutaisyta dėl mokinimosi 
rokundų .
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. Su
taisė Ilgimas. Tinkama knyga norin
tiems mokytis knygvedystės. Pusi. 184. 
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 90c.

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

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

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

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

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

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

VAINIKAI. Naujos visokios dainos 
musų jaunųjų poetų: Liudos Giros, Gu
staičio, Vinco Krėvės, Kalėdų Kaukės, 
Vaitkaus, Mikuckio, Steponaičio, Puti
no, Zigmo Gėles, Fausto Kiršos, Balio 
Sruogos, Tyrų Duktės, Vaidylos Ainio 
ir Binkio. Taipgi visų minėtų poetų au
tografijos ir paveikslai. Pusi. 230.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

BLUDAS. Parašė Dobilas. Roma
nas iš laikų buvusios revoliucijos 1905 
metų. Pusi. 428.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.00

A. VIENUOLIO RAŠTAI. 22 gra
žios — užimančios apysakos. Pusi. 348. 
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMO
NIŲ PADAVIMAI. Parašė Vincas 
Krėvė. Pusi. 152.
Kaina $1.25, iki Spalio 31 d. tiktai 80c.

DYKUMOSE IR GIRIOSE. Labai 
žingeidi apysaka garsaus lenkų rašėjo 
— Henryko Sinkevičiaus. Dviejose da
lyse. Pusi. 419.
Kaina $2.00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50

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

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

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJE 
AZIJOJE nuo senovės iki pateko po val
džia Persų. Paraše Dr. J. šliupas, žin
geidi dalis Lietuvos istorijos. Pusi. 
283, drūtais apdarais.
Kaina $2,00, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI.
Parašė Banks. Knyga labai žingeidi, 
su paveikslais. Pusi. 200, apdaryta.
Kaina $1.75, iki Spalio 31 d. tiktai $1.25

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

“NAUJIENŲ

šioje knygoje yra pilna Amerikos isto
rija sykiu ir Amerikos konstitucija. 
Kiekvienas perskaitęs šitą knygą ryš
kiai susipažins su Amerikos istorija — 
jos praeitim, jos kovoms ir visu tuo ką 
Amerikos žmonės turėjo pakęsti kolei 
iškovojo tas sąlygas gyvenimui, kurias 
šiandie turim. Pusi. 364, drūtais ap
darais.
Kaina $2.25, iki Spalio 31 d. tiktai $1.50 

PAVEIKSLŲ KNYGA. — Famous 
’betures, 350 moterų bei merginų pa
veikslai, gryni, gamtiški. Knyga dide
lio formato. Pusi. 350, tekstas anglų 
kalba, apdaryta.
Kaina $4.00, iki Spalio 31 d. tiktai $3.00

VILNIUS. Vilniaus istorijos apžval
ga. Parašė K. Binkis ir Turulis. Lai
kotarpis Vilniaus istorijos yra paimtas 
nuo 1623 metų iki 1923 metų. Repro
dukcijos surinktos iš Bulhako, Fleuryo 
ir Smuglevičiaus litografijų ir senų pie
šinių. Daugybe varsuotų paveikslų ir 
du žemlapiai. šitas Vilniaus Albumas, 
tai brangus kultūrinis turtas dėl kiek
vieno lietuvio, pertat kam brangi Lie
tuvos praeitis ir jos ateitis, tai kiekvie
nas turi pažinti Vilniaus istoriją su jo 
esamais kultūriniais turtais. Šitas 
Vilniaus Albumas padabins kiekvieno 
lietuvio namą, pertai mes patartam 
kiekvienam įsigyti Vilniaus Albumą. 
Didelio formato, su daug paveikslų 
spalvuotų ir nespalvuotų, pusi. 188. 
Kaina $4.00, iki Spalio 31d. tiktai $3.00

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

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

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

šitas didžiausias “NAUJIENŲ“ knygų nupiginimas, kuris tęsis iki ŠPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra daromas tuo tikslu, kad savo skaitytojams, savo rėmėjams ir visiems “NAUJIENŲ“ draugams davus 
progą pasipirkti geriausių ir reikalingiausių knygų už visai numažintą kainą. Pertat, nepraleiskite progos, pasirūpinkite įsigyti kuodaugiausia šitų knygų, kito panašau nupiginimo vargiai kada susilauksite. Kurie 
gyvenat Chicagoje, galite pribūti į “NAUJIENAS’’ asmeniškai pasipirkti knygų, o toliau gyvenanti užsisakykite per laiškus. Taipgi raginam, kad knygynai bei knygų pardavėjai pasinaudotų šia proga irgi, nes 
panašių progų retai pasitaiko. Lauksime. Pinigus sykiu su knygų užsakymu siųskite šiuo adresu:

NAUJIENOS 1739 So. Halsted St

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

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Su 
paveikslais. Parašė prof. Vipperis. 
Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų iki nupuolimo Rymo im
perijos. Pusi. 305, drūtais apdarais. 
Kaina $2.50, iki Spalio 31 d. tiktai $1.75

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

kuris tęsis iki ŠPALIO-OCTOBER 81 DIENAI yra

Chicago, UI
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Retas zoologijos istori
joje atsitikimas

Laikantis tam tikros taisyk-1

soduose šeiiamos tik vieną 
ą per rhėncsį. Josios ėda tik-

I UO tarpu Paryžiaus gamtos 
istorijos muziejaus gyvačių sky
riuje nesenai atsitiko tokia kei- 
stenylie.

J vieną narvų, kur buvo drau-

igliai — vienas dviejų met- 
i> a u ha s trijų metrų ilgu- 
muziejaus sargas įmetė 

jurų kiaulaitę. Pirmoji 
ant žvėrelio mažesnioji 

vate ir pradėjo jį smaugti, 
tarpu dar neėsdama, kaip

rų
m t gy-

vi * *

tllO

II

[Pacific and Atlantic Photo] 

Potvynis Beardstovvn, UI. Taip atrodė viena iš gatvių.

B & D t

plūstai smaugliai daro. Bema
tai tačiau įsikibo ir didesnioji 
gyvatė jūrių kiaulaitės pastur
gali ir ėmė taip pat jų smaugti. 
Tuo budu abi gyvatės netrukus 
snapas snapan susidūrė. Ka
dangi tačiau gyvačių dantys 
lenkti į užpakalį, jodvi, kartą 
įsikibusios, nebėgi 
ištraukti dantų ir 
nusileisti. Tuo tarpu kai ma
žesnioji gyvatė tebesmaugė ju
rų kiaulaitę, didžioji dabar pra
dėjo smaugti ją, ir netrukus 
mažasis smauglys drauge s*u 
žvėreliu dingo didžiosios gyva- plėšikai ir atėmė $3,000 pinigais 
tės nasruose.

Tuo budu pasiliko tiktai di
dysis smauglys, gerokai išsipū
tęs. bet ramiai sai 
vo nurytąjį grobi 
mas.

Apiplėšė spulkos 
kasierių

Herman Becker, kasierius Li- 
lėjo daugiau berty Building and Loan Assn. 
viena antrai spulkos, liko apiplėštas gatvė

je, benešant spulkos pinigus iš 
spulkos raštines 2012 Carolina 
St. į Northvvestern 
Savings banką.
spulkos raštinės jį užpuolė du

ir $5,000 čekiais.

\ieno

bevir.škinda- 
Gyvatei tatai nepakenkė 

bet muziejus tuo budu 
brangaus savo

Policija valysianti | Vaikas vaiką nušovė 
miestą

lankyti į masinius mitingus, 
kur tik jie buvo rengiami.

Bet su musų komunistais yra 
kas kita. Jiems tokie dalykai 
neapeina ir jeigu jie eina, tai 
tik tuo tikslu, kad gauti žinių 
ir paskui jas iškraipyti savo 
melų pilnuose laikraščiuose. Tą 
patį jie darė ir su Vilniaus 
Diena, šmeiždami savo komunis
tinėj spaudoj kalbėtojus, nors 
tie kalbėtojai sakė gi yną tiesą.

Bet taipjau teko užgirsti ir 
keistokų kalbų, štai Liet. Audi
torijoj spalio 8 d., kalbėjo J. 
Semaška, kuris išrėžė tikrai 
komunistinį spičių ir net kabi
nėjusi prie kitų kalbėtojų, i 
'Taipjau rodė išsiėmęs iš kiše- i 
niaus naujutėlius geležinius 
pančius, kad buk tais pančiais 
esą surakinti lenkų ir lietuvių 
darbo žmonės.

Man iš dviejų žmonių teko 
girdėti, kad tą kalbėtoją pri
siuntė lietuviškieji komunistų 
komisarai, o ne kokie baltgu- 
džiai. Vienas tų žmonių man 
sakė, kad lietuviškųjų komunis
tų štabe buvusi kalba apie pa
kenkimą toms prakalboms, kad 
mažiau aukų surinktų. Antras 
gi sakęsi girdėjęs Andriulį mo
kinant J. Semašką kaip duoti 
vėjo Naujienų Redaktoriui P. 
Grigaičiui, 
matyti Am 
Semaška, 
į pašonę ir 
kiant.

Jei kurie 
, turėtų 

ar tikrai

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Oi. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė.
vaiandc«:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj

1)R. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

SPECIALISTAS 
įtempimą, kuria 
Ivos skau

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

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

1545 West 47th Street
Fhone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

nuo 2:3d iki 4:30 po p’otų 
REZIDENCIJA;

2226 Marshall Blvd,
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL *164

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

NIKODEMAS KAMINSKAS

Mirė Spalio-Oct. 14 dieną, 
1926 m., 1 vai. po pietų. Paėjo 
iš Panevėžio apskr. Paliko di
deliame nubudime moterį Ka
roliną, sūnų Leonardą, dukteris

■ Oną ir Kazimierą.
Laidotuvės įvyks Spalio 18, 

8 valandą ryto iš namų 5518 S. 
Winchester Avė., į Basil Baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Meldžiame giminių ir draugų 
atsilankyti į laidotuves.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Sūnūs ir Dukterys

Egzaminuųja 
akinius \- 

ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Anhland Avenue 
Kampan 18-toa Gatvės 
Telefonas CanaI 0523

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

Robert Novvak, 12 m., 1344 
N. Ridgevvay Avė., sugryžęs iš 
mokyklos pietums ir parsivedęs 
Walter Yurehak, 7 metų, radęs 
revolverį pradėjo juo žaisti, re
volveris urnai išsišovė ir Yur
ehak sukrito negyvas, kulkai 
pervėrus jo krutinę. Nusigan- 

ir automobilių ir įsakė jiems j^?8 Novvak niekam nieko nesa- 
sustabdyti gabenimą munšainoj^® aIae atsitikusią nelaimę, bet 
ir sugauti visus gengsterius., 
Tuos gi gengste rius, kurie busi^bindų atėjo apdraudos agen- 
ginkluoti — nušauti ant vietos.j^as h’ Bičkum neatsiliepiant į'dirbo J. Semaškai pienus 
Visi tie kapitonai bus po ko-'i° barzdinimąsi, jis 
manda kapt. Stege, detektivų ;Per virtuvės langą 
biuro viršininko. Jie dirbs savo 
valandas ir bus 
tik prieš policijos viišininką ir 
mayorą.

Panašių 
miestą nuo 
viršininkas 
kių, bet iš

Policijos viršininkas Collins 
įsakęs policijai apvalyti miestą 
nuo visokių 
storių. Jis 
kapitonus,

Trust and tam tikrus 
Vos išėjus iš kapitonams

Užpuolė policistą
Trys jauni plėšikai nepataikė 

užpulti ir dabar du jų sėdi ka- 
eksponato įėjime. Jie bandė užpulti detek- 

tivų Įeit. Maurice Byrne, 924 
. N. Claire Avė., kada jis naktį vra nepaprastai retas at- .......ėjo į darbą. Jie pravažiavo au

tomobiliu pro šalį kelis sykius 
Į ir jis pradėjo nužiūrėti juos, 
.tad kada jie sustojo skersai 
'gatvę ir du išlipę iš automobi
lio pradėjo eiti prie jo, tai jis 
greitai išsitraukė revolverį ir 
nespėjo jie įsakyti iškelti ran
kas, kaip revolveris tapo atkiš
tas į jų nosį, 
greitai pasidavė.

CHICAGOS
ŽINIOS

Sučiupo bombininką

vieną 
bandė

poli- 
bom-

kitas bandė 
sustabdytas 

pataikiusios į galvą kulkos, o 
trečias pabėgo automobiliu, ly
dimas policijos Įeit, kulkų.

butlegerių ir geng- 
paskyrė septynius 

padalino miestą į 
zonus, davė tiems 
11 ž tol< tinai poli ei jos

Man pačiam teko 
ulj kalbant su 

Semaškai 
liesi j uo-

kumšint 
gardžiai ' /

cistai užklupi 
bininką, kuris
ti bombą garažiuje užpakaly 
7311 Dante Avė., degantį bom
bos knatą užgesino ir patį bom
bininką, kuris bandė pabėgti, 
suėmė pašaudami i koją.

Šalčio bylos nagrinė
jimas susmuko

IŠGIRSK PASAULIO 
NAUJANYBES 

kitas interesingas programo 
lis per musų vėliausios mados 

ATVVATER KENT.
..->0 Į savaitę pristatys jums į 
mus. Pašaukite telefonu <lel iš
rodymo be jokių jums išlaidų:

Boulevard 8167.

Modelio 35 — $70.00 be dalių.

JOS. F. SUDRIK,:
343-17-21 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.
Atdaras vakarais. — Veltui 

patarnavimas.

Kone ii 
urnai 

nariu,

pa Ii li
pam i-

J.F.RADZIUS
Pigiausia* Lietuvis 

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

OFISAS:
C68 W. 18th SL 
Tel. CanaI 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 40G3

daugiau
pranešti

Vilnies komisai ai

žino apie 
spaudai, 

iš- 
ir 

pažiurėjo |<ur jjs galėjo gauti tuos gele- 
b‘ pamatė žinius pančius rodyti publikai, 

......... o gulintį kraujuose vaiką. Prane- nes tokius daiktus nešiojasi tik 
atsakomingi apie tai policijai, kuri i 

Novvaką suėmė mokykloje. Jo Į 
Į gi motina tuo Ląiku dirbo vi- 

įsakymų apvalyti (durmiesty.

ii- » ‘ u
nuėjo atgal mokyklon. Už poros tai,

to nieko neišėjo

legerių vado \Veiss 
tebėra neišaiškintas, tik visas

lr j policija ir jos agentai.
Aš nežinau kiek tiesos yra 

pasakojimuose apie komunistų 
i" prisiuntimą J. Semaškos pa- 

me, bet bus paliuosuotas, ka- kenkti prakalboms, bet žinau, 
idangi jis netyčiomis nušovė sa- kad komunistai yra palinkę 
Įvo draugą iš neatsargiai padėto įprįe tokių darbų ir jų didelis 
j revolverio, manydamas, kad re- • pamėgimas yra šmeižti visus 

nušovimas [voveris yra tuščias. |nekomunistus ir ardyti jų pra
kalbas. Mano paties kojos buvo

dalykas dar labiau susipainiojo. Refomiininkcli SUSipeŠČ .įklimpusios į anarcho-komuniz- 
Pirmiau buvo manyta, kad Ca-1 —--i-----  |m‘o pelkes ir žinau kaip lideriai
pone šaika nušovė VVeiss ir| Eina gandų,’l^ad iš 25 direk-1mokindavo rųęluoti, šmeižti ir 
Murray. Bet paskui atsirado torių reforminirimų organizaci- koliot savo politinius priešus, 
liudytojų, kad VVeiss tapo nu-'jos Better Government League, H ik išminkęs tą litaniją galėjai 

šaikos narių '21 direktorius rezignavo, ar jaulbuti tikras “Matuškos Rasejos 
atsiranda liudytojų, I padavė pareiškimą, kad jie re-: su nūs. O kas bando rašyti laik- 

matę kaip arti-'zignuos, esą delei sauvaiiško (>i- Taščiams apie savo liderių dar- 
gimosi tos organizacijos vado- j helius — tas tai jau grigaiti- 
vų. Tarp rezignavusių esąs irjnis kontr-revoliucionieuus.

davęs signalą kulkusvaidinin- paskilbęs kun. Elmer L. YVil-, 
kams pradėti veikti. Bet ir patsjliams, kuris kartą buvo įsta-! 

kulkasva'džių itymų vykintoju, bet nieko ne-įmaška buvo

šautas jo paties 
Dabar vėl 
kurie sakosi 
miausias jo pagelbininkas Mur-
ray issiviliojęs \Veiss gatvėn ir

į bylos nagrinėjimas vakar 
;susmuko, vieno iš jury 
John Hiley, 5224 VVarner 
pačiai atėjus j teismą ir 
dijus, kad jos vyras yra
šęs ir kad yra keturius kartus 

; buvęs beprotnamy. Bailiffai, 
'kurie prižiūri jury taipjau liu
dijo, kad Hiley elgiasi kaip pa- 1 

'raišelis ir visokius kvailus da
link jis ketvirtą' 

pasauly, buk 
pažystas jau 89

(Kiek mums žinoma, J. Se- 
pakliuvęs į tą kulkasvaalžių įtymų vykintoju, bet nieko ne-įmaška buvo atsinešęs raštišką 
ugnį. Kili vėl liudija, kad vei-'įvykino. Rezignavęs ir reformi- i įgaliojimą nuo tūlos baltgudžių 
kė ne viena šaika, bei net trys.
Vieni šaudė pro langą iš kinka- j 
svaidžio, kili iš automobilio; 
šautuvais, o treti iš gatvės re
volveriais.. iki krųjų gi VVeiss 
yra suvarstytas i * kulkų ir įvai
raus didumo šratų kas liudytų, 
kad 
lių

prieš jį buvo atkreipti 
rūšių ginklai.

Didelis gaisras
i lykus tauškia, 
' kartą gyvenąs 
teisėją Miller 
metus ir tt.

Tai paliudijus tarp advokatų 
ir teisėjo buvo padarytas ilgas 

Ipasitarimas ir dar nežinia prie,
i kokio nuosprendžio bus prieita. Schrayer 
Veikiausiai pradėtas bylos 

įgrinėjimas bus panaikintas 
priseis naują jury rinkti, 
paaiškės šiandie.

ninku sekretorius. j draugijos, rodos, Belorusskoje
. .. '■ Narodnoje Obščestvo. —Red.)viršūnes nenorėję, kad peš-' ___________

į tynęs išeitų aikštėn prieš rin- 
i kimus, nes reformininkai remia i 
įniekurius kandidatus ir po prie-’ 
Idanga tų kandidatų rėmimo ko-
lektuoja sau pinigus.

Vaidybos Studija atsidaro
Šiandie penktadienį 

į kričių įvyks pirmoji pamoka
Vaidybos

“Biru-

EDVVARDAS JAGMINAS
Persiskyrė su £iuo pasauliu 

Spalio 13 dieną, 5:00 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs 10 me
ti) amžiaus. A. A. Edwardas gi
mė Chicagoje’ palikdamas dide
liame nubudime motiną Mika-
lyną, tėvą Joną ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 2514 W. 
46th PI.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Spalio 16 dieną, 8:00 valandą 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie- 

' lą, o iš ten bus Nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edwardo Jagmino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse,

Nuliucįę liekame,
Tėvai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

j

SANTAL
M IBY

Greitai sušvel
nina skaus
mingą nusišla
pini mą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiosc.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phonc Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pa grabų Direktorius1
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1616 W. 46th St., Chicago, III.

Phonc Boulevard 7311
Pristatome Į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

art.-rež. St. Pilkos
Studijoj, kuri randasi 
tės” globoje. Praeitą pirmadienį 

padai ė
I platų pranešimą apie progra
mos dėstymą, o tai pat įvyko 
lig ir įžanga į pirmąją pamo
ką ir bendras pasikalbėjimas. 
Norintieji įstoti Studijon—pra- 
silavinti scenos mene lai at- 

__ t ... ____ kia įeina šiandien 8 vai. vakaro į 
:• ką reiškia Lietuvai Vilnius. Raymond Chapel svetainę (816 

Lietuvos sostinė, W

Ličiam RateliuosUI susirinkusiems vedėjas
Vakar didelis gaisras 

Gari A. Judson Rubber 
dirbtuvėj, 4107 \V. Kinzie 
kuris grasė sunaikinti visą apie-' 
linkę. Nuostoliai siekia kelis Spalio 8 d 
tūkstančius dol. |niaus Dieną.

sras kilo Robert M. I vis supranta ką ta diena reiš
Tin Co. dirbtuvėj, ’r
21., ekspliodavus Jok tai yra

Sudegė du trokai ir kurią lenkai išplėšė ir laiko ją prasideda 
cavo naguose. L. 7^ 
lio dieną lietuviai stengėsi atsi-] šeštadienis.

Co.' Del 1 Semaškos kalbos

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

.............................. ......................................... - ■

minėjome Vi!
Kiekvienas

Ar jus žinote. kad

^KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR 011

na- 917 W. 18 St., 
ir gasolinui. I

Tai mašinos apdegė. Nuostoliai sie
kia $10,000.

31 St.), nes nuo šos dienos 
i reguliarios pamokos, 

savo naguose. Todėl tą gedu-! Pamokos bus kas pirmadienis ir 
lio diena lietuviai stengėsi atsi- šeštadienis. — Mokinys.

\V ashingtono 
apie 50,000 
ant tariny, lėni 
nio ofisose, didi 
visai suanierikonėję. / 
kad llelmarai turi savyje 100% gry 
no Turkiško tabako ir 
jums malonumi), nežiūrint kiek jų 
rukytumėt.

valstijoj randasi 
lietuvių, kurie dirba 

iiovinyčiose, biz- 
daugunia jų yra 

Ar jus žinote, 
~ y- 

jie suteiks

oanai geras castor oil pa
darytas dėl medikaiio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nešimai 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliaia. 
Pas visus aptiekorius

BJLLY’S'įUNCLE
, VC VOlS'ZE. so 

OžJKZV TO G^T 
OOK5"V 

X- XO TUKT
KTGVr. UOOK\W UWOW 
THkT UMES

t>OOR TO MARTUOS

TWe. XO\i”C>

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

Chicago. III
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Pranešimai PRANEŠIMAI Rasta-Pamesta REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PRA

KAS A LSU I K S RYLOJ 
BRIDGEI’ORTE?

PRAPOLE baltas spėt z. Duosiu 
$10 radybų. Mary Baublys, 1741 \V. 
17 si. Tel. Boulcvnrd 10153.

VYRU

dole- 
cen-

KIF.K KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100 of r 

AtMMk)in>n: $100 00 u a t mjtš 
$6.00 į metus per rleą 

likusį gyvenime.
Kiekvienas musų praleistas 

ris sudaro nematomą juostą
lų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą Praleisdanu cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo* 
šį*utą ir ' iisiunėiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.90 — piimislyk 
šimtas uždirh’ų p-i 
čia pei 20 a •„tų?

\tcik ir pasita K 
apie taupv"» t>tid"» 
žinosi kalt -i’

Suko busiljs milžiniškas sugrupa
vimas tūkstančio reginių. Bus ro
domi dalykai, kurio prisiųsti iš už- 
rubežinio pasaulio muzėjaus. šituos 
visus dalykus rodys “Dvasių Gene- 
ro’Ds” šv. Jurgio parap. svet. Brid- 
geporte. Rodymas prasidės 7:15 v. 
vakare ir tęsis iki 11 vai. nakties. 
Tėmykite: subatoj, 16 d. spalio, 
('ia suvažiuos daug žingeiduolių iš 
kitų miestų ir miestelių, nes vis-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

H n I

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
imk vtuno'l ||

<m kret"im
"Uo oi-

(TIICAGOS I.CT’i vi VMS

yra didžiausia lietuvių saviielpos 
draugija Chieagos miesto. | >ią 
draugiją priklauso arti 800 v\rų 
ir moterų, o draugijos piniginis Im
tas siekia netoli $15,600. Sergan
tiems nariams yra trys skvriai pa- 
šelpos: 86, $10 ir $16 savaitėje.

> r > liii<>'iis išvažiuoti iš Chieagos | 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų

gyvendamas < liicngoje. 
draugijos gali patapti 
taip ir moterys mm 16 
Iii amžiaus. Nminli 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušrom 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į ( hicagOH Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Perint verta Ehicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai \ktumet 
draugiji noriais.

kaip vyrai, 
iki 15 me- 

istoti | šią

iki

Naujienų spulkos nariu atydon.— 
Visi, kuriu mokestys y r.i užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversli pasielgti pn , ’ konstiluei- 
j J. Sekretorius

EXTRA! EXTRA!

’>ti0 dolerių bus išdalinta
\ anų maskaradų Daliuje, parengtam 
peę dr ia Saldžiausios S. V. Jėzaus. 
Jvvks sekmadieny, spalio-Oct. 17 d., 
< hieagos Lietuvių Auditorijoj, 3131 
S> Halsted st. Pradžia 6-30 vai.
t akare.

Vnlra grupė

uii nėta

gaus . ... 
gaus . .

I)Uk patenkinti,

$1(1

KOMITETAS.

Angly kalboj pamokos vyrams 
inoteri ms

Ravmond t.hapel, 816 XX*. 31 gt., 
nuo Halsted gal., puse bloko į va
liai us. Pamokus huua du vakaru į 

antradieniais ir ketvir- 
nu i 7.30 iki 9 vai. vak. 
u a nemokamos. Xtokina- 

kalboš, skaitv ni<> ir ru- 
terys, kurie no- 
ka’bą kviečiami

s; i\ alti

niu :

r i praniukti 
lunkvti ta>

G Tamošiūnas.

Komiteto vi- 
jvyks pėtny-

X lini nis \ adavimo 
nas susirinkimas 
spalių 15 d , 8 vai. vjik., Lietu- 

Auditorijoj, Bridgeporte. Prašo- 
visu narių ir draugijų delegatų 

-ilankvt.

v jų 
me 
maloniai

Valdvha

I.ietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
lio Amerikoj v\rų choro, 
v\ste K. Slaponaičio, dainų pamo-

vado-l

kale po ru. 3200 Eime st., Bridgc- 
port. K-s norėtų dainoriu tapti, 

ateiti ir prisirašyti. 
Kviečia Valdyba.

malonėkite

sitiks tie dalykai. \’ieni žingei 
ja pamatyti "Paslapčių Žemę", 
Ii užsigeidę pamatyti "\’yno
gaitę". šššš... patykoti! Sako bus 
pritaisyta ir stiklinė maudynė v\no 
mergaitei m.iudstis. —Kvieslys.

I SS ( hicHgos kuopų visuotinas 
narių susirinkimas įvyks sekma- 

spalio 17 d., I ;30 va’, po 
31 12 South 

sv irbių rci- 
risus narius 

susirinkimo
priklausys musų busiančioji 
!ė. I SS X IH Rajono X aid.

Halsted st. 
kalu, todėl 
nlsilanl:y Ii. 
daug 
darbu

Vra labai 
prašome

ritus pranešimas ItOM-lando, 
l’ullniano ir Keiisingtono 

Lietuviu ms
Nuo liepos I dienos, palcng'iiii- 

mui \ iršpuminėlų kolonijų lietu
mis gavime "Naujienų” pavic- 
lis Dūmeliais, atidarėme “Nailjie- 
” parda\inėjimą ant sekamu kam-

nt:
.-.U
PU:

Michigan
Michigan

Mieli i gan
Michigan
Michigan

115

m

RUSEI.AND: 
Avė. ir 1117

kampų 
Avė, ir 
Avė. ir 
Avė ir

SI.
St. ubicju

111
113
115 SI.

KENSINGTON.
St.. kampas l'ront Street.

ir Cottage Grove Avė.

\isose čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks-

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
\Vestern Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur y ra numatoma, kad rei

kia įsteigti "Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesYo Chieagos arba 
ii- Chieagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų" 
cirkuliacijos vedėjui. Prtincšimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių 'numerių pardavinėjime stotį 
bus tinkamei ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto-
lies įsteigimui stotis bus jstiug- 
la. Sykiu su pranešimu npie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo

Julius Mickevičius 
N-nų” f'irkuli;i< ijos Vedėjas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI draug;i Vincento Sa

baliausko. Paeina nuo Titavėnų. 
Girdėjau gyvena Chicagoje. Meldžiu 
atsiliepti arba kas žinote praneš
kite,

žinote j 
už ką Imsiu dėkingas. 

Mr. Leonas šekeras
121 Drauge si..

savo brolį Jonų Brazauską, katras 
nueina iš Tauragės apskr., Lauku- 

valsė., Kadmių kaimo. Girdė- 
gyvenąs ant Town of Lake. Tu- 
labai svarbų reikalą su tams- 

kalbėti. Kaip galima greičiau 
; arba kas jį žinote meldžiu 

pranešti. Nariu jį matyti šią sa
vaite. Peter Brazauskas arba Bran- 
son, 6921 S. Maplesvood avė., (’.hi- 
cago. Ptione Hemlock 5417.

iau 
riu

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON krautuvė su ar be pa

gyvenimo. Buvus barbernė, bet ga- * 
’ima visokį biznį uždėti. Labai pa
togi vil ta, lietuviu apgyventa. Kreip-1 
Ritės prie savininkės ant antru lu-

Tel. Yards 7282
Kės. Tel. Hemlock 6244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malcvą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SL

J. S. RAMANČION1S, l’rez.

REIKIA gerų lietuvių parda
vėjų dirbti prie pardavinėjimo 
namų ir lotų, galima dirbti va
karais, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo 9 iki 10 iš ryto 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

W. HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičiaus

SIOGDENGYSTfi
•tusų slogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo, 
bidžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chjcagoj. 'Lik patyrę 
unijos darlrininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOE1NG CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phor.-? Lawdale 0114.

REIKIA 2 molderiu ir 1 cublo 
man, nuolat darbas, gera alga.

Phoeiiis Eoundry Co.

PUSDYKIAI parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir grosernę. 
Priimsiu mainais lotą arba au
tomobilių. Biznis yra labai ge
roj vietoj. Renda už bučernę ir 
4 kambarių apšildomų flatą $80. 
Čia yra geriausia proga įstoti 
j biznį. Nedaro skirtumą ar tam
stos buvote biznį pirma ar ne. 
Pardavimo priežastis, esu kon- 
traktorius ir negaliu 
laikyti, todėl parduodu 
gini, kaip galima.

Matykite
J. PAKALNIS 

6949 So. Rocku-ell
Tel. Hemlock 0367

10 nauju muiinių bungaiowR

50 Place, tarpe Union ir 
Emerald Avenues

tai]) pi-

St.

KRAUT (VI Ų FIKČEKIAI
Grosernlų, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
lų, Kendžių, Be- 
Kcrnią. Musų 
nas, («eras patar 

nav imas, žemos kainos. 
Sosthciins, 1912 So. State St.

REIKIA lietuvių pardavėjų. 
Darbas dienoms ar vakarais. Ge
ras uždarbis darbštiems žmo
nėms.
METROPOLITAN REALTY CO 

Klauskit M r. John Kussas
Room 700 134 N. La Šalie St.

kainu $100, su bcnciumi ir 50 
rolių.

l'BANK DILVVABSKl

REU\ALIN(il karpenteriai prie 
namų taisymo darbo, nemokanti ne- 
alsišaukit. Kreipkitės nuo 6 iki 8 
vakaro. 31 18 S. Emerald avc.

REIKIA bučerio. Imi mokėti len
kiškai, lietuviškai ir angliškai; nuo
lat darbas, gera mokestis. 2953 XV.

RETA PROGA. Apleidžiu miestą. 
Parduosiu kendžių ir delicatesscn 
krautuvę, 3 pagyvenimai kambariai.

Archer Aveniu?

$759 įmokėti, kitus knip rend^, 
po 5 kntnbnrius, garu Šildomi, octi- 
gon sun parlorai, įmūrytas plum- 
bingns, plieno konstrukcija, netoli 
nuo krautuvių, mokyklų, bažnyčių 
ir transportacijos, į kainą įskaito
ma užlaidos, rods, pečiai, refrige- 
rntoriai, fikčeriai ir tvoros, lotas 
30 XI25. Agentas ant vietos kas
dien.

\\ illiam M. Dėžinė & Co.,
& Halsted St.-
Bcvverly K151

ABSOLIUČIAI PIGIAI

PARDAVIMUI 2 Halu mūrinis 
namas, 5—5 kambarių, 2 karų ga
ražas. garu šildomas, naujai deko
ruotas. randasi geriausioj vietoj 
Brighton Parke, netoli Kedzie ir 
Archer avė., vertas $14,000, parduo
siu greit už x 12,500, cash $2500, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais. Ma- 
tvkil Poneli arba Eitch.

J. N. Z E W E R T & CO.MPANY 
1377 Archer avi*.

NAMAI-ŽEME
2-jų AUGSTŲ namas, 

kambariai. Elektra, gazas, mau
dynės ir kiti patogumai. Gara
žas, platus lotas. Randasi ant 
Bridgeporto. Rendos neša $60 į 
mėnesį. Vertas bile kada $6,500. 
Greitam pardavimui už $5,000.

W. HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičiaus

4336 So. Kedzie Avė, 
Tel. Lafayette 8600

Savininkas parduos pigiai

16 ELATU namas, 3, I ir .5 kam
barių, garu šildomas, visi flatai su 
rakandais, įplaukų $12,000 į metus. 
Kaina greitam pardavimui $47,590. 
Labai gera proga dėl gero lietuvio 
janitoriaus įsigyti nuosavą namą, 
į 5 metus $20,009 cash įmokėti 
už kitus morgičius^ Matyk Mr. Po
nelį arba Mr. l'itch, agentai.

J. N. ZEtVERT & CUMPANY 
4377 Archer avc.

TIKRAS BARGENAS

MURINIS namas, 10 kambarių, 
lenuva padaryti į du flatu, visi kam- 

šviesųs, vasarinė virtuvė ir 
skiepe, furnas šildomas,

PR A N Ešl ,M A S M(HTR IMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvai- 

I rienis nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31M»c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35ę 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny) po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 XV. 33rd St.. prie Normai Avė.

REIKIA vyrų i garažų, turi mo
kėti važinėtis visokiais karais. Ka
ru plauti nereikia. Phillips Garage, 
7913 Pili įlips Avė.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS,
NAMU STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
CHICAGO

PRINCE It. PHILIPS
Cemento Kontraktinius

Pakeliu visokius namus. |muri-j 
ju cementinius pamatus. Taipgi bu- 
davoju garažus didelius arini nia-l 
žus ir visokius <•<•! n<» n t i ii i hk j
darbus, c-ash arba ant lengvų išmoki
k ėjimų.

10919 Vincennes avė.

ĮIEŠKO DARBO
J IEŠKAU darbo už pekorių, 

esu patyręs savo amatu.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, Brighton Parke. Graži vieta, biz
nis seniai išdirbta, didelė bučernė, su 
dau" kostumerkų. Kas pirks tas lai
mės. Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

A. SALDUKAS
•1100 Archer Avė., Lafayette 6719

bariai 
landrė 
jardas ir I kambarių cottage iš už
pakalio, yra elektros šviesa, $7850 
cash, išmokėjimais $8350, title clear. 
5333 S. Emerald avė., 1 blokas j ry
tus nuo Halsted st.

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So» Halsted St.

PARDAVIMUI automobilis Vehe, 
touring, vėliausio modelio, 1924, iš
rodo /ir bėga kaip naujas, 5 nauji 
cord tajerai, turiu parduoti pigiai 
ir greitai, $250. 2702 XV. 47 st. Tel. 
I.afavette 7444. Po 5 vai. vakare, 
iš užpakalinio finto.

RAKANDAI
PARDAVIMUI'■'*rakandai: krėslai, 

droseliai, lovofe, skrynios, dideli 
peėiai, virtuvės pilkas pečius, vygė, 
vaiko vežimukas. 913 \\r. 18 PI.

ANT PARDAVIMO rakandai I 
kambarių, mažai vartoti, pigiai. 
1045 S. Riehmond si. Antros lubos.

PARDUODU visokius forničius, 
taipgi taisau pigiai, gražiai. 3349 
Auburn avc.

PARDAVIMUI

GROJIKUS pianas A-l padė
jime, $90, biskį įmokėti, o ki
tus išmokėjimais, rolės ir ben- 
čius.

2918 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamt 
gėrimų purioms, geras biznis 
transLerinis kampas, nebrangi 
renda, su 6 kambarių flatu.

202”) S. Western avė.

PARDAVIMUI vaisino ir dažymo 
krautuvė, greit apleidžiu miestą. 
673(1 S. \Vestern avė. Hemlock 3637

EKSTRA BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, biznis išdirbtas, gera proga ui.- 
dirb'i pinigų. Aš neparduočiau jei 
man nereikėtų važiuoti Lietuvon są- 
vo ukėn.

251 E. 115th St.
Tel. Pullman 0379

l’AKPAVIMUI bučerne ir K*"<>ser- 
nė, labai pigiai, senai išdirbtus biz
nis. Cash daromas. Visokių tautų 
apgyventa. Priežastis pardavimo 
svarbi.

6010 So. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 7158

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras, arba mainysiu.

2435 So. I.eavitt St.

3 PLATŲ PO 5 KAMBARIUS 
Sun parlorai, moderniški, k 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Pilone 
\Vabash 0890.

PARDAVIMUI namas su mink
štų gėrynių bizniu ant Keane 
Avė., priešais Tautiškų Kapinių, 
žemės 50x295. Biznio vieta ge
ra. Kreipkitės A. KLIMAITIS, 
Keane Avė., Justice Park, III.

PARDAVIMUI 4 fialų medinis 
namas ir (tiltelis garažas užpakaly 
Viskas pagal vėliausios mados. 632 
XV. 18th st.

PARDAVIMUI moderniškas bun- 
galovv. 6 kambariu, karštu vande
niu šildomas. 6751 S. Maplewood 
uve.

PKilAI IK GERAI

I KAMBARIU medinė cottage, 
yra visi įrengimai. Randasi netoli 
Archėr ir Koštncr avc., kaina $4250, 
cash $1900 įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais, po Š35 į mėnesį, įs
kaitoma nuošimčiai.

J. N. ZENVI’RT & COMPANY 
4377 Archer avė.

t KĖS— FA B.MOS
80 akrų juodžemis, geri budinkai, 

9 karvės, 3 arkliai, 4 kiaulės, viš
tos, 1200 bušelių bulvių, 500 buše
lių- avižų, 45 tonai šieno, mašinos, 
padargai, visko pilna: 2 mylios iki 
miesto. Kaina $6500. taipgi turiu 
80 akrų ukį ant mainymo, 60 akrų 
ant mainymo. 100 akru ant mainy
mo. P. D. ANDREKUS, Pcntsvatcr, 
Mieli.

PARDAVIMUI 5 kamb. me
dinis namas, aržuolo trimas ir 
grindys, viskas gerai Įrengta, 
aplinkui dideli medžiai ir gražus 
jardas, naujas 1 kard garažas, 
lotas 56x125, kaina $5500. 6244 
S. Kenneth Av., netoli 63rd St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavas namas 5 kamb. 
flatas, tinkamas dėl buČcrnės, be- 
kernės arba dry goods štoro. Vie
las iš geriausių dėl biznio žmo- 
<ui, 2 frontai — 51! Avc ir Archer 
įve. Atsišaukit 5097 Archer avė. 
irba 1807 51 Avė., Cicero, III.

DIDELIS bargenas. Rezidencija 
I kambarių, lietuvių apgyvento) vie
toj, arti mokyklos, naujai pastaty
ta, prieinama kaina ir taksds. 4423 
S. Sacramento avc.

BARGENAS
PARDAVIMUI per savininką prie 

Kedvale avė ir 48 st. naujas mūri
nis bungalow, 1 blokas iki mokyk- 
os, karstu vandeniu šildomas, stik

liniai porčiai. gristi viškai, aržuolo 
f rimas, 1049 N. Mozart st.

SAVININKAS parduoda Lun- 
galoxv, naujas 6 kambarių, mū
rinis, octagon frontas, karštu 
vandeniu šildomas, visi kamba
riai šviesus, lotus 38x125, 
6915 So. Campbell avė.

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

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė, 

Tel. Lafayette 6738-6716
V ,, , 7..,.—— ......  /

TURIU parduoti savo 3 flatų mu
rini namą, akmeniniu frontu, 2—6 
ir............................... .
cash *3000 arba daugiau. Apleidžiu 
miestą.

1945 N. ALBANY AVĖ.
Netoli Armitage avė., viršutinis 

flatas.

EXTRA EXTRA
Pardavimui arba mainymui 

hardvvare storas. Mainysiu ant 
loto arba ant nedidelio namo. 
Priežastis pardavimo liga\

4051 Archer \A ve.

ATSIŠAUKIT tuojau/ 3968 Mil- 
svaukce avė., 1 fl. ir pasimutykit 
su Oscar Brunt, jei jus norite nu
sipirkti gerą Bcllnian grojiklį už 
$120. Užmokėsime už jį ir dasta? 
tysime bile kur mieste arba prie
miesty, su pridėčku 79 rolelių, pla
čiu suoluku ir stiklinėmis durimis 
kabinetą.

bet aš noriu parduoti tuo-
mokėti visus

kambarių, modemiškas,

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas mūrinis bungalovv. Eurnace šil
domas, aržuolo baigtas, moderniš
kas phimbingas. Arti mokyklos 
karų linijos.*

GI 16 S. MOZART 
Tel. Republic 6778

cash, 
jau.REIKIA gabių lietuvių mote

rų prie reni estate biznio; dar
bo valandos nenustatytos. Gali
ma dirbti dienomis ir vakarais, 
patyrimas nereikalingas, nes 
mes sutinkame išmokinti. Gali
ma uždirbti gerus 
Kreipkitės tarp 9 
7—9 vakare. 
Bakševičiaus.

W. -HAYDEN BELL CO.
4336 So. Kedzie Avė.

pinigus.
10 ryte ir 

Klauskit E7dward

išparduodame dėl i.šsikraus- 
norime

John Churehill

PARDAVIMUI pigiai bučernė ii 
grosernė Ciceroj. 1311 S. 49th ('t. ir

MES 
tymo ir norime parduoti aukštos 
rųšie.s John Churehill Harvard 
Autostyle, 88 notų grojiklį pianą, 
pridėsime 65 rolelius, su dviejomis 
durimis kabinet ir duet benčių. AŠ 
mokėjau $875 už tą pianą ir pri- 
dėčkus keturi metai atgal ir jis 
dabar yra irgi labai gerame stovy
je ir parduosiu bile kam viską už 
$200, jei pirksite tuojau. Pasima- 
tykit su liay Costello, 2332 W. 
Madison st,, i fl. front.

PARDAVIMUI ar mainymui bu
černė ir grosernė, ant bile kokio 
namo. Senas išdirbtas biznis, 1334 
S. *49th ('.t., Cicero, III.

PARDAVIMUI cigarų, sigaretų ir 
kilu smulkmenų krautuvė, 4 kam
bariai gyvenimui. Garu šildoma. 
3413 W. 51 s t. •

TURIU parduoti pigiai muro namą 
2 flatų po 4 kambarius, netoli mo
kyklos ir bažnyčios. 3120 So. I.awn- 
dąle Avė., 2-ros lubos.

MOKYKLOS *
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalyku Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Masu mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

NETIESTAS BARGENAS!1931 XV. 15th Street 
CICERO, ILL. PARDAVIMUI grosernė, vie- 

gera, biznis geras, apgyven- 
lietuviais ir lenkais; priežas- 

; pardavimo — nesveikata.
4435 So. Honore St.

M.Parko Lietuvių X’. ir 
Kliubo balius įvyks ne- 

spalių 17 d., Medora Hali,1 
Van Buren st. Pradžia 6 

vai. vakaro. Taipgi ant šio baliaus 
bus nupigintas įstojimas. Galė.s įs
toti už <1. Kviečia visus Komitetas.I

Garfield 
Pašelpinio 
dėlioj. 
1158 XV.

North Side. — A. I.. T. Sandaros 
23-ėia kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadienio vakare, spa
lio 15 d., apie 8 vai. vakaro, Nat-( 
kairio krautuvėj, 1850 \V. North avė 
Gerbiami nariai malonėkite visi at
silankyti į susirinkimą. Bus prane
šimas iš 4-to Sandaros apsk. ir ki
tų komisijų. —Kp. Sekr.

NUOMON grosernė sykiu su 
namu, nes savininkas turi tuo
jau išvažiuoti ant farmos. Tai 
yra toks pirmas atsitikimas, kad 
rendą užsimokėjęs gali gauti 
biznį. Pasiskubinkit, nes turi 
hut išnuomota į dvi dienas. Kas 
pirmas, tas' laimės. 1823 CanaI* 
port Avė., Tel. Roosevelt 8612.

REIKIA 2 jaunų moterų prie plo
vimo butelių. Atsišaukit nuo 9 vai. 
ryto. ZI1T BROS., 1026—10 W.

PARDUODU GERIAUSIĄ IR
DIDŽIAUSIĄ GROSERNĘ ANT

BRIDGEPORTO

ta
ta

6 kambarių naujas mūrinis bun- 
galow, karšto vandenio apšildomas, 
tur būt parduotas j trumpą laiką. 
Randasi 4445 So. Artesian Avė. .Sa
vininkas

5833 So. VVestern Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

I.iet. Mosleivių Susiv. Am. 2 kp. 
ir Centro valdybos susirinkimas 
įvyks šeštadienio vakare, 8 vai. spa
lio 16 d.. J. Kaulino bute. 4532 So. 
Erancisco avė., 2 lubos. Visi 
ateikite; yra svarbių reiknh 
rimui. —Kp. Pirm.

nariai

mėne

H1NDON 2 kambariu flatas apart- 
ment buildinge, su visais moder
niškais įtaisymais. Atsišaukite. John 
Sehultz, 7299 S. Constance avė.

RENDAI 6 kambarių flatas, visi 
šviesus, elektra ir vana, tiktai $28. 

j 2713 S. Emerald avė.

Draug. Lietuvos Kareivių 
sinis susirinkimas įvyks sekmadie
ny, spalio 17 d., 1 vai. po pietų,
Lietuvių Liuosybės name. Nariai 
bukit laiku, nes yra daug reikalų. 
Taipgi atsiveskit ir naujų narių.

SIŪLYMAI KAMBARIO
NUOMON kambarys vedusiai po

rai, arba pavieniams; elektra, go
žas, galima virtuvę vartoti. Gražioj 

'.vietoj. 2246 W. Grand avė.
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REIKIA
District managerių

MUMS reikia gerai žinomų, įtek
mingų vyrų į lietuviškus distrik- 
lus dėl įsteigimo ofisų tuose dis- 
triktuose ir atstovauti didžiausią 
vidurmiesčio firmą. Tinkanti * žino 
nės lengvai gali uždirbti $100 iki 
$150 į savaitę. Vyrai kurie turi au
tomobilius tiems bus suteikta pir
menybė. Atsišaukit dieną arba na- 
neitėly, seredoj ir pėtnyčioj vaka
rais. C. B. Iloar, Room 300, 30 No. 
Dearbcrrn st. 3 fl.

Yra išdirbta per 15 metų. 
Yra laikoma cigaretai, tabakas, 
fruktai, rūkyta mėsa, ice cream- 
as ir t. t. Kad ir nepirksįte at
silankykite pažiūrėti. Yra pagy
venimas 4 ruimų, šviesus, ren- 
da pigi, lysas geras. Parduosiu 
kartu ir rakandus pigiai, 
trumpu laiku išvažiuoju j 
tuvą.

JOHN P. LEGEIKO
3616 So. Halsted St.

Tel. Yards 3859

nes
Lie-

PARDAVIMUI restaurantas 
su namu, turiu du bizniu, reikia 
j trumpą laiką parduoti. Gera 
vieta išdirbta, tarpe dirbtuvių, 
arba mainyčiau į automobilių 
ar lotą. Kreipkitės tuojaus.

1338 W. 59th St.

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

MRS. T. RADAVIČIENĖ 
301 So. Fourth St. 

ST. CHARLES, ILL. 
Tel. St. Charles 461

Tautiikos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalio 17 d., .Mark White 
Parko knygyne, t vai. po pietų. 
Draugės malonėkit būtinai susi
rinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Už. nepribuvimą nu
bausim? pagal konstituciją.

Valdyba;

KAMBARYS rendai dėl vienos 
uitos prie mažos šeimynos. 3319 

Lowe avė., 2 lubos priekis.

PARENDAVO.TIMUI kambarys vie
nam vaikinui su valgiu ar be val
gio. 4359 S. Rockwell st. 1 flatas.

REIKIA patyrusių karpetų 
siuvėjų ir viršutinių kalnicrių 
siuvėjų. GOLDSTEIN CLOTH- 
ING CO., Cyclone Station, No. 
Chica&n, FU., Tel. North Chicago 
584.

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, . A-l stovyje 
už $85, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 į mė
nesį. MIKOLAITIS, 6512 So. 
Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI restauracija ir 
Rooming House.

1114 W. Madison St»

KAS norite vieną iš geriausių 
šioj apielinkėj bučernę ar gro- 
semę, parduosiu pigiai. Biznio 
yra 'užtektinai, kad ir dviems 
partnenMns, Naujienų Skyrius, 
8210 So. Halsted St., Box 80.

PASTABA
PARDAVIMUI 7 kambarių rezi

dencija Brighton parko apielinkėj, 
prie karų linijos, furnasu šildomas, 
vieno karo garažas. Istoriškas bar
genas, kaina $4500, įmokėti tiktai 
$1,500. Del šios propozicijos koope
ruosime su atsakančiu brokeriu ar
ba kontraktorhi. Matykit

A. J. STONIS 
3150 So. Emerald avė. 

Tel. Yards 2640.

GERBIAMASIS, NEPRALEISK ŠIOS 
PELNINGOS PROGOS!

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
ice creamo, notions; puiki vieta bi
le kam, gyvenimui ruimai dėl ma
žos šeimynos arba pavieniui. Kas 
pasiskubins, nupirks už pusę kai
nos. Randasi Bridgeporto apylinkėj. 
Del šio istoriško bargeno matykit

A. J. STONIS
3150 S. Emerald avė.

Tel. Yards 2640

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bizniavas namas su bučerne ir gro- 
serne; 2 štorai ir 3 flatai. Karštu 
vandeniu apšildoma. Mainysiu ant 
mažesnio namo arba parduosiu biz
nį be namo. Atsišaukite prie savi
ninko.

2500 W. 69th Street.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, ge
ras biznis, bargenas. $13,000, savi
ninkas. 506 W. 39 St.
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IMPERFECT IN ORIGINĄL

VYRAI iSmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At
sišauki! arba rašykit INTERNA 
TIONAL BARBER COLLEGE, 661- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

» . ................ ........ 1 ■ ’

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison SU Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
... Seeley 1643V............ ■ ■ -.............................' -........................................................................................


