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Karo diktatūra Ispa 
nijoj pakeista

Daro naują planą kasyklą 
streikui baigti

Nori amerikanizuoti sve 
timkalbių spaudą

Gub. Pinchut svarsto klausimą 
dcl sušaukimo nepaprastos 
legislaturos sesi jos

gruo- 
suin-

. KO-

Francija nutarė išleisti dar Vlz 
biliono popierinių frankų

Ispanijoj karinė diktatūra 
tapo pakeista

Nori “amerikanizuoti” 
svetimkalbiy spaudą

Diktatūra tečiau pasilieka, 
tuo pačiu generolu Primo 
Riveia prieky

su
de

Šimtaprocentinių patriotu 
saidės” žada pateikti 
gresui tam tikrą bilių

‘,80- 
kon-

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 3. — Ispanijoj pagaliau 
karo diktatūra ,tapo panaikin
ta. Karalius Alfonsas sutiko 
su diktatoriaus Primo de Rive-' 
ra pasiulymu karinį direktora
tą pakeisti civiliu kabinetu, ir 
jau patvirtino jo pasiūlytą to 
naujo kabineto sąstatą, 
jeru pasilieku ir toliau 
de Rivera.

Naujoji valdžia tečiau tik svetimomis kalbomis _______
vaidu yra civilė. Didžiuma jos a menkoj laikraščiai butų pri- 
narių ir dabar yra karininkai. , 
Diktatūra pasilieka galioj, tiki 
kitu vaidu. Naujosios valdžios

P1HLADELPHIA, Pa., 
džio 3. Tuo tarpu 1 a 
tereuuotos’ partijos lauk 
kių naujų žingsnių daly 3 ?enn-
sylvanijos gubernatorius Pin- 
chot, idant kietosios anglies 
kasyklų streikas butų pabaig
tas, anglies srities prekybos rū
mai iš savo pusės ruošia naujų 
taikymus pasiūlymų, kurie bus 
pristatyti kasyklų savininkams 
ir angliakasiams.

Gubernatorius Pinchot paša* 
kė, kad ateinantį šeštadienį ju 
duosiąs žinoti, ką 
ręs daryti, idant 
kasyklų 
kų butų 
baigtas, 
svarstąs
mo nepaprastos legislaturos se
sijos kasyklų padėčiai apsvars
tyti ir rasti priemonių taika, 
įsteigti.

busiąs nuta- 
karas tarp 

ir darbinio* 
greičiau pa-

Prem-
’ Primo

NEVV YORKAS, gruod. 8.— 
šimtaprocentinių amerikonų 
organizacija, pasivadinus “Al- 
lied Patriotic Societies“, sutai
sė įstatymo projektą, kurs bus 
pasiūlytas kongresui priimti. 
Tos “sosaidės” susirūpino 4a- 
merikanizuotl” svetimų kalbų 
spaudą Amerikoj. Savo siūlo
mu kongresui įstatymo projek- 

• tu “sosaidės” reikalauja, kad 
: leidžiami

savininkų
įmanomai
Be kita, gub. Pinchoi
klausimą dėl sušaukl-

Sovietai prievarta imsią 
ūkininką javus v

[Cacitic aini Atlantic FhutoJ

John Welsh egzeminuoja hašišo farmą netoli New Yorko.
Hašiš yra vienas iš bjauriausių nuodų.

Morganas žadįs Lenkijai 
$125,000,000

H IĮ* t-

VARŠUVA, I.A.mk.ija, gruod. 
3. — Premjeras Skrzynsjd tele
gramų pranešė, kad Amerikos 
finansininkas, J. P. Morgan, 
sutikęs duoti Lenkijai 125 mi
lionus dolerių paskolos, jeigu 
jam bus garantuoti tabakos ir 
alkoholio monopoliai.

Latviu Meierovico našlė 
rasta negyva

RYGA, I,atvija, gruod. 3.
Šiandie buvo rasta negyva 
Kristė Meierdvičienė, našlė 
Latvijos užsienių ’ reikalų mi* 
nisterlo Meierovico, kurs prieš 
kiek laiko buvo užmuštas auto
mobilio nelaimėj. Manoma, 
kad jį pati pasidarė sau galą.

LONDONAS, gruod. 3.
Finansų ministeris Churchill 
parlamente pareiškė, kad Jeigu 
Anglijos skola Amerikai butų 
funduojama tokiomis pat sąly
gomis, kokias kad išsiderėjo 
Italija, tai šiemet Anglija butų, 
turėjus mokėti Amerikai tik 
apie 11 milionų dolerių, vietoj 
160 milion.' • •

dek laracij oj sakoma:
Krašto konstitucija bus ne

liečiamai išlaikyta:' bet pasiliks 
ir toliau suspenduota.

Valdžia stengsis sumažinti 
išlaidas.

Valdžia padarys politinį in
ventorių nuo 1918 iki 1926 me- 
metų, ne persekiojimų vykdy
mo tikslais, bet kad parodžius 
kraštui grynus padėties faktus.

Cenzūra pasilieka ir toliau.
Bus padaryta krašto 
sąrašas, idant nustačius 
kesnius.

Disciplina ir tvarka bus 
štai išlaikytos.

turtų
mo-

grie-

Amerika gabenasi anglis 
iš Vokietijos

BOSTON, Mass., gruod. 3.— 
Del kietosios anglies kasyklų 
streiko, Jungtinės Valstijos tu
ri gabentis anglis iš svetur. 
Vakar į Bostono uostą garėjo 
pirmas transportas kietosios 
anglies iš Vestfalijos, / viso 4,- 
000 tonų.

SIDEJUS, Australija, gruod. 
3. — Naujosios Pietų Valijos 
legislatura priėmė įstatymą, 
kuriuo visoj valstybėj įvedama 
44 valandų darbo savaitę.

IR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums.

versli dėti kiekviename nume
ry straipsnių anglų kalba. Ma
žiausiai bent pusė skilties tir
tėtų būt užpildyta raštais ang
lu kalba — apie konstituciją, 
apie Jungtinių Valstijų valdžią, 
straipsniais iš Amerikos istori
jos, ir kitokiu patriotiniu štofų. 
Tokius straipsnius turėtų laik
raščiams kasdien pampinti 
švietimo komisionierius.

Francija turės daug po 
pierin pinigu

Atstovų butas priėmė finansų 
ministerio bilių išleisti 7>/2 
biliono popierio frankų

10 trukumas
mlyginus su

viduus ir už- 
departamento

padėtis esanti la-

rinkoj mes arti* 
pavojingos padč- 

šianJie

Graikija nubausta už puo- Francija nori atnaujint dė
jimą Bulgarijos rybas dėl skolos

PARYŽIUS, gruod.
gių ilgiausiame posėdy, kurs 
tęsės nuo vakar 3 valandos po 
pietų iki vidurdienio šiandie, 
Francijos atstovų butas paga
liau 28 balsų didžiuma (257 
prieš 229) priėmė m misterio 
Loucheur finansų bilių, kuriuo 
numatyta išleisti 7]/> biliono 
naujų popierio frankų.

Naujuoju įstatymu numato
ma apdėti kraštą naujais dide
liais mokesniais inflacijai' pa
dengti. ,

Deportuoja svetimšalį už g 
bandymą balsuoti

MASKVA, gruod. 3. - • Ofi- 
cialiniai pranešimai, surinkti iš 
įvairių Rusijos dalių, rodo, kad 
pripildyti javais valdžios ma
gazinus toli gražu neina taip 
sparčiai, kaip kad buvo tikėta
si. Skaitmens parodo, kad su
vežtų į sovietų magazinus javų 
spalių mėnesį buvo pusšėptinto 
nuošimčio mažiau, ne kaip lau
kta. Lapkričio 
siekė 21 nuoš., 
lapkričio 1.

j Naujai įkurto 
' sienio prekybos
komisaras, Aleksandras Čium
pa, sako, kad 
bai rimta.

i “Savo javų 
narnės prie
ties”, sako , Ciupura. 
dar nėra taip bloga, kad nebe
būtų galima dalykų pataisyti, 
bet jie reikia taisyti urnai. Blo
giausia, kad mes nepasistengė
me greičiau javų suimti, kaip 
reikiant. O jei ir dabar nepasi
skubinsime, tai per ateinančius 
tris mėnesius valstiečiai ims 
valgyti jau ir savo išteklius.
( “Vyriausias sovietų valdžios 
uždavinys yrą surinkti kiek ga
lint daugiau javų ir kodaugiau- 
siai jų eksportuoti. Mes laimi 
rūpestingai apskaičiavome, 
kiek turime pertekliaus javų. 
Bet tasai perteklius tik tada 

lyra tikras, kada jis yra val
džios sandėliuose, o ne ukinin-

i aruoduose. Einamo prie to, 
kad turėsime prievarta imti iš 
ūkininkų javus.”

Iš tikro, padėtis Rusijoj yra' 
labai rimta. Del stokos tinka- 

_ j ir mašinų 
kaimas negali kaip reikiant ap-

Tautų Sąjunga priteisė sumo
kėti Bulgarams 20 milionų 
levų nuostoliams atlyginti

GENEVA, Šveicarija, gruod.
8. Tautų Sąjungos komisija, 
kuri tirinėjo pastarąjį įvyki 
(Iraikijos-Bulgarijos sienoj, iš
sprendė, kad Graikija, kurios 
kariuomenė ’bdvo įsiveržus į 
Bulgarijos teritoriją, turi su
mokėti Bulgarijai 20 milionų 
levų padarytiems nuostoliams 
atlyginti.

[Graikų Ieva nominaliai ver
ta 19 centų Amerikos pinigais, 
bet dabar jos vertė nesiekia nė 
% cento, taigi 20 milionų le
vų bus apie 14 tūkstančiai do
lerių.]

Komisija nutarė rekomenduo
ti Tautų Sąjungai, kad Graiki
ja be to sumokėtų Bulgarijai 
dar kitus milionus levų (apie 
48 tūkstančius dolerių) rž at
imtas n-yv'aP.jj.

Pietųslavija taipjau siunčia sa
vo delegaciją tartis dėl sko
lų fundavimo

VVASHINGTONAS, gruod.
3. - -. Francijos finansų minis- 
teris Loucheur pranešė iždinės 
sekretoriui Melionui, kad Fran
cija norinti greitu laiku atnau
jinti derybas de! savo skolų 
Jungtinėms Valstijoms fundavi
mo. Francijos .skolos Ameri
kai siekia daugiau kaip 4,210 
milionų dolerių.

Pietųslavija taipjau pranešė, 
kad ji neužilgio atsiusianti į 
VVashingtoną savo delegaciją 
tartis dėl skolos fundavimo.

Dancigas protestuoja dėl 
lenką sumanymo

DANCIGAS, gruod. 
Dancigo parlamentas 
protestuoti prieš Lenki

Paliovė ieškot submari- 
no, paskendusio su 

68 žmonėmis
LONDONAS, gruod. 3. — 

Britų admiraltija paskelbė, 
kad visi bandymai surasti pa
skendusį milžinišką monitorą 
submariną M-l nedavė jokių 
vaisių ir kad tolesnis jo ieško
jimas paliauta.

Submarinas M-l su 68 įgulos 
žmonių paskendo lapkričio 12 
dieną^ po kolizijos su norvegų 
garlaiviu Vide!.

Išgelbėjęs šešis žitiones 
pats mirė

NEW YORKAS, gruod. 2. 
šeši garlaivio Momus įgulos 
žmonės nuėjo dirbti į apatinę 
laivo dalį ir tuojau nualpo, pri- 
troškę susirinkusiais ten nuo
dingais guzais. Sekmasis dar- 
bihinkas, llerman Mathias, pa
stebėjo neląimę, ir viehą po ki
to visus šešis išgabeno laivo 
viršun, kur jie su pagalba pui- 
motoro buvo atgaivinti. Bet 
gelbėdamas savo draugus pats 
Mathias taip prisikvėpkvo nuo
dingų dujų, kad vos išvilkęs 
paskutinį pritnlškusiųjų jis 
pats krito be sąmonės ir visi 
bandymai jį atgaivinti nebepa
vyko.

\ ,

Kas dieną ~ tai nauji 
persekiojimai

KAUNAS. — Kauno Karo 
komendanto nutarimu nubaus-

Nauja kryptis Klaipėdos 
krašto politikoje
Klaipėdiškiai norėję 

minlsterio

KAUNAS, lapkr. 14. [Lž].-^ 
įtaikė derybų dėl naujojo gu
bernatoriaus Kaune buvo svars
toma gubernatoriui duoti “pa
tariamąją tarybą” iš dviejų 
vietinių klaipėdiškių, arba skir
ti vieną vicegubernatorių ar 
padėjėją • klaipėdiškį, aiJua 
Kaunan pašaukti vieną klaipė
diškį kaipo ministerį be port
felio a^ba l>ent referentą Klai
pėdos reikalams ministerių ka
binete.

Lapkričio 9 p. M. šjažn pu* 
kviestas užimti gubernatoriaus 
jiadėjėjo vietą; jis jau pradėjo 
eiti pareigas. Taigi p. šlažos 
paskyrimas gubernatoriaus pa
dėjėju rodo, kad viena šitų 
kombinacijų jau įvykinta. Ji
sai nuodugniai ir išvisų pusių 
pažįsta kraštą ir jo įvairius rei
kalus.

P. Šlažos asmuo bemaž vi
siems klaipėdiškiams žinomas. 
Kilęs iš Kretingiškių (Klaipė
dos apskr.), baigęs Klaipėdos 
mokytojų seminariją, mokyto
javo Kretingalės mokykloje, o 
po karo kelis metus Plungės 
gimnazijoje. 1923 m. pradžioje 
grįžo j Klaipėdą, dalyvavo de
rybose su atsiųsta į Klaipėdą 
Alijanlų komisija ir deryboms 
persikėlus Paiyžių ir ten 
drauge išvyko kaipo klaipėdiš
kių lietuvių delegacijos narys. 
Šiais metais buvo Vyriausybės 
paak|rtas Kalbos tikrinimo ko- 
illfeijoa ElaipėA^e pirmininku, 
šiaip dalyvavo visuomeniniame, 
organizaciniame gyvenime. Yra 
parašęs kelis mokykloms vado
vėlius.

Girdėt, kad sąryšy su per
mainomis gubernaturoje įvyks- 
šią ir šiaip jau įvairių admini
stracinių pern.ninų toje ištai
goje. \

Klaipėdos krašto spauda šį 
paskyrimą, kaip ir gubernato: 
riaus paskyrimą, sutiko dideliu 
prijautimu.

BERLINAS, gruod. 3. — 
Meksikos vyriausybė pranešė 
Berlinui, kad Vokieti j os-Męksi-

tas “Lietuvio” redaktorius kos 1882 metų’prekybos sutar-
1.500 litų arba mėnesiu arešto, j lis* panaikinama.
Į..1 T......... ......... .^y., j. j ...............j---------------------------------------JL-. —

----------------------------------------------------- ----------------------' -------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon antKalėdii

• > / • I

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
i centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 

i /Siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

I

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIčIO APTTEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

. I

nutarė 
suma

nymą laikyti kariuomenės sar
gybą prie savo amunicijos san
delio Dancigo uoste. Dancigo 
vyriausybė žiuri į tokį Lenkų 
sumanymą kaip į pirmą žings
nį įkurti uoste savp. militarinę 
bazę.

Turkija priima krikš
čioniu kalendoriy

PETERSBURG, 
3. _________
portuojamas vienas italas, Da- dirbti savo laukų ir gauti gerą 

derlių. Pinigų kaimui nereikia, 
kadangi tais pinigais jis vis 
viena negali pirktis ko jam 
reikia. Ūkininkai tatai nebe
dirba tiek žemės, kaip kad pir 
miau, o dcl to nė javų tiek ne 
besurenka.

’ KrU(Xi. pa(jargų
Vyriausybės įsakymu de-

vid Gaylardi. Prieš dvejus me
tus jis bandė balsuoti rinki
muose, prisiekdamas, kad esąs 

(Jungtinių Valstijų pilietis. Bet
Desėtkai tūkstančių Naujienų pasirodžius, kad* jis visai nebu- 
skaitytojų ieško bar genų Nau- vo pilietis ir prsiiekė neteisin- 
jienose ir skaito klasifikuotų-^g-gj, jig buvo pasmerktas dve
jų skelbimų puslapius kasdie-jmetams kalėjimo. Dabar 

gi jis deportuojamas kaipo ne
geidžiamas svetimšalis.

ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod-
žiu) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai

Japonija turi 59,736,700 
ventoj ų

«y-

DI DELIS GAISRAS
CIL BLUFFE

COUNCIL BLUFF,

COUN-

Iowa,

Chicagai ir apiellnkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt
—--------- gruod. 8. — Anksti šį rytą ki-

TOKIO, gruod. 3. — Oficia- lęs pačiame verslo centre gais-
į dieną; asmenų paieškojimai liu gyventojų suskaitymu, pa- ras sunaikino keletą triobesių 
po 70 centų už colį į dieną. Įsibaigusiu spalių 1 d., Japonija su krautuvėmis. Ugnies pada-

Parduokit kas jums nereika- turi 59,736,700 gyventojų, tarp ryti nuostoliai siekia per 1 mi
lingas per paskelbimus Naujie- kurių vyrų yra daugiau kaip lioną dolerių. Gaisrui gesyti 
nose. i 30: milionų., o moterų — 29 mi-. pagalbon buvo atvykę gaferi-

Įninku komandos iŠ Omahos.

lietaus ir sniego; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 37° F. . 1 : Į Į

Šiandie saulė tęka 7:01, lei
džiasi 4:19 valandą.

KONSTANTINOPOLIS, gr. 
3. -r- Turkijos parlamento ko
misija pasiūlė pakeisti maho
metonų kalendorių krikščionių 
kalendorium.

[Mahometonai savo metus 
skaito nuo islamo įkūrėjo, Ma
hometo, bėgštos iŠ Mekkos Į 
Mediną, kas atsitiko 622 metų 
liepos 21 dieną Kristui gimus.]

6 VAIKV MOTINA VtMUSfi 
SAVO VYRA

MILAVAUKEE, Wis., gruod.
3. — Mrs. Joseph Moretta, še
šių vaikų motina, prisipažino 
policijai, kad ji, susikivirčijus 
su savo vyru, užmušus jį ne
gyvai. Jos vyras buvęs didelis 
girtuoklisi dėl tos girtybės ir 
kivirčai buvę.
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SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR

visa

Matai Kas Dedasi?

Vardas

Adresas

Garsinlcities “NAUJIENOSE

nėra 
uba-

V a i k us auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Skaityk šiuos straipsnius kas 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Niekados nelaikyk šlapios ar 
vinos palos ant kūdikio. Nuimk 
ir išmazgok.

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

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI DEL JŪSŲ —

Prie pirmoj ženklo viduriivimo ar
ba vėmimų patartina šaukti gydytoją

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

Aš noriu pa- 
jusŲ Specialiu 

Pasiūlymo ir

Paprastai lengvai ir greitai pritam 
pa. Todėl, pradėk kudikj mokinti ge 
rų papročių.

Kuomet jus su 
sergate, tai pir
mutinis dalyką* 
jus norite gaut 
gerų specialistą 
kad jis jumis gy
dytų — Ų>kj spF 
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimų ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jau 
esat gydęsis pai

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen- 
tuoja su kitais mai 
stais. Jos" vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

DALYKAI, KURIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI

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

Rcdecm a ble for ,4 
Valu^b/č’ CilftS ' 

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną 
daugink juos atnešdamas nau
ju skaitytojų.

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
iei gydytojas nedraudžia. Vanduo 
turi būti pirma pervitintas ir atvė
sintas.

Artinasį Kąlėdos. kiekvienas pagal seną 
įprotį pradęęla rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
geriausia Kalėdoms dovana 
n6s. * •• 
_ * ■■ i

Cravęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE 
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kac 
džiaugsis, 'bet turės didžiausią naudą, — 
£al'ės daug pasimokinti, patirti. t 
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau 
gu per visus metus
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, gąlįte užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams. V ....
I Lietuvą .labai paranku užrašyti SU BA
TUS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. ŠUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOŠ NAUJIENOS metams 
$1.50.

uEROVes SKYRIUJ^

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ. 

KŪDIKIU SVEIKATOS.

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St., 

kampas VVashington

Valandom: Panedėlyje, Ketverge b 
Pėtnyčioj: 9-6. Utaminke, Seredoj t 
Subatoj: 9-8. Nodėldieniuh ir švan 
tėmis: 10-1. •

daugel; gydytojų, be" vis be pasek
mių. Priežastis buve ta, kad jie na 
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisų ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su 
ir labaralorijoj, ta« pilnai pasakyk* 
kas jums yra ir kur randasi liga b 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri 
koniškus įrengimus. Musų X-Ra> 
mašina yra viena iš didžiausių 
rne mieste.

njaisto patvarkymu, širdies 
maži pairimai pasilsiu, tukimas 
maisto patvarkymu ir gimnas
tika ir t. t. Gydytojas išegzH- 
minuoja žmogų klausinėjimais, 
apžiūrinėjunu, įsiklausimu ir 
kitais budais. Jis ištiria dau
gelio organų veikimų, atranda 
silpnumus ir 'ligas, jeigu- jų 
esama. Jis pataria, kaip gy
venti, ko nedaryti ir. reikale 
nurodo, kokis gydymas turi 
būt pradėtas. < \

pav., 
raupų. 

Nuo kitų galima apsaugoti tin-; 
kūmais patarimais link pasil
siu, vaflgio, oro, saulės šviesos 
ir t. t. Tūli žmonės yra svei
ki, vienok silpni ir palankus 
bile kokiai ligai. Tinkami pa
tarimai ir gydymas gali sustip
rinti juos ir padaryti atsparos 
prieš ligas. Anksti pastebėtos 
vėžys gali būti prašalintas ope
racija, arba radiumų, arba X- Jei nori turėt 
spinduliais. Inkstuose prnside- nuolatinį draugą - 
jusi liga gali būti sustabdyta Skaityk Naujienas

Vartojamus pienas turi būti Kuo
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle Brand Pienas yra liuesas nuo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas maistas.

809 W. 351h St., Chlcagoj 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus It 
Parduodam Laivakortes.

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.
Kuom 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

lies. 6029 Champlain Avė. 
Tel. Midvvay 3639 
Nuo 7 iki 9 vakare

Niekad neduok kūdikiui maisto, be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gy
dytojas pasakys.

■* / i • '< , •

Neduok kūdikiui vaikščioti, kuomet 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas, ar
ba stovčjimas kol kaulai dar 
sutvirtėję, gali padaryti amžinu

Žmogus yra labai konplikuo- 
ta mašina, (lydytojas padeda 
didesnę savo amžiaus dalį jos 
išstudijavimui. Jei yra meiste- 

i ris, kuris žino, kaip ji turi 
į veikti, kas atsitiko, kuomet ji r •
i neveikia tinkamai ir kaip pa
taisyti sugedimą. Paprasta ma
šina po metų laiko reikalauja 
peržiūrėjimo ir pataisymų, gi 
šimtą sykių labiau komplikuo
ta, negu visos mašinos, žmo
gaus mašina, kuri veikia die
nų ir naktį, negali būti apleis
ta. Nors sykį metuose kiekvie
nas turėtų kreiptis į gydyto
ją ištirimui, ar viskas tvarkoj.

Daugelis ligų nepasireiškia 
urnai. Pradžia jų yra tokia lė
ta, kad ligonis jaučiasi esąs 
sveikas arba nesmagumas yra 
tokis mažas, kad apie jį nepai
soma. šitokiomis ligomis yra 
džiova, .širdies ligos, sifilis, 
chroninis inkstų įdegimas, 
chroniniai nervų pairimai, pū
liai vienoj ar kitoj kūno dalyj, 
kraujo ligos ir daugelis kitų. 
Žmogus ilgai gali nežinoti, kad 
jis turi cukraus ligą arba ink
stų ligą, kol jo šlapimas nebus 
išegzaminuotas. Sifilis ir krau
jo ligos žinomos kiek aiškiau 
tik iš kraujo .egzaminavimo. 
Vėžy? irgi jau neprašalinamas, 
kada pats ligonis supranta jį 
turįs.

Pilnas egzaminavimas nors 
syki metuose parodo, ar žmo
gus yra gerame sveikatos sto- 
vyj, ar neprasidėjo kokia liga. 
Pradžioj netoli visos ligos ga-‘ 
Ii būti prašalihlos. Imkime 
džiovą: anksti ją patėmijus 
galima duoti reikalingų pata
rimų nuo josi išsigydymo 
da yra, kad j gydytoją ki 
si žmonės, kada liga jų 
katą jau yra pakirtusi.

.Nuo viepų ligų žmogų 
ma apsaugoti skiepai 
difterijos, karštligių

Tūkstančiai žmonių tu
ri kepeny ir skilvio tru- 
belius bet nesupranta to 
JuniH nereikia kentėti nuo užkie

tėjimo, Dyspepsija, Nevirškinimo, 
(.antritiH ir IžugstŲmij Skilvyje— 
Jei jums reikia gydytis, jus ga
lite gauti geriausias.
Geriausios. gyduolės nuo Nevirš

kinimo, Užkietėjimo, Dyspepsiju, 
Hugštunių Skilvyje, Kepenų ligų, 
Gasų Viduriose, Agonijos, vadina
si Bl()X()L.

Ar turite galvos skaudėjimą? Ar 
turit juodus šlakus po ųkių? Ar 
jaučią! svaigulį, kuomet einat lauk? 
Ar gardus yra maistas? Ar jus 
nervingas? Ar skauda nugara ir 
šonai? Ar gerai išsimiegate? Ar 
ūsų veidas pageltęs?

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Miestas...... .........................State............
Išpilclyk ir siųsk Naujienoms

. Pasitarkit su 
. Specialistu

Mes gydome labai pasekmingai vi 
sekios rųŠies naujas ir užsisendju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, Šonų skau 
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos b 
VENERINĖS ligos, yra musų speci 
alumas per 28 metuš. x

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Žmogus renka muistą, sam
do butą, perka rūbą, automo
bilių ir kitką ne tik smagumo 
ir patogumo tikslais, o ir svei
katos saugojimui. Kas metai 
kiekvienas žmogus išleidžia ke
lis šimtus, tūli net tūkstančius 
sveikatos saugojimui. Mat visi 
turime instinktą gyventi, būti 
sveiki ir gyventi ilgai. Apart 
instinkto kiekvienas turime pa
reigų: vieni auginti vaikus, ki
ti Šelpti senus tėvus, arba li
guistus, dirbti negalinčius gi
mine*, treti yra užsibrėžę ką 
nors gi rą padaryti visuomenei. 
Veik kiekvienas turime purei? 
gų, todėl vengimas jų, arba 
saužudystė, kad jų išvengus, 
yra bailio ilgėsis. Žmogus* gali 
Luti menkas, visuomenei neza- 
nomas, vienok jis yra.’ kam 
nors svarbu^, kartais svarbes* 
uis, negu visi didieji žmonėsį 
paimti krūvon. Paleiskim^, 
kūdikiams molina ir1 tėvas yra 
svarbesni, negu vigas pasaulis. 
Popiežiai, komisarai, preziden
tai, karaliai ir kiti turtingi 
žmonės, kurių vietas bile kas 
geidžia užimti ir net laukiama 
jų ligos ir mirties, net save 
privačius gydytojus turi, kurie 
gana tankiai juos egzaminuo
ja ir teikia patarimų, gydo ma
žiausiai ligai atsiradus. Sakau, 
yra milionai žmonių, kurių pa
reigos yra didesnės už prezi
dentų ir karalių, vienok jie ar 
delei neturto, ar neatbojimo 
savo sveikatos stovio nebando 
sužinoti ir net žalingas ligas 
leidžia plėtotis.

apsive- 
ęs liežuvis? Ar atsiduoda jūsų 
(vapas. Ar turit gerą skonį? Ar 
tankini vemiate? Ar jaučiate silp
numą? Ar jūsų viduriavimas kie
tas ar minkštas? Visi šitie ženk
lai parodo, kad jūsų sveikata rei
kalauja greito prižiūrėjimo. Atsi
minkite, kad BIOXOL suteiks jums 
greitą pagelbą. Del tų ligų išrodo, 
kad nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai gavo greitą ir malonų paleng
vinimą nuo tų ligų vartojant BIO- 
XOL. Jei esat vienas tų, kurie be- 
reikalo kenčia nuo visokių nesma
gumų, ku/’ic paeina iš kepenų ir 
skilvio ligų, jus tuojaus privalote 
reikalauti šių gerų gyduolių. Šios 
puikios gyduolės yra prirengtos 
didžiausioj laboratorijoj pasaulyje 
ir yra žinomos kaipo BIOX()L, 
lengvos vartoti namie ir veikia 
kaip magija savo greitumu dėl ser
gančių vyrų ir moterų.

BIOX()L, dėl savo greito veiki
mo j skilvį, kepenis, žarnas, krau
ją, greitai prašalina užnuodintas 
dalis kūne ir į keletą dienų pa
žeisti kūno organai pradeda veikti 
normaliai, paskiau atsiranda ambi
cija ir energija.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas.

Nežiūrint kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jų 
gal būt nevartojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardą 
ir ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir feisKit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiųsime bil? 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šį nepaprastą pasiūlymą, nes mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trubelyje. Kaip iš
bandysi patys, jus maloniai reko
menduosi savo draugams ir gimi
nėms. žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kitą 
mes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube- 
lius kol dar nevėlu. UŽsisakykit 
B1OXOL šiand^pp, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jų.s pasveiksite.

SPECIALUS TRUMPAM LAIKUI 
PASIŪLYMAS 

Osborne-Tollick Company 
2107 C'arson St., B-14, •

Pittsburgh, Pa. 
Gerbiamieji: — 

si naudoti proga 
Trumpam Laikui 
pabandyti jūsų B1()XOL, už ku 
rį aš prisiunčiu $2.
Vardas ........................................
Adresas ......................................

Išleidimus vienuti kitoft de
šimtieji doleriu metuose pilnam 
sveikatos i štgzaniin avim u i yra 
protingiausiu išlaada. šitokis 
egzaminavimas neatliekamas 
kclit| minuty laiKu, todėl rei
kia iš kulno susitacli su gydy
toju, kad jis gailėtų ! pašvęsti 
vaJaiuią kitą luiko vienam 
žna^ui. Krviptjįs. į tokį
gydytoju kurtam žmogus pa
sitiki. nes. tie vienu# stebuklu 
nepadartk

Gydytojai yra ne tiek ligų 
gydymui, kiek žmonių sveika
tos sąlygojimui. I juos reikia 
kreiptis ir figoje ir tuomet, k;? 
da jos da nėra arba rodos, kad 
nėra. " • ,
. », > r II"«—■■!■■■! II y, H

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
Ifi PATARIMAI VELTUI

ĮM 

"SrSs,

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali jų žindyti, stipriai patartina 
vartoti ikrrden’s Eagle Pieną j bon- 
kutes. Tai puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus moksliškai sulietas. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vik
rius kunus. Jis auginti kūdikio svo
rį, kuris reikalingas jo nounalybei 
ir sveikatai. Gydytojai jį rekomen
duoja jau 65-ti metai dėl jo augštos 
kokybės. Motinos patirs, kad ir šiaip 
sveiki kūdikiai nuolatos augs iš 
Eagle Pieno. Jei nežinai kaip varto
ti Borden’s Eagle Pieną, iškirpk ku
poną, kuris randasi musų laikrašty 
ir pasiųsk jį j The Borden Company. 
o ji atsiųs visai dovanai pamokinimų 
jūsų kalboje kaip penėti kūdikį ir ki
tokios svarbios literatūros, kaip pri
žiūrėti save ir kūdikį.

Cadum Ointment prašalina niežie- 
jimą dėl kūdikių tuojau. Jos yra la
bai gydančios odą kur tik ji yra už
degta ar paraudonavusi. Daug ken
tėjimų nuo odos ligų gali būt išveng
ta vartojant šias puikias gyduoles. 
Cadum Ointment yra franeuziškas 
prirengimas padalytas Amerikoje ir 
jos nekenkia kad ir labai delikatnai 
kūdikių odai.



Penktadienis.

Klausimas —

BANK

m
M
M

rus?

Pastabos
Kaso žmogus

Rūkytojo papi-astų cigaretu
Kaip senai jus rūkote Helma-

lllllu

Atsakymas —
Rukytoio Helmar

cigaretu
Nuo to laiko kaip suži
nojau skirtumą tarpe
Turkiško tabako eiga re
tu ir tu kurios dabar
jus rūkote.

Cinaretų rūkytojai mėgsta Helmarus to
dėl, kad jie turi užsignnėdinimą rūky
dami gryną Turkišką tabaką, kuris 'yra 
Hel maruose.

Bnksat. 10 arba 20

Kalėdinis Ūpas
Duoti, — ir turėti smagumo iš 

to davimo, — tai yra Kalėdinis 
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
rėti. o kati turėti, teikia sutaupy
ti, <> geriausias sutąupymas yra 
prisidedant prie Kalėdinio Kliubo. 
Turėti, — štai koks ūpas Kalėdi
nio Klaibo, — kati išsidirbti savy
je taupymo būdą lengvai pritaiko
mų. ,

.Musu 1926 k H ubas 
Prisidėkite dabar.

KOTRYNA JONIK1UTĖ

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINGS

4150 South Halsted St

Lenkijon prezidentas vienam 
kaliniui, kuris buvo pasodintas 
kalėti visą amžių, pasakė: 
mažinti bausmę pusiau.” 
įėjimo 
Tuoj aus vienas žydelis 

davė tokį patarimą: “laikyti ka
linį vieną dieną kalėjime, o ki
tą — išleisti ir tiap daryti, kęl 
kalinys mirs.”

‘su-
Ka-

sargai nežinojo kaip.
jiems

“Mes kvie- 
darbininką,

I dėtu vos socialdemokratai 
šiaip sako protaujantiems Lie
tuvos piliečiams: - 
čia m e kiekviena 
mažažemį yalstietį ir miestelio
trobelninką atydžiai sekti paja
mų ir išlaidų svarstymą. Ką- 
demų ir federantų škalinti dak
tarai, sutanose ir be jų, vie
šuose mitinguose ąiulė jums 
rojų, bet atėję Seiman jie mo
kesčių naštą perkrovė ant silp
nesniųjų pečių. Sulinkusios 
larbininkų nugarose privalo iš
riesti ir nuversti tuos,' kurie 
taip uoliai tą sunkų krovinį 
krovė.”

Lietuvoj Socialdemokratų lei
džiamas laikraštis “Socialdemo- 

Į kratas” nubaustas užsimokėti 
1C00 litų, arba “Sosialdemokra
to” redaktorius inž. Steponas 
Kairys vienu mėnesiu arešto. 
Lietuviai darbininkai Ameriko
je tuojau privalėtų sudėti tą 
sumą ir išpirkti Kairį nuo areš
to ir sykiu pakelti didelį protes
tą prieš Lietuvos satrapus už 
spaudos ir žodžio varžymą Lie
tuvoje.

Rengiamas Lietuvos 
padalinimas į 5 

vyskupijas
KAUNAS, ląpkr. ,7. [Lž].— 

Aukštosios bažnytinės sferos 
yra labai susirūpinusios naujų 
vyskupijų įsteigimu Lietuvoje, 
nes atsirado keletas kandidatų 
į vyskupus. Įsteigus naulas 
kelias vyskupijas (projektuo
jama 5), pralotas Staugaitis ti
kimasi taptų arcivyskupu.

Naują vyskupijų įsteigimo 
reikalu šiomis dienomis išvyks
ta Romon kun. Klikno (Mon- 
signor Paolo Klikno) — pagar
sėjęs Vatikano agentas Lietu
voj,

“Neo-Lithuania” apro 
buoja muštynes 

Universitete

VIENYBE
Liaudies Universitetas

KAUNAS. Del klerikalinių 
ateitininkų” ir “Neo-Lithuani- 

jos’A korporantų puolimo socia
listų studentų Lietuvos Univer
sitete lapkričio 8 dieną, “Neo- 
Lithurnijos”' valdyba paskelbia 
Kauno klerikalinėj spaudoj ši
tokį aprobatos pareiškimą:

“Kilus įvairiems gandams ir 
spaudoj pasklydus žinioms apie 
1. st. t. “Neo-Lithuanios” kor
poracijos poziciją dčliai š. m. 
lapkričio 8 d., incidento univer
sitete, korporacijos valdyba pa
reiškia, kad:... iš principo neig
dama bet kokią prievartą uni
versiteto sienose, ji tačiau ap
robuoja savo narių korporantų 
pasielgimą incidento metu, nes 
randa, kad taip 1 elgtis juos 
privertė jų įžeista as
mens 1 garbė ir grynai tau
tiški jausmai.’’

1 elgtis juos

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Fivo Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truput) daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džimigsitėR kas dieną.

• VIENYBĖ,
Brooklyn, N. Y.

LABAI SVARBUS PRANEŠI
MAS AŠTUONIOLIKTOS 

(18-tos) KOLONIJOS 
LIETUVIAME

Atidarome naują valgomų dulk
tų krautuvę, po numeriu, 1833 So. 
Halsted SL Viskas yra įrengta 
pagal naujausios mados. Ir šva 
riai užlaikoma, pagal sveikatos 
{statymų. 18-tos kolonijos Lietu
viai, esate kviečiami ateiti pas 
mumis pažiūrėti musų krautuvės, 
o mes stengsimės patarnauti kuo- 
geriausiai. Musų tikslas yra laiky
ti gerą tavorą ir parduoti pigio
mis kainomis. Lauksime Jūsų at
silankymo.

SANITARY GROCERY 
& MARKET

1833 So. Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, UI.

8t», kampas 31 gal.

Telefonai! i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

j.. P. WAITGHES

MfS. MIGHNIEVICZ-VIOIKIENEI 
AKUšERKA

3101 So. Halsted 

TeL Yarda 1119 
Baigusi ak u še 
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
tusi Pennsy 
vanijos ligoi 
bučiuose. Sąž 
ningai patai 
nauja, visokio 
pe ligose prie) 
gimdymą, laik« 
gimdymo ir po 
gimdymo.

lTž dyką ps 
tarimas, dar I 
kitokiuose rei 
ka luošo mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tės, o rasite pe 
gelhą.

Valandos nu 
8 ryto iki 1 pi.
pietų, nuo 6 iki * 
O vai. vakare.

SILPNI KAULAI
Kudikiai su silpnais ir minkštais ^aulais yra 

nedapenėii ir labai pasiduoda persišaldymas, kosu
liui ir panašioms ligoms, jie labiausiai reikalauja 
kūną budavojahčio maisto kur yra daug vitaminų. 
Kad užpildžius tą reikalavimą nieks negali susily
ginti su

SCOHS1MUISI0N 
ideališkas maisto-tonikas turtingas grynu cod- 
liver aliejumi dėl kūdikių bile kokio amžiaus. 
Tie kurie turi silpnus kaulus turėtų vartoti šį 
turtingą vitaminais maistą kasdien. Scott’s 
Emulsion yra grynas, turi gerą skonį ir veik
lus inaisto-tonikas žmonėms visokio amžiaus.

Scott & Bowne, Blopmfleld, N. J. 25-70

i f

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miestą ofisai

127 N. Dearhom St., Room 1111-12 
fel Central 4411. Vai. nuo 9-4 •

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319 \

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y. kiek
vienų vakarą, išskyrus ket vergą. 

Nedaliomis nūo 9 iki 12 ryto.
■-i -------- - - - ■ ' ■ —

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunan Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVafifyington St. Room 131»' 
Telephone Dearbom 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

k perkėliau savo i& 
So. Halsted St., j naują 

vietą po No. 3265 So. Halsted 
St., kanip. 33 ir Halsted gat.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halstėd Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Ned. nuo 9 iki 12 ryto 
'•'iniai $5 ir augščiau

Blvd.
Woilkie«ic» 
BANI8

aKUAERKA 
usekmijjgai p» 
arnauja mot* 

idh prie gimdj 
. o , patarimai 
ykai moterim) 

merginom!. 
3113 Soath 
Halsted 84.

^ŪR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
hirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1026 W | 
<8th 8t^ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
u nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
3110. Naktf 
Drexel 0950

Boulevard 4180
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofmhs 
w 3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

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

- ........................ ■ • - - -. i

JOHN MINSKAS
LĄVVYER

Lietuvis Advokatas 
2^21 W,22 St. 

arti Leamt St.
‘ Telefonas Cahal 2552

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

. i • r J

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

Tel. -Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
V žile & I* EI i s

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

t Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 1 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

ADVOKATAS
Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127'14. Dearborri St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6090 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALI STAS egzami navoj ime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

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

*3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6. iki 8 vakare. 
-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6890

t ak. 3223 S. Halsted S't„ Chicago 
Tel. Yards 4681

A, E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8224 
Ant Bridgeporto Seredoj 'nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
1236 S. Halsted St. T. Roul. 6787

,---------------------------- s—
ielelonas Boulevard 1939
, DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

M------------------  "------ ------- -

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

I

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DR. L E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

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

Kampas North Avė. ir Robey Si 
Valandos: 1 iki 3 po i>ietų, 6 iki 
8 vakarą. Tel. Brunswick 4983 

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A

Siųskit Naujienas 
Lietuvon -—•tai bus 
brangi dovana.

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien

1729 So. Auhiand Avė., 2 labo* 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų Ir 

Vaikų ligų.
, OFISO VALANDOS:*

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 tto 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

ikaro Nedaliomis nuo 10 valan- 
< dos ryte iki 12 vai. pc piet

Telefonas Midway ZStM)

Telephorre Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
• 4631 S’o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų. 7 iki > 
vakare. Nedaliomis nuo 1> 
iki- 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000 
■ ■ ■■■■■ .........

i ei. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT SARS

1707 W. 47th SU
\ alandos nuo 8 iki 12 dienis, uu

iki 8 vai vak. Nedaliomis nm
8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso td. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 91Vi

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, VynŠkų.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU CiMc*g» 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
dėlioprib ir Šventadieniais 10—12 <u«i

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl»* 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 Ud 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tėl. Fairfax 6858

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į 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 datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. v

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirpk čia
Data: Gruodžio 4, 1925

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

Valandos:

M

M

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. H
X X X X X XX X Xx xxxxxxxxxxxxmx

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai; nuo 2 iki 4 kasdlet.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Naujienose
v

Garsinkities

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601' 8. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
čios 2-4, 6-8. Nedalioj 10 ild 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, ‘Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Office Boulevard 7042
)r. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 S'o. Ashland Aven 
^ear 47th Street 

CHICAGO

Res. 6600 S. Artcsian Avė.
Phone Prospect 6659 \ 

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

1821 So. Halsted Stn 
Chicago, Ui.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

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

Brtghfon Park Aplieto
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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|\;r<lighed Daily Exeept Sur day 
by the Ijtti umian N*w* Pufe. Ca. lac.

„ IkMtor P. GBftUITIS 
1738 SoatblŠidated sitaM 

Chicago, 11L 
Telefone RooMvelt 8600

Subacription Ratas >
(8.00 per year in Canada.
(7.00 per year (nitride of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered aa Secood Clasa Matter 
Mnrch 17th, 1914, at tha Post Office 
sf "hicago, 111., undar tha act of 
Muvh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Roosevelt 8680.

Užslmokijimo kaina: 
(Thicagoj* — paštu: < ‘

Metams .................................   (8.00
Puaei metų ......................    4.00
Trims mlncai&m* ................  2.00
Dviem in4ae&iaxna ___
Vienam mineciui ____

Chicagoj* per nėšioto/uai
Viena kopija.......... ......
Savaitei  18c
Mineliui k.-----------------------------  76c

Suviehytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ---------—......
Pusei metų  U—....
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ............................ ..— 4.00
Trims minesiamo ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mohey 

orderiu kartu su uisakymu.

1.50 
.76

>7.00
8.60
1.75
1.26

... .75

IŠTEISINTI ŽMOGŽUDOS FAŠISTAI.

“TEISINGUMAS” FAŠISTINĖJE ITALIJOJE. » . >

RUSŲ IR VOKIEČIŲ SUSITARIMAS.

LIETUVOS PADĖTIS.

Italijos teismas paliuosavo tris fašistų vadus, Rossi, 
Marinelli ir Filippelli, apkaltintus dėl socialistų atstovo 
Matteotti nužudymo.

To buvo galima laukti. Smurtas, kurį fašistų valdžia 
pastaruoju laiku ėmė vartoti prieš opozicines, partijas ir 
jų spaudą, rodė, kad ji rengiasi nuslopinti visuomenės 
balsą, besiartinant minėtųjų fašistų vadų bylai, . f

•/ *■ * JL » U • L .K
Kaltinamųjų nusidėjimas buvo įrodytas. Teismo tar

dymas surado, kad Rossi, Marinelli ir EiĮiftpeJJi šųorga- 
nizavo visą Matteotti nužudymo ;pląną ir pasamdė pen
kis banditus jam nugalabinti. ’ Bet vistiek jie yra pripa
žinti “nekalti“ — kadangi ne jie savomis rankomis jį nu
daigojo ! > •:

Išteisinančiam nuosprendyje sakoma, 'kad minėtieji 
fašistų viršylos liepę penkiems banditams, kuriuos jie pa
samdė, “tiktai“ suimti socialistų parlamento narį, išga
benti kur nors ir grandiniais surakintą laikyti, idant jisai 
negalėtų dalyvauti parlamento posėdžiuose. Bet Matte
otti, girdi, suimtas kovojęs su banditais, tai jie jį ir nu
žudę. Ant banditų tad ir lieka suversta visa kaltė.

Jeigu taip ir butų, kaip tas fašistinis “teismas“ sako, 
tai visgi reikėtų pripažinti, kad “teisingumas“ juodmarš- 
kinių valdomoje Italijoje yra.ypatingo pobūdžio,

Pasamdyt banditus, kad žmogų suimtų, išgabentų ir 
laikytų surakintą grandiniais, tai yra tenai toks “menk
niekis“, kad už tai nė nebaudžiama. Iš tiesų, tiktai to
kioje šalyje, kur banditų gauja turi valdžią savo rankose, 
šitokia tvarka ir tėra galima!

Matteotti buvo priešingos valdžiai partijos žmogus. 
Jisai buvo parlamento narys. Išteisinimas svarbiausiųjų 
sąmokslininkų prieš jo gyvybę parodo, kokias priemones 
fašistų valdžia laiko “teisėtomis“ kovoje prieš opoziciją. 
Prieš viso pasaulio akis pasirodė, kad fašizmo tvarka yra 
legalizuotas banditizmas

Chicagos “Tribūne“ korespondentas, p. John Steele, 
praneša iš Londono, kad tarp sovietų Rusijos ir Vokie
tijos esąs padarytas, tik dar nepasirašytas, susitarimas. 
Pirmoje susitarimo dalyje šios dvi valstybės pasižada lai
kytis neutraliteto ir nesidėti į jokias priešingas vienai jų 
kombinacijas. Antroje dalyje Vokietija pasižada nesi
kišti į Rusijos žiriksnius prieš Rumaniją ir jiedvi abi Iš
sižada vesti bendrą politiką sulig Lenkijos, Lietuvos ir 
Pabaltės kraštų.

Vokietija buvusi priversta daryti šitokį susitarimą 
su bolševikais, kadangi ji kitaip negalėjusi atsikratyti 
Rapollo sutarties, kurią vokiečiai su rusais buvo pasirašę 
garsiosios Genuos konferencijos metu, 1922 metais. Toje 
Rapallo sutartyje vokiečiai buvo, tarp ko kita, pasižadėję 
nestoti į Tautų Sąjungą, kol į ją nestos rusai.

Minėtasai korespondentas sako, kad vokiečiai, susi
taikę su Santarvės valdžiomis Locarno konferencijoje, 
pasipasakoję savo bėdas anglų ir francuzų diplomatams, 
ir šie dabar svarstą, kokį patarimą duot Vokietijos 
valdžiai. *

Pasak p. Steele, anglai ir francuzai ketiną patart vo
kiečiams pasirašyti tą naująjį susitarimą su sovietų val
džia. Tuo budu, esą, vakarų Europos valdžioms busią 
lengviaus “prijaukinti“ bolševikus ir pagalinus įtraukti 
/uos į civilizuotųjų tautų šeimyną.

Jeigu taip, tai reiškia, kad Lietuvos ir kitų Pabaltės 
kraštų likimas yra pavedamas Rusijos ir Vokietijos 
nuožiūrai.

Lietuvai iš to gali būt'pavojus, bet gali būt ir nauda. 
Rusija ir Vokietija yra nusistačiusios prięš lenkus, todėl 
jom dviem nėra išrokavimo, kad Lietuva, kuri taip pat 
griežia dantį ant lenkų, butų susilpninta.

Pačios Rusijos interesuose butų reikalauti iš lenkų, 
kad bųtų pakeista nelemtoji Rygos sutartis, kuri paliko 
lenkams “liuesas rankas“ Vilniuje.

... '
ŠLYKŠTI ANTISEMITIZMO 

PROPAGANDA.

f ,
žmogžudiškus komunistų dar
bus, tai yra, žinoma, begėdiš
kas melas. Bet tai nesvarbu, 
— melas “Draugui” juk yra 
priprastas amatas. Aukščiaus 
paduotuose jo žodžiuose yra pa

sakyta įdomesnis dalykas.-^ Jų 
'prasme yra tokia: kam čia dėl

Del tų muštynių, kurios ki-■ “Žydelių” triukšmą kelti? Dide- 
lo Lietuvos Universitete, Chi- lio čia daikto, kad “vienas žy- 
cagos “Draugas” įsityžo diena delis” tapo nugalabintas!
iš dienos rašyti prieš žydus. | šitokias “idėjas” sklesdamas, 
Jisai kartoja vis tą patį: kad “Draugas” šmeižia Lietuvą, 
socialistai ir liąudininkai, girdi, kaip aršiausias 'jos priešas! Ne
susidėjo su žydais; kad žydai jaugi jo redaktorius yra taip 
esą Rusijos bolševikų draugai; suidiotėjęs, _ , ‘
kad per žydus Lietuvos sočia-. kad tik laukinių žmonių šalyse 
listai norį susijungti su sovie- gali būt tokia tvarka, kur žmo- 
tų Rusija, ir 1.1.

Per daug kvailos .sitos ku
nigų organo pasakos, “kad jas 
vertėtų kritikuoti.

Bet reikia pasakyt žodį, kitą 
apie tą antLsemitizmo (žydų 
neapykantos) dvasią, kurią Ma
rijonų laikraštis stengiasi pa
skleisti tarpe lietuvių. '

Pogromą Universitete deši
nieji studentai padarė, kaip ži
nia, dėl to, kad socialistų stu
dentų draugija priėmė protes
to rezoliuciją prieš tūlo Nochi- 
mo Jubilero sušaudymą. J j pa
smerkė mirčia Karo Lauko Tei-

• I . < A • ’

smas už tai, kad jisai esąs už
mušęs vieną kareivį. Kaip 
matyt iš pareiškimų, kuriuos 
socialistai studentai paskelbė 
Lietuvos laikraščiuose, jie pro
testavo daugiausia dėl to, kad 
jie yra priešingi mirties baus
mei, iš principo. Jie sako, kad, 
jeigu tasai Jubileras ir buvo 
kaltas, tai visgi civilizuotos ša
lies valdžia neprivalo elgtis su
lig barbarų taisykle: “Akis už 
akį, dantis už dantį.” Teisin
gumas neturi būt keršto dar
bas. Jeigu už nužudytojo ka
reivio gyvybę* tampa sunaikin
ta dar viena žmogaus gyvybė, 
tai valstybei iš to jokios nau
dos nėra, o tiktai praliejama 
daugiaus kraujo.

Be to,, teismas o ypatingai 
karinis teismas; galėjo padary
ti ir klaidą. Jeigu po teismo 
nuosprendžio ir kaltinamojo 
sušaudymų pasirodytų, kad tas 
žmogus buvo visai nekaltas, tai 
kas- tuomet tą klaidą galėtų 
atitaisyti ?...

Taigi čia yra .aiškus ir pa
prastas klausimas apie mirties 
bausmės vartojimą valstybėje. 
Tas klausimas jau per daugelį 
metų yra diskusuojamas visa
me civilizuotame pasaulyje. O 
“Draugas,” vietoje to, kad pa
sakytų savo argumentus, delko 
jisai pritaria mirties bausmei, 
kelia riksmą apie žydus!

Tiktai dėl to, kad tai pasi
taikė, jogei karo teismo pa- 
smerktasai ir sušaudytasui as
muo buvo žydas, tai Chicagos 
kunigų laikraštis rašo apie vi
są žydų tautą:

“Kas yra žydai, gerai visi 
žinome. Ką gera nuo jų 
galima laukti, visi gerai jau 
patyrę — žydas nemėgsta 
duoti, o tik' sįubi imti.”
Na, o jeigu tasai Jubileras 

butų buvęs ne žydas, tai kuo 
tuomet reikėtų teisinti jo pa
smerkimą mirčiai?

Išrodo, kad, išsikarščiavęš, 
^Draugas” jau visai užifairšo, 
delko tasai ašmuo buvo nuteis
tas ir nugalabintas. Jisai kal
ba taip, tarytum Jubilero su
šaudymas įvyko ne dėl kokio 
nors jo nusidėjimo, o tiktai dėl 
jo tautybes -t dėl to, kad jisai 
buvo žydas!

Vakarykščiame savo editori- 
ale Marijonų organas savo 
mintį išreiškia dar 
ko: •

jogei nesupranta,

gaus gyvybe neturi vertės, jei
gu tas žmogus nepriklauso “sa
vajai” padermei arba tautai?

Lietuva nėra laukinis kraš
tas. Kiekvieno jos gyventojo 
(net ir svetimos šalies piliečio!) 
gyvybė, asmuo ir turtas yra 
apsaugoti įstatymais. Jeigu 
Lietuvoje stoja prieš teismą, 
tai pastarasis žiuri (arba bent 
privalo žiūrėti) ne jo kilmės 
arba tautybės, bet tiktai — ar 
jisai yra peržengęs įstatymą, 
ar ne. ’ '

Tuo. tarpu kunigų Marijonų 
laikraštis drįsta pasakoti, kad

į žydo gyvastį Lietuvoje reikią 
žiūrėti kitaip, negu j kitokios 
tautos ^žmogaus!

Jeigu pasaulis imtų šitaip 
maftyt apie Lietuvą, tai Lietu
va butų išbraukta iš civilizuo
tų valstybių sąrašo!

Tegu “Draugas” atsimena 
tiktai su kokia panieka pasau
lis kitąsyk žiūrėdavo į carišką 
Rusiją, kurios valdžia leisdavo 
juodašimčiams daryti žydų po
gromus. Rusija tečiaus buvo 
galinga ir galėjo nepaisyti ci
vilizuotosios žmonijos nuomo
nės. O Lietuva yra maža ir 
silpnd. Mbralis pasaulio pa
smerkimas jai butų lygus mir
ties dekretui.

Taigi “Draugas” tegu geriau 
nekiša savo chuliganiškos anti
semitizmo propagandos į tą tei
smo nuosprendžio klausimą. Jo 
valia yra sutikti arba nesutik
ti su kitų nuomonėmis tuo 
klausimu. Bet jeigu jisai nori 
teismo nuosprendį pateisinti, 
tai jisai turi stengtis įrodyti 
jo teisingumą, neatsižvelgiant į 
tai,, kurios tautos arba kurios 
partijos narys buvo kaltinama- 
sai. Teisingumas tegali būt tik
tai vienas — visiems žmonėms 
lygus!

asmuo, bet 
Panorėję 

valdovais,

organas 
kitaip.

komunistas, 
^ochimas 
ir nugala-

dėl vieno
Lietuvos žy-

“žmogžudys 
žydas Jubileras 
teismo pasmerktas 
bintas. x

“Ir žiūrėk, kas 
žydelio darosi.
dai ir jų giminės, nužeminti 
tarnai, lietuviškieji komunis
tai, socialistai, valstiečiai 
liaudininkai šaukia, rėkia vaL 

! ir 
dar- 

nors

dži# smerkia, žmogžudį 
komunistų žmogžudiškus 
bus teisina, juos gina.” 
Kad socialistai ar kas

kitas -teisiną žmogžudį ir giną

ui

Adomo ir Ievos Pasakos

Adom:?, 
iš

t

1. Kas buvo Adomas?
’ Kiekvienam musų jau iš mažų 
dienų kalte kalė į galvą, kaVl 
pirmuosius žmones, Adomą ir 
Ievą, sutvėręs Dievas,
nulipinęs iš molio, o Itevą 
Adomo šonkaulio. 1^ dabar 
dar šitą pasalią daugelis laiko 
už tikęą tiesą manydami, kad 
žmones iš tikrųjų prasidėjo iš 
Adomo ir Ievos. Taip mokė 
mus iš senų senovės, taip moko 
kunigai, taip atlošė ir turi būti. 
Bet mokslas apie Adomą ir Ie
vą dabar jau ką kita sako. Visa 
tai, kam žmonės iki šiol tikėjo, 
pasirodė yra tik paprasta pasa
ka, kaip ir daugelis į^tų pana
šių pasakų, atsiradusių senovėj.

Kaip galėjo atsirasti žmonės 
šiame pasaulyje, senovėje nie
kas nepajėgė moksliškai išaiš
kinti. Mokslas tais laikais bu
vo dar per silpnas. Įvairių tau
tų žmonės apie tai sudėjo įvai
rių pasakų, žydų tarpe atsira
do mums žinoma pasaka apie 
Adomą ir Ievą, kuri teko vėliąu 
krikščionims ir išliko iki musų 
laikų. '

Panašios pasakos apie pasau
lio atsiradimą, žmonių gyvulių 
ir šiaip įvairių įvairiausių reiš
kinių pradžia atsirasdavo todėl, 
kad senovės žmones, nesupras
dami ir neišmanydami juos tei
singai išaiškinti, aiškindavo la
bai paprastai, pasakiškai. Jau 
prieš kelis tūkstančius metų 
žmonės stengėsi pažinti pasaulį, 
jo paslaptis, įvairius jame apsi
reiškimus. žmogus ir tada gal
vojo, mąstė. Pasaka apie Ado
mą ir Ievą nėra paprasta pasa
ka, bet žmonių mąstymo pada
ras, jo vaisius, ši phsaka yra 
senovės žydų rašte, Biblijoje. 
Bet ta pati Biblija, kurią daug 
kas vadina “šventu raštu” ne
vienodai pasakoja apie pasaulio 
pradžią, pirmuosius gyvius ir 
pirmąjį žmogų, Adomą. Vienoje 
vietoje sako vienaip, kitoje — 
kitaip. Tat rodo, kad jau ir 
tais laikais ąpie pasaulio pradžią 
butą nevienos, bet kelių paša- 
kų.

I-me perskyrime sakoma:
“Ir Dievas sutvėrė Didės ban

gos žuvis ir visokius gyvulius, 
krebždančius, ir vebzdančius, ir 
iš vandens išduotus, kožną pa
gal savo veislę, ir visokius plun
ksnuotus paukščius, kažną pa
gal savo veislę”. Iš čia maty
ti, šie žmonės gyveno pajūry, 
nes žinojo jurų žuvis ir vande
ninius gyvulius.

ILme perskyrime kiek kitaip 
sakoma:,

“Nes kaip Pons Dievas buvo 
padaręs iš žemes visokius gyvu
lius' ant lauko, ir visokius pau
kščius po dangum, atvedė juos< 
prie žmogaus kad regėtų, kaip

i . * t
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jisai tuos pramintų”, čia, kaip 
matyti, kalba apie žemę ir že
mės gyvulius, bet ne apie van
deninius sutvėrimus, kaip, kad 
buvo pirmame perskirime. čia 
yra jau antra, sausumos (ne pa
jūrio) gyventojų pasaka.

Nuostabesnė biblijos vieta yr 
ta, kur kalba apie dvilyti Ado
mą, t. y. tokį, kurs kartu ir mo
teris. I-me perskirime sako: 
“Ir pons Dievs sutvėrė žmogų į 
savo veidą, į Dievo veidą sutve
rė jį, ir sutvėrė juodu vyrą bei 
moteriškę”. yV-me perskirime 
laip pat panašiai: “Dievas žmo
gų leisdamas sutvėrė jį į veidų 
Pono Dievo. Ir sutverė juodu 
vyrą bei moteriškę, ir peržeg
nojo juodu, ir praminė juodu 
žmogumi, tuočės kaip juodu su
tvertu buvo. O Adomas buvo 
šipitą ir tris dešimts metų sens, 
ir‘jam gimė sūnūs į jo veidą ir 
prasmė jį Setą.“ Kaip matyti, 
Adomo sūnūs Setas yra toks pat 
dvilytis, kaip ir Adomas.

Dvilyčių žmonių pasaulyje 
nebuvo ir negali būti. Aišku, 
kad čia. yra tik pasaka. Bet kaip 
galėjo tokia pasaka atsirasti? 
Apie dvilyti žmogų turėjo pasa
kų senovės persar ir kitos Pry- 
šakinės Azijos tautelės. Buvo ir' 
Graikuose padavimų apie milži
nus su 50 galvų ir 100 kojų. Iš 
tikrųjų buvo ne žmonės, ne ko
ki milžinai, bet atskiros gentys, 
giminės vienu vardu pavadintos. 
Vieną kokią narsią ar plėšrią 
giminę iš 50 žmonių pavadinda
vome! kokiu vardu. Toliau ar 
daug vėliau gyvenę žmonės, 
ypač jų kaimynai, manydavo,, 
kad tai butą vieno milžiniško 
žmogaus su 50 galvų ir 100 ko
jų. Taip atsirasdavo panašios 
pasakos.

Adomas ir yra ne kas kita, 
kaip vienos ar kelių semitų gen
čių tikrinis vardas. Kad taip 
galėjo būti, rodo ir lai, kad dar 
šiais laikais puslaukiniai Japo
nijos ainosai vieną ir kelis žmo- 
nes vadina “aino”. Taip turėjo 
būti ir semitų tarpe. Toje gen
tyje, kurią1 vadino Adomu, žino
ma buvo vyrų ir moterų: todėl 
ji ir atrodė vėlesnių laikų žmo
noms, nesupratusiems to vardo, 
dvilytė. Kada šioji Adomo gen
tis padidėjo, ncišsiteko vienoje 
vietoje ir turėjo skirtis į dvi 
dalis, atsirado nauja gentis, 
vardu Setas, kurį Biblija vadi
na Adomo sunumi. Tuo budu 
Setu pavadinta ne Adomo sū
nūs, bet dalis tos giminės, kuri 
atsiskyrė nuo pirmosios, pava
dintos Biblijoje Adomu.

Tokios giminių kuopos, gen
tys. gyveno primitiviškai. Vyrai 
imdavo sau žmonas iš giminių, 
kartais visai artimų. Tokia bu
vo ir Adomo gentis. Todėl ki-

daugskaita reiškia 
“galingi” (žodžio 
reiškia stiprų, drą- 
didvyrį). žodžiu

tų genčių žmonėms, kur jungtu
vių tarp giminių jau nebebūda
vo ir ieškodavosi sau žmonių ki
tose negiminingose gentyse, 
šios primitiviškosios atrodė lyg 
vienalytės. Taip atrodė šis reiš
kinys egzogamistams, t. y. 
tiems, kurie moteris vedė ne iš 
savo genties. •

2. Išvarymas iš rojaus
Pasaka apie Adomą ir levą 

nėra viena ištisine pasaka, bet 
sudaryta iš kelių atskirų pasa
kų, atsiradusių ne vienu metu 
ir ne vienoj vietoj.

Biblijoj pąsaulio įkūrėją Die
vą vadino dviem vardais: Jeho
va ir Ėloim. Ką tat reiškia?

—Jehova — yra Dievo var
das vienaskaitoje. Ėloim — žo
džio Ėloa 
“stiprus”, 
šaknis “61“ 
sų, žmogų,
Ėloim samitai vadina savo pro* 
tėvių dieviškas dvasias. Vėliau 
žodžiu “ėl” ėmė vadinti protė
vio dvasią arba bet kurios tau
telės dievo protėvio dvąsią. Kai 
Biblija kalba apie dievą, kuris 
yra vyresnis už visų tautelių 
dievus, tai jo Vardą vartoja 
daugskaitoje, t. y. “Ėloim“, o 
Jehovos vardu vadina tik vieną 
tų Ėloim dievų.

Žodis Jehova kilęs iŠ veiks
mažodžio “javah“ ir reiškia — 
“buitis, kuri yra”. Tuo budu 
Jehova yra nes kas kita, kaip 
Ėloa, stiprus ir galingas žmo
gus, pergyvenęs kitus. Tad vi
si semitai savo protėviais laikė 
dieviškus Ėloim, o toji semitų 
dalis, kuri vadinasi žydai, turė
jo savo atskirą dievą Jehp\ą. O 
kai iš atskirų savistovių taute
lių susidarė viena Izraelio vals
tybė, tai tada ątsįrado ir tauti
nis dievas. vTuo tautiniu dievu 
pasiliko Jehova, todėl, kad jis 
tada buvo vyriausias Valdančios 
tautelės dievas.

Tais laikais, kada atsirado ši 
pasaka, Jehovos — Ėloim tau
telė jau mokėjo žemę dirbti, tu
rėjo naminių gyvulių Ėdemo 
sode (“rojuje”), bet neturėjo 
žmonių žemei dirbti. Tad jie 
kreipėsi į vieną puslaukinę Ėlai- 
mo tautelę, vardu Adomas, ku
rios mažiau kultūringi žmonės 
galėjo dirbti. Šiuos Adomo 
žmones imdavo dirbti kaip ko
kius vergus į savo sodtfs, už
gindami valgyti vaisius to me
džio, kurį Biblija vadina “paži
nimo gero ir pikto.” Kai Ado
ma ir Ieva tų vaisių paragavo, 
tai Jehova -y Ėloim pasibijojo, 
kad juodu gali nustoti jo klau
sę.

Tenka išaiškinti šio posakio 
reikšmė.' Jau anksčiau matėm, 
kokios buvo pirmykščių tautų 
jungtuvės. Išpradžių susituok
davo net artimiausi giminės, 
paskui tik įvairių grupių žmo
nės, pagaliau buvo užginta ves
ti žmonas iš savos gentinės tau
telės. aKad žinotų, iš kurios 
tautelės yra bet kuri moteris, 
tai kiekviena tautelė, be senojo 
vardo, pasivadindavo nauju, ko
kio augalo ar gyvulio, vardu 
(totemistišku). Kuriam laikui 
praėjus, šiuos gyvulius ar auga
lus imdavo gerbti, pagaliau -4. 
garbinti kaip šventus, o savo 
tautelės pratėvius ir įkūrėjus 
imdavo net.tų gyvulių pavidalu 
vaizduotis. Tų gyvulių jau ne- 
užmušinėdavo, o medžio vaisių 
nevalgydavo.

Biblijos gyvybes medfe ir yra 
ne kas kita, kaip tasai garbina
mas medis ir laikomas dievišku 
protėviu. Kadangi Jehova — 
Ėloim nevalgė šio medžio vaisių, 
tai ir savo darbininkams ar ver
gams jų valgyti draudė.
į O kaip suprasti ‘pažinimo ge
ro ir pikto” medį? Čia turim 
atsiminti kai kurių tautų papro
čius. Kai Australijoj pamato, 
kad blogai užderės koks javas, 
ar per maža lieka kokių gyvu
lių, paukščių ar žuvų upėj, tai 
tada paskelbia tiems daiktams 
“tabu”, t. y. ■ uždraudžia juos 
vartoti. Bet tas draudimas “ta
bu” liečia ne visus, bet tik tam 
tikros klasės, amžiaus ir lyties 
žmones. Tokį “tabu” draudimą

kai kuriuos valgius, kaip “ne
švarius”.

Medžiui pažinimo gero ir pik
to taip pat buvo paskelbta “ta
bu”. Jo vaisius galėjn valgyti 
tik Jehovo-^Ėloim, bet ne dar
bininkai <ir vergai. Jei juos val
gytų, (ai pasirodytų esą lygus 
savo valdovams ar ponams, “šit 
Adomas liko toks, kaip vienas iš 
musų” — sako Biblija, žodis 
“musų” rodo, kad Jehova—Ėlo- 
im yra ne vienas 
daug, ištisa gentis, 

^susilyginti su savo
Adomas ir Ieva ima ieškoti dra
bužių, kuriuos iki tol nešiojo tik 
Jehova—Ėloim, o valgyti tuos 
uždraustus “tabu” vaisius su
kursto trečias asmuo, žaltys.

Daugelis senovės žmonių gar
bino žalčius ir laikė juos šven
tais. Senų senovėje žmonės dar 
nesuprato gamtos reiškinių; 
gamti jiems atrodė gyva ir 
“žmoniška”. Tad nenuostabu, 
kad garbino žalčius.

Kiek aukščiau matėme, kaip 
žmonės ėmė laikyti gyvulius sa- 

ivo protėviais, pasivadinę tų gy
vulių vardais. Ypač daugelis 
vaizduodavosi savo protėviui 
žalčio pavidalu. Tad galima ma
nyti, kad Adomą ir ievą sukurs
tė sukilti prieš Jehovą—filoimą 
toji gentis, kuri vadinosi žalčio 
vardu. Kad Biblija, pasakoda
ma paie žaltį, ištiktųjų kalba 
apie ištisą žmonių gentį, su
prantama. iš šių žodžių: Ir aš 
neprietelystę darysiu tarp savęs 
ir moteriškės ir tarp savo vai
siaus bei jos vaisiaus (III. 15)” 
kitaip sakant, sukelsiu karą ta
vo giminių tarpe.

Aigipto nelaisvėje 
ginta žydams valgyti 
vaisiai; nusikaltėlius

buvo už- 
kai kurie 
bausdavo 

tuo, kad juos varydavo iš sodų
ir daržų (kur iki tol dirbo) 
dirbti lauko darbų, daug sun
kesnių už sodų darbus.

Galima spėti, kad panašus at
sitikimai ir davė pradžią šiai 
pasakai apie išvarymą Adonio 
ir Ievos iš rojaus.

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 "7 C 
nakvinei ...................... I ■ ■ w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 4S St.

• Tel. Boulevard 4552

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir Uratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591

Jau atėjo 
Kultūra No. 10 

Kaina 45c 
Galima gauti 

NAUJIENŲ 
x OFISE 
1739 So. Halsted Street

žinojo žydai, drausdami valgyti ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^
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The Expectation of Life
By Louise Narmonta

How long may man expect 
to live?

one 
i ru
tile 

interest is port-
fn speculative

The (įuestion of how long 
may live has been of vital 
portance to man all thru 
ages. This 

rayed bot h 
thought and in prophecy. In our 
modern age, it takes the fonn 
of highly refined statistical data 
based upon available infonna- 
tion dating as far back as pos- 
sible. Present day interpreta- 
lions and calculations are apt 
to be more accurate in general 
than interpretations of pas t re- 
cords of man’» existance because 
of a better and inereasing re- 
finement in the mode of col- 
lection of the data.

A study of mortality statisties 
reveals the fact that the ex- 
pectation of life is inereasing in 
general. This inerease is due to 
the improved economicai, sočiai 
and sanitary conditions, and yto 
the progress in preventative 
medicine. Public health cam- 
paigns for the control of cer
tain infectious diseases and the 
campaign vvhich resulted in the 
reduetion of the infant mor
tality rate were factors in 
effecting an inerease in the span 
of life, also. As the prophets 
in the past aimed to foretell the 
length of man’s life, so do the 
statisticians of to-day prophesy 
an inerease in the number of 
years that a person may e.vpect 
to survive. >

the

The Span of Life in Egypt
The expeclation of life in 

Egypt about 200 years ago was 
far below what it is now in 
civilized countries. Būt, at that 
lime, those who had reached tpe 
age of 70-75 had a greater 
expectation of lįfe than Ameri
can men of that age to-day, 
owing to their having combated 
life’s struggles to such an ex- 
tent that they could look for- 
ward to several more years of 
life. Environmental conditions 
were different at that time. 
These conclusions were made 
by Pearson from a study of re- 
cords on mummy cases.

Early Christian Era

In Ihe early centuries of
Christian 'era, the expectation 
of life was less than it is in the 
present age. At that time, the 
span of a man’s life vvas longer 
than that of a vvomai^s, vvhereas 
conditions are reversed to-day.

Hovvever, even if the expecta- 
t^on of life at birth in all the 
previous ages has been much 
below wha-t it is now, an ana
lysis of the earliest records 
avaifable up to the present time 
shows that the expectations of 
life at birth and for the earlier 
years of life has been inereas
ing. whercas there has been a 
gradual decrease in the expecta- 
tion of living at the more ad- 
vareed ages. .
The Present Expected Survival

The prtsent espectation of 
life at birth in the United States 
as calculated from tables based 
on the 1920 census is 55.20 
years for white malęs and 57.41 
f oi white females. For negro 
nules, it is approximately 10 
years less than for white malęs. 
The expectation of life is highei 
foit negro females than for 
nejro malęs, būt it is about 12
years less than for vvhite fe- assumed in the construction of
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malęs. Howevcr, there has been 
a better improvement i n the 
expectation of life among 
negroes during the period 1910 
to 1920 than among whites, 
altho the chances of living are 
much more favorabkj among 
the white people. It has not 
yet been explained why the 
expectation of life at the later 
ages among all groups of peoples 
should be gradually decreasing. 
However, the expeetations of 
life at birth and in the early 
age groups was greater i n 1910 
than in 1901, and greater in 
1920 than in 1921.

the 
to 

the

The Longest Lived People
There has been a gradual im

provement of mortality rates in 
all civilized countries, altho 
some have progressed faster 
than others. This ir true, also, 
of the various statės in 
United States. According 
the tables, Kansas has 
longest lived people, for
expectation of life there is 59.73 
for white malęs and 60.89 for 
white females. Of the 14 cities 
included in the Original Regist- 
ration Area for Deaths, Wash- 
ington, D. C. is at the top of 
the list with an expectation of 
life at birth of 53.63 years for 
white malęs and 59.83 for white 
females. Pittsburgh is at the 
foot of the list with 
17.16 years as the e^pecta- 

•tion of life for white malęs 
for whilehr.d 50.42 years 

females. As for the various 
countiies, statistical tables 
show New Zeland as having the 
highest expectation of life, that 
for malęs being 59.2 years and 
for females 61.76 years. The 
figures for the šame period for 
the United States are 49.32 for 
malęs and 52.54 for females.

Industrial Control

The encouraging results 
accomplishe'd by the Metropo
litan Life Insurance Company 
i n its campaign among its mil- 
lions of industrial policy-holders 
vvhere in one decade there vvas 
an inerease of 8i/j years in the 
expectation of life at birth (and 
inereases in the other agt 
groups) shovv what intelligent 
effort can do to inerease the 
expectation of life. Public health 
control has been instrumentai 
in effecting a considerable 
decrease i n mortality from 
some of the infectious diseases 
as diphtheria, typhoid and 
others.

the control of 
have shown a 
in Severai Ii nes, 
been effected a

decline in infant

Possibilities for t^e Future
Since there has been a 

gradual inerease in the span oi 
man’s life i n his earlier years, 
since efforts in 
public health 
decided suceess 
since there has 
tremendous
mortality rates, and since many 
an effort to decrease indust
rini hazards has been success- 
ful, speculation as to the pos
sibilities for the future is in- 
evitable. A hypothetical life 
table based on tho trend of life 
as portrayed by an analysis of 
past and present data, indįcates 
a gain of 10 years at birth. Each 
age group shows an inerease in 
the expectation of life except 
the group at 70 years and over. 
No inerease is shown here
because no inerease \vas
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the hypothetical tables, as our 
present experiance sty)ws that 
the older age groups have a 
declining expactation of life. The 
expectation of life as predieted 
by the hypothetical tables 
elosely approaches the biblicai 
prophecy of “three score and 
ten” years as the span of man's 
life.

Conclusions
' Thus, after 2000 years, man 
has so adapted himself and con- 
(juered the forces of nature to 
such an extent that he has 
better prospects of living now 

than 
morė 

Of 

and in the future 
his previous and his 
reniote ancestors had. 
course, heredity and inviron-
ment are important in this con- 
neetion. A decrease in the death 
rates of tuberculosis, diph- 
therfa and other infectious di
seases, the saving of babies thru 
the agency of the infant wel- 
fare program, improved con 
ditions in industrial welfare and 
better economic and sanitary 
conditions, all these factors 
have been effective m bringing 
about a betterment in the 
chances of living. Present day 
knowledge of preventative me
dicina and in methods of sanita- 
tion are also important factors 
in changing the span of life 
for the present generation. 
When these methods will be pro- 
perly applied, they should 
effect an inerease of 10 years 
i n the expectation of life at 
birth and coiresponding in
ereases for the other age 
groups, according to the pre- 
dietions from the hypothetical 
life tables. Thus, an analysis of 
vital statisties shows that the 
span of life is changing.

Science and Scientists

Nevv Discovery Supports
Einstein Theory

After three years of experi- 
ment, Prof. A. JI. Compton of 
the University of sChicago, 
proved that light waves are 
composed of light particles. This 
announcement was made at the 
Central Association of Science 
and Mathematics teachers 
meeting lašt week.

This discovery supports one 
of the main points of the 
Einstein theory of relativity, 
vvhich has been disputed by 
scientists here and abroad.

The practical value of this 
discovery lies in the possibility 
of measuring the length of light 
rays u sėd i n treatment of 
diseases.

Scarlet Fever

The organism causing scarlet 
fever has at lašt been Gis- 
covered. It was isolated and id- 

dentified by Dr. Diek and Dr. 
Gladys Diek at the research 
laboratories of the University 
of Chicago. We can now lest 
for resistence to Scarlet fever 
by using the Diek tęst, just as 
vve do i n the case of diphtheria 
vvith the Sehick Tęst.

Infant. Mortality
The reduetion in infant mor

tality death rates has about 
reached its irreducible mini- 
mum.

When Chicago was young
On November 10, 1834, the 

Board of Trustees of the Village 
of Chicago appropriated $95.50 
for digging a public well on 
Miohigan Avė. to supply a 
small colony on the North Side. 
This mas the first action 
tovvards a public water supply. 
Previously water vvas obtained 
from wells, which upon be- 
coming unsatisfactory because 
of contamination with sewage, 
led to the development of 
another method of water 
supply. Ilorse dravvn vehicles 
containing hogsheads of water 
(these hogsheads vvere filled 
vvith lake water by means of 
buckets) vvere driven around 
the strėets. The water was sold 
to those Uo vvanted it. This 
method of water supply was 
continued until 18^6 at which 
time the population of Chica^j 
vvas 14>000. What a contrast to 
our modern system of obtaining 
drinking water! What a con- 
trast to our present population 
of almost 3,000,000!

To Our Readers
in-response to severalIn

quiries by some of our friends 
and readers as to the nature 
of mateliai desired for our 
Stucįents* Corner and as to who 
may contribute Ihereto, we wish 
to say that any interested V v v

person, whether a member of 
the organization or not, may 
send in articles oiy any subject 
whatever. Of course, our 
members are expected to con- 
tribute to this corner. Būt we 
šhall be espccially glad to heai 
from our readers. In fact, we 
urge you not v(o hesitate in 
sending any manuseripts, short 
articles, constructive criticisms, 
and any interesting notes that 
you may have. We do nat re- 
striet the type of subject mat- 
ter. Anything interesting to you 
may be interestihg to others 
also. The ėdi toriai staff, how-. 
ever, reserves the right to 
supervise the artiele and to 
delete anythging that may savor 
of personai attack. So, dear 
readers let us hear from you 
soon.

Dangei!
Time to be Vaccinated

Did you know that small-pox 
įas been inereasing during the 
ast three years i n the United 
States, in Great Britain, and 
m yarious parts of Europe? lt 
įas been definitely proved that 
vaccination has been effective 
in the control of this diseaše. 
The physical culturists and anti- 
vaccinationists by their inten- 
sive opposition to vaccination 
lave in a large measure been 
responsible for this inereasfe in 
small-pox, this inerease Jieing 
espccially noticeable on the west 
coast where there is a large pro- 

of these opposing 
If you have beėn vac- 

over 7 years iago, you 
be re,vaccinated now.

pd^tion 
peoples.
cinated 
should
For the effect of a vaccination 
usually lasts about 7 years, in 
some cases up 
i n others for 
any chances!

to 10 years, and 
life. Don’t take

I Trouble in Detroit
It is on record that the situa- 

tion in Detroit is absolutely 
impossible to control, that it is 
almost an impossible thing to 
get the foreign population to 
submit to vaccination. Now, this 
Information is highly interest
ing, for 1 . understand that 
bętroit;
number of Lithuanian 
tantš next to Chicago. 
role do the Uthuanians play in 
this difficult situation in 
Detroit? Are they averse to 
vaccination for small pox and if 
so, why ? What group of the 

contai us the largest 
inhabi-

What

fomgn population of Detroit is 
responsible for the existent 
conditions in that City? Maybe 
some of the Detroiters could 
tell us, We want very much 
to know and shall eagerly await 
communication from Detroit.

L. Narmonta.

Club Notės
givenOur danee will be 

Saturday, Jan. 23rd, 1926 at 
Auburn Park Masonic Hali. 
Tickets have been mailed to all 
members. Members who want 
more tickets please write to 
Julius Rakštis, 4435 So. Wash- 
tenaw Avė.

A prize is offered to student 
selling the most tickets. Here- 
after the narnės of students and 
>number of tickets sold will be 
published in The Students’ 
Corner.

The Next meeting of the 
Lithuanian Student’s Associa
tion of America will be held 
December 13 at 2:00 P. M. 
SHARP, at McKinley Park Ęall 
39th and Westcrn Avė. Bring 
nevv members! Visitors ant pro- 
spečtive members invited.

Del Krupo
—Ką Jus Darysite

Atai yra gydytojų receptas var- 
tojaniaa milionuoRe namą per 

V 35 metus, kuris prašalina kru- 
S PO be vėmimo | 15 minučių. 

(fiSeįįVk Talpai areiciausia žinoma ps- 
jį i aelbn nuo Kosulio, Slogą arba 

Smaugiančio Kosulio. Jai tu
rite kūdikių aavo namuose, 
Jus neprivalote būti be butelio 
ir išbandytą gyduolių, reko- 

usią kūdikių specialistų. Rei- 
aptickoje dabar. Dr. Drakc's

iiy
menduotų
kniaukite
Gleanco, 50c. buteliu.

gerų .
geriausių kūdikių specialiiū
uavo i

labai

Su judinkit Savo Namus per Kalėdas 
su Muzika ant Gulbransen

Vienatinis pianas, kuris lygiai gerai groja rolėmis ir rankomis 
daugiau negu 125,000 dabar Amerikos Namuose

DIDŽIAUSI nusistebėjimų jus galit padaryti savu šeimynai per Kalėdas jei nupirksite Gulbransen 
Registruojantį Pianų — tokia dovana kuria visi džiaugsis visų gyvenimų.

Nei vienas kuris yra grojęs ant Gulbransen Registruojančio Piano nesumaišys jo paprastu gro- 
jikliu. pianu. Ant jo groti rolėmis, nėra visai “me chaniška” muzika, bet žmoniška muzika — kaip 
grojant rankomis. .•

Tai asmeninis dasilytėjimas kuris padaro rankoms grojimų žmonišku. Gulbransen Registruo
jantis Pianas yra vienatinis instrumentas kur jus galite groti roleliua su Asmeniniu Dasilytėjimu ir 
asmeninis tonų išreiškimas gali būti išreikštas.

Pinigus kuriuos išleidžiate pašaliniams pasilinksminimams ^greitai apsimokės 
instrumentu.

šių pianų kainos vienodos visoje šalyje. Klauskite pardavinėtojų apie smulkmenas 
skirtingų išmokėjimo planų.

šiuo puikiu

SUDRIK
3343 South Halsted Street

riULBRANSEN K__Jlhe Regis tering Piano

Savaitiniai Specialai
Šiai savaitei mes pasiūlome naujus Čevevykus su Charloston 

raiščiais iŠ kumeliukų arba juodi veršiukų skaros,' su žemomis 
dėl vaikščiojimo kulnimis, su guminėmis kulnimis. Mieros J
2 ii iki 7 metų amžiaus, verti $5.00. C O O£
Specialiai apkainuoti po * Ar

Ateikite dėl Kalėdinių pirkinių anksti. Mes turime pilnų 
pasirinkimų puikiausių čeverykų ir vkilokinių namams sliperių. 
Visi pigiai apkainuoti dėl švenčių.

“Bostonian” čeverykus dėl vyrų ir W^Kj| 
dėl moterų, tokių kojų, kurioms sun- ^BB^

Mes turime žinomus 
jaunuolių. “Stylish Stouts 
ku pritaikinti, mieros iki 12EEE.

Motinos atsiveskite savo kūdikius, mes
.skoliniais garantuotais čeverykais.
Apaipiokės jums nusipirkti čeverykus čionai. Taipgi turime piln 
labai pigiomis kainomis.
Lew ir Milton Warsawsky’ai, užbaigę mokyklų kaipo kojų 
sunku pritaikinti. Nieko neruokuojame už egzaminavimų.
Dykai žaistos dėl kūdikių su pirkiniais vaikų čeverykų.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St.

Tan e pačiame biznyje nuo X88j metu
Krautuve atdara kožnų vakarą; nedeliuj iki (i vai. vakare

nai

nų

Just a Smile
“Sąy Doc, did you ever doctor 

another doctor?”
“Yes, why?”
“Wel1, I was just vvondering 

jf a doctor doctor^ va doctor the 
way the doctored doctor wants 
'to be doctored or does the doctor 
doing the doctoring- doctor the 
other doctor in his own way”.

Her fautt
A certain professor was left 

a widower in his old age. Not 
very long after he 
announced 
marrying

sudddnly 
his intention of 
again, half apolo-

» NE8VAIGINK 8AVO KŪDIKIŲ,
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji «u narkotižkals nuodais, 

kad “apmulilinti” jo skuiisiiitj paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputi

BAMBINO
tyriausio, Baldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nčra svaigalų. 
Nėra nurkotiikų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ifi daržovių ižaunkų, kuri pagelbeti nuo vidurių užkietCjiino, vidurių 
dieglio, mflžlungio. Kūdikiai mčgsta Ji. Jie net prato daugiau s.

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonkų, 
I arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų,

FTaJMr F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tb Street Brooklya. N. Y.

gitically, adding,
“I never would have thought 

of it if Lizzie hadn't died”.

'‘Joe married a cool million 
I 'uhderstand”.

aYcs, and his wife acts as if 
she were afraid to let him get 
4iis fingers chilled”.

Pirkite

“Did you ever see a company 
of women perfeetly silent?”

“Yes, once; Šome or^ had 
asked which of those present 
was the eldest”.—Answer|t

Bill—“Misa Clark is a clever 
giri. She has brains eniif for 
two”.
Judy—“Then she’s the one 
for you to marry”.

Del Geriausių Pasekmių 
Pardavimui Visose Krautuvėse

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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ADOMO IR IEVOS 
PASAKOS CHICAGOS

3. Kainas ir Ahlius.
Tuf būt kiekvienas gerai ži

no pasaką, kaip Adomo ir Ie
vos sūnūs Kainas užmušė savo 
brolį Ablią. Kaino vardas da
bar visų nekenčiamas, o iš tik
rąją jis reikėtų gal gerbti. Mat 
šią pasaką reikia suprasti ne 
tiesiogine reikšme.

Senovės žydai buvo klajok
liai, žemės nedirbo, gyveno iš 
gyvuliu. Gyvulius ganyti buvo 
reikalinga turėti dideliu liuosu, 
nedirbamą žemės plotų. Todėl 
jie žemdirbių nekentė, nes žem
dirbiai jiems siaurino ganyklas, 
neleisdavo žydams bastytis su 
savo gyvuliais per dirbamus 
laukus. Jei kas išdrįsdavo min
džioti ar kitaip naikinti javus, 
tai įpykę žemdirbiai galėdavo ir 
užmušti. Taip ir Kainas galėjo 
užmušti Ablių. O kad jiedu 
neviem dai gyveno, tai pati Kib
li i i sako: “Kainas nešė aukai 
javą, o Ablius —-gyvulių”; va
dinasi, Kainas buvo žemdirbys, 
u Ablius gyvulius angimi.

Panašiai pasakoja ir suomių 
poema “Kalevala”, kur (Jrita
mas užmuša savo brolį Kalovo 
už tai, kad Kalevo šuo sudraskė 
(’ntrmo avi, kuri nuėdi brolio 
Kakvo avižas.

Kadangi žydai buvo klajokliai, 
tai jų Dievas, žinoma, turėjo 
užtarti Ablių, kaipo klajoklį, o 
Kainą, kaip žemdirbį, bausti. 
Jtet kadangi toj pačioj gi> 'įnė.i 
keršyti nebuvo leidžiama. tai.Luoti Valentine

ŽINIOS
Kova su farmeriais
Parduodantys pieną farme- 

riai pradėjo smarkią kovą su 
Chicagos* sveikatos departamen
tu, ' kuris pradėjo reikalauti, 
kad į Chicago gabenamas pie
nas butu tik tu karvių, kurios 
nuolatos yra ištiriamos ar jos 
kartais neturi džiovos. Par
tneriai tam griežtai priešinasi. 
Niekurie jų atsikreipė į teismą 
ir gavo laikinį injunetioną prieš 
Chicagos sveikatos departamen
tą. J^veikatos departamentą 
remi^ kitos sveikatos įstaigon 
ir draugijos, jų tarpe ir džiovi
ninkų sanatorija. kuri sako, 
kad dabar pristatomas į Chica
go pienas yra tankiai nesvei
kas^ Niekurios pieno kompani
jos, norėdamos paskatinti far- 
merius rūpinti sveikesnį pieną, 
pradėjo brangiau mokėti už pie
ną iš sveikų, egzaminuotų kar
vių.

Išrodo, kad kova bus aštri 
ir ilga, nes nė viena pusė neno
ri nusileisti. Sveikatos departa
mentas nenori įsileisti į Chica
go nesveiką pieną, o 1‘armeriai 
nenori egzaminuoti karvių delei 

f surištų su tuo išlaidų.

Kaltina tėvus

(lietutis) tuVos našlaičių bazorui. Džiau- 
» Bridgeporto apy- gimnės, kad net tolimų miestų 
Bot McKrlane šaltis moterys ir merginos su chica- 
......L-invi vAvvfic. j'gietėmis bendrai dirba labdary

bės darbą, teikdamos paramą 
nelaimingiems našlaičiams. Tai 
nepaprastai gražus pavyzdys, 
kuris turėtų prie to darbo mus’ 
visus amerikiečius paskatinti, o 
ypatingai chicagiečius, nes ba- 

kulkomis žaras Chicagoje yra rengiamas 
ir jis įvyks 6 d. gruodžio, d 
valandą po pietų, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., ant ant
rų lubų, toj pačioj svet, bus 
šokiai nuo 7 vai. vak. Buza-

o McErlano-šaltis 
šnika valdo 
gardą. I 
šaika buk pradėjusi veržtis 
Town of Lake, tad labai nepa
tinka O’Donnell šaikai, kuri 
buk pradėjusi keršyti įsiveržė
liams.

kad Sheldon yra žuvęs, spė
jama iš to, kad jo automobilių 
rasta suvarstytą
Rockvveil gatvėj, tarp 65 ir 66 

netoli Sheldono namų, 
negirdėjusi jo- 

kiti kaimynai 
uvių apie

A. Valančienės vardu; 3246 S. 
IlaisteiI St.f 3 lubos. Pinigines 
aukas rašykite čekį ižd. I’. P>a- 
lickienės vardu, siųskite sekre
torei. M. Zolpienei, 927 W. 34th 
PI,, Chicago, II). —K. J. K.

styti piinri negu darys tokį nu- 
tai’imą. įteikia taipjau atsi
žvelgti ir i tai, ar tiems siūly
tojoms nuosavą namą įsigyti, 
ištikiu jų rupi Kliubo reikalai, 
ar tik asmeninė nauda. —Dėdė.

Roseland Kensington

Ar Jus žinote, kad —
Labiau išsilavinę aleiviai mano, 

kad ši šalis yra tiktai pinigą <lir 
hiino šalis ir nieko nėra aisiekhi 
lilerahiroj, muzikoj, arba dailėj. 
Kad pataisyti klaidą lokio nusis
tatymo, dabar yra išleista daug 
literatūros apie dailę, muziką, 
skulptūrą, teatrus ir literatūrą. Ar 
jus žinote, kad grynas Turkiškas 
tabakas su gardžiu skoniu ir par
vežtas 3,0110 mylių tolumo, tas pa
daro Helmar cigarelus Amerikos 
geriausios vertės cigarettis.

gatvių,
Motina sakosi 
kiu šūviu, bet 
sako girdėję keletą 
vidurnaktį. Paties Sheldono1 ras ir šokiai tęsis iki vėlumai, 
irgi niekur nesurandama, moti- Taigi ,visi prisidėkime, aukoda 
na irgi sakosi nežinanti kur mi rankdarbius ar pinigines nu
jos sūnūs yra.

Kelios dienos atgal tilpo ži
nute apie Auksinės žvaigždės 
P. ir P. Kliubą, kurioj p. J. 
Buika ragina kliubą nutarti se
kamais metais įsigyti nuosavą 
namą, Tas klausimas jau daug 
sykių Kliubo buvo svarstytas 
ir prieita prie, nuomonės, kad 
tai nėra taip lengva atsiekti, 
kaip mano p. Ėuiko. Ir šį kar-

mun-

Kapinių darbininkai 
streikuoja

Keletą dienų atgal 
kavo penkių kapinių 
šiai ir prižiūrėtojai, 
darni pripažinimo jų unijos ir 
pakėlimo algos. Visos tos kapi
nės yra katalikų ir todėl yra 
po viena ir ta pačia valdžia. 
Darbininkams sustreikavus ad
ministracija pradėjo 
streiklaužius, kurių 
pastatyta policiją.

Išteisino

;as ir bazaran atsilankydami.
kizarui rankdarbius siųskite |tą Kliubas turi gerai apsisvar-

Kiek laiko atgal tūlas 
šaino mylėtojas susi kvietė pa
žįstamus draugus. Susikvietęs 
j (tos girdė munšainu. Kadangi 
buvo pažystamų jo daug drau
gų, tad juos begirdant ir pa
čiam prisiėjo daugiau išgerti. 
Jo draugai dar nekuriu mažai 
išsigėrė, o jis pradėjo dejuoti, 
kad smaugia munšainas. Drau-

(Seka ant 7-to pusi.)

ANGLYS-KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Associationj atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englewood 4760 i

sustrei- 
duobka- 

Teikalau-

samdytisz I
apsaugai■

m:, 
kai-

46 
buvo 
peiliu sa- 
i.šteisinta.

Mrs. Anna Kuna, 
1856 W. 18 St., kuri 
tinama už nudurimą 
vo vyro Al bert, liko 
Prokuroras kaltino, kad ji nu-1
dūrė peiliu savo vyrą barny-už 
šaltą vakarienę. .Ii gi liudijo, 

i .. kad jos vyras parėjęs girtas, o
pasitenkino vien tuo, kad Kaina P^ti, kuliuos kaitinama, kad jielįp įį p«|£į buvusi girta iškilęs 

kaip

South Chicagoje tapo areš- 
Dovtich ir jo

tas,Pri'<‘rte savo dukterį Oną, 14i|)arnjs |r jį nepamenanti 
metu amžiaus, ištekėti už Char-jįį savo vyra nu(įllI.l-

i

iš savo krašto išvijo. Išvąys 
žmogus yra silpnas ir bejėgis;
jei kas jį užmuštu, tai nėra kam Jes Kahn, 29 metų, kuris piiža- 

Kainas randa ir'(lėJ° juos užlaikyti. Tėvai net 
ir teisme prisiekė, kad jų duk
tė Ona yra 17 metų amžiaus, 
^kitaip ji nebūtų galėjusi ištekė
ti.

Bet apie tai sužinojo valdžia 
ir tėvai tapo ‘atiduoti teisman. 
Jie pareikalavo jury bylos na
grinėjimo ir tapo paliuosuoti už 
kauciją. Juos kaltinama už 

, kreivą prisaiką paduodant prie 
• dukters metus. 

Dukters gi apsivedimas su 
Kahn veikiausia bus panaikin-

už jį keršyti.
prašo Jehovos (Dievo) jo pasi
gailėti. Jehova pasigaili ir pa
žymi jį ženklu, kad jo niekas 
neužmuštų. O užmušti gali 
greit, nes jam išvarytam teks 
keliaut į svetimus kraštus. Jam 
paskirta eiti i ištrėmimo vietą, 
žemę Nod. Nuėjus j tą žemę, 
įkuria miestą, jo ainiai dirba 
žemę, naudoja jos turtus, iš «e- 
ležies ar kitų metalų išmoksta' 
kalti įvairių įrankius. Kultūra \ 
auga, žodžiu sakant, žemės 
ūkis auga, stiprėja, nugali kla
joklių gyvulių ūkį.

Tuo budu Kaino ir Abliaus 
vardai yra ne žmonių 
bet dviejų giminingų 
kurių viena vertėsi 
ukiu, antra — žemės ukiu. .Tie, 
kurie vertėsi gyvuliais, t.y. kla
jokliai, matyti, i>us stipresni, 
jie privertė Kaino žemdirbių 
giminę keltis į naują vietą.

Taip reikia suprasti ši Bibli
jos pasaka. —J. N—u«.

U6iiwi| Rateliuose
Lietuvos našlaičiu 

reikalu

vardai,

gyvulių

Butlegeris nušautas?
Policija spėja, kad butlege- 

ris Balph Sheldon, narys Mc- 
Erlane-šaltis šaikos, liko nu
šautas kovoje su kitais butele- 
geriais. Kiek žinoma jis buvo 
didelis priešininkas butlegerių 
O’Donnell brolių ir abi šaikor 
tarp savęs smarkiai kovojo. 
O’Donnell valdo Town of Lake.

Smagu yra pastebėti, kad 
Ch Tongos Komitetas l Jei u vos
Našlaičiams šelpti paskelbtas 
obalsis: šelpkime Lietuvos naš
laičiui 
giaino 
raširdė visuomenė rado daug 
pritarimo, nes jau \ pradėjo 
plaukti piniginės aukos ir įvai
rus rankdarbiai. Kelios dienos 
atgal p. O. Žalpienė iš So. Oma
ha, Nebr.t prisiuntė keletą dir
binėlių. Vakar gi komiteto 
valdyba gavo nuo p. O. Balt- 
rukonienės iš Cleveland, Ohio, 
pranešimą, kad nekurtos cleve- 
landietės prisiunčia dovanų Lie-
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GERIAUSIA KRAUTUVE
Bridgeporto Apielinkeje

Pas mus galima gauti geriausį pasirinkimą vyriškų, moteriškų ir vaikų aprčda- 
lų ir kitokių įvairių Kalėdinių Dovanų. Mes užlaikome geriausių išdirbimo ir 
naujausios mados .tavorę ir parduodame labai pigiai. Kiekvienas atsilankęs yra 
užganėdintas musų patarnavimu. Taipgi ir tamstų užprašome atsilankyti.

M
H
H

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinirlr^ 
Tas speciali* pasiūlymas yra 7 i m 
tiktai trumpam laikui, todėl n 
liokit, atsilankykit šiandien. / Juėlio 
jimas visuomet yra pavojingi ne» 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrą krar- 
jo ligų yra musų sprcialumas.

M
H 
M
M

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pu:

35 metai paty
rimo gydyme 
chronišką vy

ru

VYRŲ

M 
N

MOTERŲ 
SWEATERIAI

Gražio padarymo, iš 
stų vilnų ir įvairių spal
vų . , $4.50 ir $6.50

SWEATERIAI
Čystų vilnų, gero padary
mo $4.75 ir augščiau.

MOTERŲ PANČIAKOS 
Šilkinės pančiakos, viso
kių spalvų, gero padary
mo, pora ...................... 35c
Mes užlaikome didžiausj 
pasirinkimą pančiakų į- 
vairių spalvų ir visokių 
išdirbimo: šilkinių ir vil
nonių pančiakų dėl vyrų, 
moterų ir vaikų.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambary. 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl Jūsų darbo ir paailihkaminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, "Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyto, "Ix>comotor A ta
kiu’’, Bronchito, Astma, Anemioa, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
I’asididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir ailpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingu 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, ėiepus, Bakteryn, 
Antitosin ir speeialės “intravenoua** 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro- pine* •*606” ir jei yra reika
lai.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki fi :30 va
karo kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 va), vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearhorn St, Chicago

M

i

Tel. I^fayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
i v tarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Chicago, III.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, pat ar. 
navimą ir parankamą ii<n» 
Bankus.

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal

Gyląs ir Skausmus

dud«U. Children’a Musterole (lengvaa- 
nš forma) 3Sc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS

na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimu ir 
Kosėjimą.

b

<Mddt by

cy-

M 
M 
M 
M

prisidėdami prie ren- 
rankdarbių bazaro, ge-

K

►<

Haupymo

901

M

M 
H

M
M

MERGAIČIŲ 
. KEPURĖS

Čystų vilnų ir visokių
spalvų...........................98c

H►<
VAIKŲ SWEATERIAI 

Čystų vilnų, visokių spal
vų ir naujausios mados. 
$2.50 ir augščiau.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

VYRŲ UNION 
SIUTAI

Cooper’s spring needle 
Allen pusvilnoniai, vertės 
$3.50, už................ . $2.25
Čystų vilnų Union Siutai, 
visų šaižų . $5.75

Melvin A. Tr»y!or, Prezidentas.1

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroc 
ir Clark Streets,

K!
K

M

M

■ Šviesą ir pajiegą suvedame f senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

MOTERŲ IR MERGAI- 
ČIŲ SWEATERIAI

Čystų vilnų, visų šaižų, 
balti, raudoni ir rudi. 
Kainos .................... $7.50

MOTERŲ ŽIURSTAI
Gingham žiurstai, nau
jausio išdirhimo, neblun
kantis, gražių spalvų 
po ...............................59c

*

VYRŲ PIRŠTINES 
Skurinės pirštinės, su pa- 
mušais ar be pamušo. 
$1.25 ir augščiau.

VAIKŲ PIRŠTINES 
Skurinės pirštinės, su pa
rnasu, vertės 50c, 'parsi
duoda po 24c pora.

►4

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pagelbų 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
i naujai įs
teigtų EURO- 
PINI-AMEH1- 
K O N 1 S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 
—■‘LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuris yra j- 
rengtaa vė
liausios madott
mašinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų žalių- 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ėhrlich’o 606 ir 914 Oficia- 
lis Vokietijos Prirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, geidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
| kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES - - pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ‘ ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labui matos ir jus ut- 
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką visvien jus ateisit į mu
sų įstaigą. Mm pngydėm daug ligonių, 
kurie buvo apslvylę su kitais gydyto
jais. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MED1KALIS 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St.

2-ras augštas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedšly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

J. Saudargs & J. Pikelis Co
MEN’S, LADIES’ AND CHILDREN’S WEAR

3159 South Halsted Street
Kampas 32nd Street, Chicago, Illinois

T

m
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Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežaHties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Sis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup



NAUJIENOS, CTIcago, m.

Brighton Purk

kuopa
Dry Godds; Helena

ir

Padėka

Ona Staniulienė ir
itirydiiua

dukterys.
;; ... _ . . .i . ‘ituvių Keistučio pašelpinis kliu-Mes tikimės, kad kliubas bus .....’...... . ...

Iš Waukegano j Chicagą

Jos mo- ' r Lkf

| UUTV UV^VlVO, HVU A 1 AMMA

užinteresuos plėtojus netiktai, kad duktė su-

,dau£ pinigų sulinko nuo biznie- ijtikierių.
tii

(Tąsa ant 8-to pusi.)

rių, bet nelaime atsitiko, Jcuo- 
met “pamėtė” knygutę, kurioj 
buvo surašyti vardai aukotojų,

DR. VAITUSH, G. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI“

vertas pageltos ir paramos ir 
ateity.

Ačiū visiems ir visoms.
—Busy Needle Sewing Club.

ge-
tu-

1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avc.

Fancy Goods; Julia
— N o t ions; Frances 

General Dept.; P.
Furnishings;

Kliubo susirinkimas.—Surprize 
party.

degė, bet ir motinos ranka pie
voj ingai apdegė.. Minėta mer
gaitė buvo labai užsiinteresa
vusi politika ir buvo gana ge
rai ją supratusi. Kuomet bu-

kalba,1 davo rinkimų dienos (election 
gerų ^day), ji visuomet būdavo bal

savimo kambary kaipo regis- 
l''!truotoja piliečių. Tai vienintč-

šiuomi pranešame Rimi
nėms ir draugams, kad

yra var- 
ntgavimn 

Jo gaivinant 
ant gilių, nervu 

Hiiprurnt} silpniem*

xxxx^xxxx‘xxxx'xx'xxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

ir rųšių valgiai ir gėrimai.
"Jau buvo apie devintą valan- 

, dą vakaro, kuomet p-ai Alek-

Busy

Lapkričio 7 d., Mildos svet., 
buvo'surengta dėl gerb. pp. J. 
ir F. Aleksandravičių (brigh- 

:tonparkiečių) taip vadinama 
|‘'Surprise party.” Si svtr.prise

pagerintas

606

apsimo-
—P. G.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMA 
gydymo išgydo'

Kraujo, inislėu, ilfcputno, privatinė*, ala • 
Uit, užsendinlou ir užkrečiamos Ii got viii 
išgydomos. . . l

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

k irstytis namo.
^Anton Jusas.

Penktadienis, Giuod. 4, ’2

Lhiuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

pini

nėra

Bridgeportas

ti pragyvenimo iš nuinšainos, 
kuomet yra daug darbininkų be 
darbo. —Doseland ietis.

gai suko, kad išgertų keletą 
burnelių, tai smaugimas parei
siąs. Bet netik neperėjo, bet 
teko ir visai palydėti gyvastį— 
mirė. Mirus jo draugai pra; 
nešė munšainieriams, kad jie 
neteko savo mylimo draugo. 
Atsilankę munšainieriai, vieni 
apgailestavo jį, kiti net pyko, 
kad buk jis dažnai apgaudinė
jęs juos policija, per tai daug 
munšaino išgirdę veltui. Per 
tris dienas šnekėjo, gėrė ir po
terius kalbėjo už velionio dūšią, 
o į ketvirtą dieną palaidojo. 
Laidojo su bažnytinėmis apei
gomis. Jose dalyvavo ir mun
šainieriai, kurie bu^o blaivesni. 
Velionis išgyveno Amerikoj a- 
pie penkioliką metų, buvo ve
dęs; moteris Lietuvoje su kū
dikiais laukė kad sugrįžtų, bet 
kad pamylo svaiginančius gėri
mus, kad ir dirbo, nebuvo kada 
užsidirbti pinigų ant kelionės.

Vieni po kitam miršta mun
šaino mylėtojai. Nors jiems 
ir aiškini, kad munšainas ken
kia, bet jie vis netiki tam, kol 
juos nepaguldo ant patalo. Bet 
dabar ir patys munšaino mylė
tojai pradeda pripažinti, kad 
munšainas kenkia jų sveikatai^ 
netite kūno. ir proto, raet
munšaino pardavėjai dejuoja, 
kad jų protak tiek suklero, kad 
jau nebajali suskaitliuoti 
gus už munšainą.

Bedarbiai dejuoja, kad 
darbų, brangus pragyvenimas. 
Biverdalėje cukernėje pradėjo 
dirbti cukrų. Čia dirba ant 
dviejų šiftų po dvyliką valąn- 
dų. Bosas sako, kad bus dar* 
to ant poros mėnesių. Dirba- 
čia ir munšainierių, nes ir jie

Bridgeportas dar vienu daly
ku gali pasigirti. Tai tuo, kad 
jis .turi geriausią departamenti- 
nę sankrovą ir kad ta sankro
va didžiumoj yra valdoma pa
čių lietuvių. Nesenai Chicagos 
Ketail Bussines Mens’ Associa- 
tion darė tyrinėjimus ir rado, 
kad Lustig’s Departament Sto
re, 3410-12 S. Halsted St. yra 
geriausia to didumo departmen- 
tinė sankrova.

17 metų atgal Oscar Lustig 
ir jo žmona užsidėjo Bridge
porte nedidelę sankorvėlę. Jų 
nusistatymas buvo pardavinėti 
už žemiausiai galimas kainas 
geriausias gaunamas prekes. 
Jie vedė biznį teisingai, žmo
nės tai atjautė ir jų sankrovą 
nuolatos augo ir augo. Nors 
buvusi nedidelė sankrovėle da
bar išaugo jau į nemažą de- 
partmentinę sankrovą, bet pa
grindiniai biznio principai pasi
liko tie patys: pardavinėti pre
kes už žemiausiai galimą kai
ną. Daugiau to, duoti kuoge- 
riausias prekes, su teise kiek
vienam kostumeriui sugrąžinti 
prekes, jei jos jam nepatiktų, 
nežiūrint kada jis butų jas pir
kęs. Ir šiandie Lustigs’ depart- 
mentinė sankrova skaitoma yra

I pigiausia pardavinėjanti pre
kes sankrova Čhicagoje. 1 į

Be to ši sankrova skaitoma 
yra ir didžiausia lietuvių san
krova Amerikoj, nes joje dirba 
vien lieutviai. Net ir visi de- 
partmentų viršininkai yra lie
tuviai: Julia Pukelienė —Ready 
to wear dept.; Elzbieta Mažei
kienė -
Šokos — Domestics ant Cur- 
tains; Marion Dalkienė — Un- 
derwear dept.; Alice Vaiteku- 
naitė — 
švabienė 
Burbienė
ęarmen—Mens
John Christian — Boys Furni- 
shhings. Nuo jų dabar pri
klauso visas sankrovos vedimas 
ir jie veda ją labai gerai, nes 
kitaip sankrova nebūtų tokia, 
kokia ji yra dabar, kad net di
delės biznierių asociacijos pri
pažįsta ją geriausia, iš mažų
jų, depaitmentine sankrova pa
sauly. Lietuviai gali tik iš 
to džiaugtis, kad tai yra jų 
nuopelnas ir remti tą sankrovą, 
nes tai jiems patiems 
kės.

Lieluvių Keistučio pašelpinio 
kliubo metinis susirinkimas į- 
vyks septintadieny, gruodžio 6, 
McKinley Park svetainėj, ly
giai 1 vai. po pietų, šis susi
rinkimas yra labai svarbus tuo- 
mi, kad jame turės būt išrink
ta kliubui valdyba dėl kitur 
metų (1926). Manau, kad na
riai mokės įvertinti savo orga
nizacijos tą taip svarbų reika
lą, tai yra atsialnkys visi susi- 
rinkiman ir išrinks tokią val
dybą, kuri pasišventus dirbtų 
dėl kliubo gerovės. Kiekvienas 
kliubo narys vyras ar moteris, 
netik kad turi pilną teisę, bet 
ir privalo būti sargyboje visuo
se kliubo reikaluose. Be vai-/ 
dytos rinkimo bus dar ir dau
giau reikalų, kuriuos turėsime 
būtinai šiame susirinkime at
likti. Nariai, kurie esate sko
lingi kliubui prašomi šiame su
sirinkime užsimokėti; taipgi 
butų gerai kad užsimokėtumėt 
iš kalno už visus metus.

Prezidentas ir nariai
Needle Sewing Club Šiuo taria 
savo grilia.i.isi.}. tiems •
jauniems lietuviams ir lietuvai-1 . . , .... .. . i.- party surengta tam tikro ko-
tems, kūne pagelbėjo padaryti o kuris buvo susid jš
.• « »■> •• l? n Innlrv *sėkmingą “Bunco party” lapkr.
21 d., Juciaus restorane. Var
pai kada gali būti linksmesnis 
vakarėlis, kaip buvo ta “party.” 
Ir visi laikėsi puikiausios tvar
kos, nors narės buvo užimtos 
kitais to vakaro reikalais.

Taipjau dekuojame p.p. Ju
ciui, Wilson Martin, p.p Stul-i7. 
pinams, p-ioms Nedvar, Nelson, 
Jučus seserims ir kitiems už 
jų malonias dovanas ir prizus

apie astuonių p. J. Aleksandra
vičiaus draugų, tikslu paminė- Į 
ti jų dvidešimt penkių metų ap- 
sivedimo sukaktuves ir kartu 
pagerbti J. Aleksandravičių už 

i jo daug metų nuoširdų pasi- 
Jdarbavimą dėl lietuvių, o ypa
tingai dėl mus brightonparkie- 
Įčių, nes šioj apielinkėj jo pa- 
stangomis suorganizuota net 
trys organizacijos, būtent: Lie-

Lapkričio 24 d. pp. Chapai 
persikėlė iš Waukegano į Chi
cagą ir apsigyveno Bridgeporte 
prie 3129 S. Halsted St. čia 
poni Chapienė užsiima savo nu
mylėtu amatu — išsiuvinėji- 
mais (embroidery). P-as Cha- 
pas turėdamas gražų baritoną 
taisą buvo mylimas , waukega- 
niečių ir kenoshiečių, t. 
kad jį pamylės 
ir kaip kitiems 
taip ir p. Chapui priduos dau
giau energijos ir toliaus lavin
tis.

bas, kuris jau bus apie keturio
lika metų kaip sėkmingai gy
vuoja ir turi apie keturis šim
tus narių vyrų ir moterų, Ame
rikos Lietuvių piliečių kliubas 
tik trečias metas kaip suorgani
zuotas/ o jatf .Wi virš' poros 
šimtų narių ir gerai gyvuoja 
ir Brolių Lietuvių Skolinimo ir 
Budavojimo Draugija (spulka) 
jau bus keletas metų kaip pui
kiai verčiasi savo biznyje, ku
rios pagelba gahrna lengviausiu 

|budu ‘įsigyti sau nuosavą na- 
;mą arba susitaupyti pinigų. 
Taipgi jis suorganizavęs ir Si- 
mano Daukanto Draugiją, ant 
Bridgeporto, kuri rodos, šiuo 

i laiku skaitoma viena iš didžiau- 
. v. ’lsių pašelpinių organizacijų Chi- ir chicagiečmn jc N t jis 

dainininkams, I ...

sandravičiai, lydimi jų draugų, 
atvyko svetainėn švęsti savo 
sukaktuves. Čia juos iškilmin
gai pasitiko komitetas ir visi 
surprise party dalyviai. K. 
Yurgono orkestras sugriežė ve
stuvių maršą, dvi mažos pane
lės Dambrauskaitė ir švitorai- 
tė, kurios buvo tam tikslui pri
rengtos, viena jų įdavė p-iąi 
Aleksandravičienei baltų rožių 
bukietą,* o antru įdavė p-ui Ą- 
leksandravičiui gražią lazdelę. 
Po to vakaro vedėjas’ pakvietė 
sėstis į jiems paskirtą vietą ir 
taipjau ^pakvietė ir visus sve
čius prie stalų. Visiems susė
dus komitetas įteikė p.p. Alek- 
sandravičiams dovanų puikią 
sidabrinę naujb styliau^ taurę 
gėlėm sudėti, fotografas p. 
Stankūnas nuėmė visos puotos 
fotografiją. Po to prasidėjo 
vakarienė ir kartu programas. 
Koncertinę dalį programo išpil
dė dainininkas Kastas Sabonis 
ir keletas studenčių; jie visi pa
dainavo po'keletą gražitj daine
lių, akompanaujant pianistui 
p. Bijanskui. Bo dainų buvo 
kalbos. Vieni jtį kalbėjo apie 
gerb. Aleksandravičiaus nuvei
ktus darbus tarpe lietuvių, o 
kiti išreiškė geriausių linkėji
mų jubfliantams. Paskutinį 
kalbėti pakvietė patį jubiliantą 
Aleksandravičių. Jisai, kaip ir 
visuomet, kalba išlėto, aiškiai 
ir laikosi temos. Labai žin- 
geidu buvo klausytis kuomet 
jis kalbėjo. Apie tas apysto- 
vas, kuriose reikėjo jam dirbti, 

j organizuojant draugijas ir kliu* 
bus. “Jeigu mes norim, kad 
musų, lietuvių, balsas butų vi
sur girdimas, tai mes turimi bū
ti organizuoti,” sakė jis. Baig
damas savo kalbą pasižadėjo ii 
ant toliaus darbuotis, pareikš
damas: “šio vakarėlio surengi
mas duoda man suprasti, kad 
jus mane užjaučiate, todėl aš 
dirbsiu dėl lietuvių labo ir to
liau, dirbsiu kol mano akys ma
tys.” Abelnaį Jo kalba pada
rė didelio įspūdžio į susirinku
sius. Po proginio šokta ir tik 
apie antrą valančią nakties pra
dėta

tad dabar neatsimena kiek kas [J 
aukojo ip pasirodo, kad nėra nė 
‘cimborijos,” nė aukų. • šio 

atsitikimo niekas nebūtų žino
jęs, jeigu ne ta boba, vadina
ma “karve,”' nebūtų išsiplepė
jus krautuvėse.

Sandaros vietinė 
pasislėpė.

Vienas metas atgal vietinį 
Sandaros kuopa gerai progre
savo ir daug narių turėjo, bet 
dabar pasislėpė kokiame ten 
urve, kur prohibicija progre
suoja. Vietiniai sandariečiai 
atbudikime kuopą ir nepaisyki
me konkurentų.

lietuviai krautuvninkai.
Musų lietuviai krautuvninkai 

varo gerą “gišeftą” ir turi 
ras pasekmes. Kiekvienaš
ri po brangų automobiliu ir va
žinėja grybauti, medžioti 
šiaip pasilinksminti. Yra ir 
tokių, ypatingai minkštų gėri
mų pardavėjų, kurie turi dau
giau finansų, negu proto ir net 
savo kostumerių nepaiso.

Lietuvio našlaičio laimė.
Nepersenai buvo radijo paro

da Coliseum svėt. kame bu
vo dykai dalinami išlaimėjimo 
tikietai dėl radio ir laimėjo Ci
cero jaunuolis našlaitis Anta
nas Rėža (Reis). Dr. A. P. 
Gurskio auklėtinis. Radio ver- 
tas $300. Tai kaipo našlaičiui 
pasitaikė laimikis ir jis jaučia
si laimingas. Jis priklauso 
prie “Lietuvių Moksleivių Su-1 
si vienijimo Amerikoj” ir yra 
užbaigęs keturių metų kursą 
aukštesniosios mokyklos. Am
žiaus 16 metų.

Naujas aptiekorius.
Nepersenai atidarė naują ap- 

tieką gerai žinomas B. Jankau
skas. Aptieka randasi prįe lie
tuviškos bažnyčios,* ant 49th 
Ct. ir 15th St., Chicagos lie
tuviai * daktarai jam simpati
zuoja, nes sakp, receptus pri
pildo gerai. Klaipo sąžiniškam 
žmogui, patartina kreiptis prie 
jo su reikalu.

; Jauna lietuvė mergina sudegė.
Pereitą savaitę tūla Gečaitė, 

Į lietuvaitė, apie 21 m. amžiaus, 
1 sudegė skiepe. Nelaimingas 

ras0"1 atsitikimas buvo sekantis. Ji-

1---------

Cicero Žinelės

BARBORA BATUŠKIENfi
Po pirmu vyru Žilevičienė
Muku mylima motinėlė persr- 

skyrė su šiuo pasauliu suluuku- 
«i 50 metų amžiaus, Gruodžio 
2 dieną, 1925, 3 valandą po pie
tų. Paėjo iš Kauno redyooM, 
Telšių apskričio, Žarėnų nara- 
pijps, šaušilės kaimo. Ameri- 
kojė išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jurgį, 2 sunu: Stanislovą 
ir Aleksandru, dukterį Bronis- 
lav^. Lietuvoj brolį Adomą Be- 
renf ir seserį Juozefą Rumbu- 
tienę. Kūnas pašarvotas randa
si 10528 Edbrooke Avė., Rose- 
lond, Iii.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gruodžio 5 <1., 8 valandą ryto 
iš namų į Visų šventų Parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gėdūlin- 
ffos pamaldos už velionės sie- 
ą, o iš ten bus nulydėta į šv. 

Kazimiero kapines.
Visus gimines, draugus ir 

paž|stamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai 

ir Duktė *
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim
ba]! grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

PiJANII KRAUTUVES
ŪMU**"

Antano Staniulio lavonas 
I I

bus perkeltas į Dr.. Cher- 
ry’o lotą, subatoj, gruo
džio 5, 2 vai. po pietų, 
Tautiškose kapinėse.

metodai

914

ir tikras Europinis 
escide gydymu* H'Art
inama. Vienatinii ry- 
'lynui nuo sifilio dum
damas ui g
temą kainą *0^*

tiktai' trumpam laikui

paeina ntr 
Kad

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, ncrvuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
tair.o trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali ątyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1(

8 vai. NedčKoi 10 iki 1 vai. p. jr
1545 West 47th Street

Phone Boulcvard 7589

DR. B. M. ROSS 
Atsakanti* 

Specialia  ta* 
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniikų ligų
krauju ir užkrečiamų ligų, 
jas nebandykit senai.) budai*. 
VYRAI! Speciali* serum gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dei 
stiprumo silpnėms vyrams, 
jėga veikia stebuklingai 
ir kraujo, suteikdama 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymu 
kambariai kasefien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir Jau Ugydė tukstanOius žmonių, tai *ra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaua f* 
rą gydymų. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iibandymas ir la- 
buratęrijos egzamiuacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas sutelks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
15 Si. Dearb»rn SI. 

kampas Monroe SL Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų jrk- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augs tas, Crilly Namae 
25 METAI‘TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki • * 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. F»> 
nedaliais, seredomis ir subatumis nuo lt 
ryto iki 8 vakar*.

likęs ir kituose miestuose savo 
suorganizuotų draugijų.

- Viršminėta, surprise party 
buvo rengiarpa' p-am Aleksan
dravičium nieko apie tai neži
nant, todėl ir laikrašty nebuvo 

į pranešta. Nežiūrint to, kad 
uz" i prie tokių aplinkybių rengimo 

į komitetui k buvo sunkiau dirbti, 
bet vis dėlto komitetas savo 
užduotį atliko gerai. Į vake- 
rėlį - party sukvietė tik arti- 

j mesnius p.p. Aleksandravičių 
draugus bei gimines, kurių da-

Ilyvavo viso šimtas trisdešimt 
ypatų; o vakarienė tai irgi bu- 
ronei KamanausKienei aeKo-(vo gera, nes duota net kelių 

jam už tokią puikią puotą 
rūpestingą vaišingumą.

—Vaitutis.

Padėkavonės dienoje, lapkr
26 d., p. p. Ramanauskai 
kvietė pas save p. p. Chapus 
ant pietų. Čia neapsieita ir be 
muzikos. Skambino pianu Ma- 
manausko talentuotas sūnūs 
Richard, dainavo A. Chapas, J. 
Ramanas (Ramanauskas) solo1 
ir dviese, pianu palydėjo N.
Kulys.' • 1

BILLY’S UNCLE
(

YOU UJONK HAME
TO

H\%TO^Y

0 0
O 0

Dabartiniu laiku mažai
ma iš gyvenimo nuotikių musų naį atlikinėjo namų darbą skle- 
iniestelio, apart draugijų ko-lpe, kame buvo ir pečius, nuo 
respondentų apie jųjų susirip- j Į{JUrio netoli buvo didelis ben. 
kimus, kas musų susiedains nū- zįn0 jJ1(įas< kUris sprogdamas 
ra svarbu, nes, kaip jie sako, uždeg£> jos drabužius. Jos mo- 
paprasta meliodija. Taigi ši- įjna ją gelbėti, uždeng
tą kartą parašau nors trumpas >dama audeklu, bet pasekmės 
žinutes, kurios mano psicholo-. buvo Iiegeros, nes liepsnai išsi- 
giniu supratimu, i 
“Naujienų” skaitytojus.

Stebuklai iš karvės burnos.
Šiame miestely randasi boba, 

kurią vietiniai gyventojai vadi-1 
na “karvė” žmonės 
kad ji priklauso prie . 
draugijų, kaip tai: “Sopulingos1 
Dievo Motinos draugijos,” “Ne-1 
kalto prasidėjimo draugijos”, ir ^ lietuvaitė, kuri pasižymėjo 
“Gyvojo rožančiaus draugijos, ;politikoj šiame miestelyj. Da- 
bet yra progresyviškų pažVal- j^ar Iietiię lietuviai, bet ir sve- 
gų. Nepersenai tūlas komite- timtaUčiui apgailestauja jos. 
tas i-inko aukas naujos c,rn‘! Laidotuves turėjo būti gruodžio 
borijos nupirkimui ir, sako, 3 dalyvaujant daugeliui po-

Lietuvių Dentistas patar
naus gėriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su muši, 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
temas musų kainas. Sergėkite sąvc 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Ashland Avė.

Garsinkitės Naujienose

BRING-yOUR
New Subscriloei*

and
£el a

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

Darykit t,ai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją?
Už metus .... . 150 kuponų
Už pusę melų ....... 75 kuponus
Už tris menesius .... 85 kuponus

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

Garsinkites Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III

PRANEŠIMAI JIESKO DARBO PARDAVIMUILIETUVIU RATELIUDSE
Bargena

REIKIA DARBININKU
mo VYRŲ ir MOTERŲ

Už-

Bungalow už $5,000

RAKANDAI
kad

2 gyvenimy už $9,800

315 So. VVesttrn Avenue

Atvažiavo iš Lietuvos

ASMENŲ MOJIMAI

Pr anešimai MORTGECIAI-PASKOLDS

ISRENDAVOJIMUIp ra
PRAKIEK

MOKYKLOS

Parnell A,ve

APSIVEDIMAI
NAMAI-ŽEMF

kend

galima matyt savi-

JIESKO PARTNERIU

linksmo 
šokiais, 

bus ski- 
mčgsla

35 metu sukaktuvės lie 
tuvių teatro Amerikoj

7 eatras 
Muzike

i vakarų 
’iano Stores
Madison St.

Halsted Street 
Boulevard 3652

2418 W. Marųuetfe Rd 
Arti Western Avė.

kuopus 
įvyks 
1822

arba pas A. GRIGAS
3114 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

visų 
linga
savo

PRANEŠIMAS NAMU 
SAVININKAMS

PARDAVIMUI 
cigarų 
kampinė, 
bariai

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

Vakarienė
Nedėlios vaka-

gsnius liptų vii; (('niro Chicago

Simono Daukanto Draugija 
kys 
džio Ii 
rimu s1 
draugai 
daug svarbiu reikalų

YRA PROGA gauti už pus 
kainos keptuvė duonos ir kek 
sų, geras biznis arba priimsit 
pusininkų; taipgi mainysiu an 
namo arba lotų ar ant morg 
čių. Su reikalu kreipkitės:

RENDON 6 kambarių cottage 
$21. Randasi pusė bloko nuo 
Archer Avė.

Atsišaukite:
4886 So. Ridgevvay Avė.

A. Rukuizo 
2947 W. 40tti St

G-ROSERNR ant pardavimo 
arba mainysiu ant automobi-

už kelių metų ir čia 
vaidinimus. Taipgi vė- 
gatstroliavo J. Grinius 
trupele. Yra daug chi- 

tuos

Lafayette 5133-6438

ROBIN BROS.

nlerliuns, kad pas mus 
sakyti įvairi 
Hangers, Wa 
Cut Outs, ti

Pardavimui nauja, 4 kam* 
barių mūrinė bungalow ran
dasi 3 blokai nuo Marųuette 
Parko, jmokėt tik $500.00. 
Klauskit pas savininką. 

809 W. 69th St.

Mrs. Metky 
Tel. Hemlock 2109

Kreipkitės:
Alias Empl6.vn.ient Agency 

6300 "S. Hafeted St.
Tel. \Venlworth 8401

PARDAVIMUI 3 lotai ir 5 
ottage, 5-6 kambarių. Barge 
tas. Randasi pusė bloko j pie 
us nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Ąve.

VAIČKAUS DRAMO 
TEATRAS

laimės nėra, o vien tik girtavi
mas, tvirkavimas ir kad pa
laimos galima susilaukti tik 
gryštant atgal , savo tėvynėn— 
Lietuvon.

Nlimite, sudegė, tai po mirčiai 
nereikės pekloj degti.

RENDON naujausios mados 
5 kambarių flatas, šviesa iš 
abiejų pusių. Arti gatvekarių, 
renda pigi 
ninku visados

I PIARDAVIMUI minkštų gė
rimų įstaiga; parduosiu pigiai,

I gera vieta. Pardavimo priežas
tį patirsi! ant vietos.

4343 S. Hermitagc Avė.
Tel. Boulevard 4649

2 Storai ir 8 pagyvenimų 
mūrinis namas, garadžius 
dėl 2 karų, namas stovi ant 
2 lotų, kas pasiskubins šią 
savaitę galės nupirkti visai 
įrigiai, viską už $20,000, da
lį pinigais arba mainais į 
otą arba mažą namą. Klau- 
kit savininko.

809 W. 69th St.

Naujienų Laivakorčių sky
riaus patarnavimu, laivu Geoi'- 

' ge Washington atvyko iš Lie
tuvos Kazimieras Laucaitis.

I Jis nuvyko pas savo giminę 
$t. Jaunulį į Pittsburgh, Pa.

Tą dieną lietuviai privalo su
sirinkti į Auditoriją ir paminė
ti tuos, kurie prieš 20 metų 
iškėlė laisvos Lietuvos obahų. 
Nemažas tų kovotojų skaičius 
žuvo; jie paaukavo savo gyvas
tį už laisvę bekovodami. Susi
rinkime tad paminėti tuos lai
kus, kada lietuviai nutarė atsi
kratyti caro jungo. —N.

S. L. A. 109 tos kuopos priešmeti- 
ris susirinkimas įvyks penktadienį, 
Gruodžio 4 d., Meldažio svetainėje, 
lygiai 7:30 vai. vakare. Bus nomina- 
v iinas kandidatų j Centrų Valdybą 
ir rinkimas kuopos Valdybą. Visi na
riai kviečiami būtinai dalyvauti.

— Valdyba.

LABAI geras bargenas. Par
siduoda bučernė. Biznis geras, i 
Atsišaukit pas savininką, 8256 
S. Emcrald Avė. ‘

Tol. Triangle 8061

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So.'Halsted St.

Nuo 10 rvto iki 8 va!, vakaro*
Birutes Kalno draugija rengia iš

kilmingų vakarienę dėl pagerbiamo 
nėra ėmę pašalpos iš 

per 10 metų, 
žio 6\d

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, 4 pagyvenimui kambariai ir ga
radžius. Yra Va tono visai naujas 
trokas. Pardavimo priežastį patirsi- 
tę ant vietos.

1727 So. Union Avė.
Canal 0552

PARSIDUODA kendžių, cigarų 
mokyklos reikmenų ir notion krau
tuvė. Krautuvė randasi T 
kolonijoj, netoli vienuolyno. Ly- 
sas ant dviejų metų. Parduosiu pi-

{VAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
Aiuomi pranešam visiems Chica- 

gos ir iipiclįnkiu lietuviams biz- 
lalite užsi- 
kalendorių. 
I)eLuxe ir

var- 
Pia- 

pigesnėinis kainomis negu 
----Mes atiduosime iš
liet po $2 į savaitę. 

Vargonai, Upright Pia-

Kreipkitės:
2505 W. 69 St

narių, kurie 
draugystės ] 
įvyks Gruod 
re, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Pradžia 6:80 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti į šią iškilmingą va
karienę. Bus priimami j draugiją 
nauji nariai veltui.

Kviečia KOMITETAS

PAIEŠKAI! Juozapo Vingio, 
nn Nausiedoš 
kic*. Turiu svarbų rviKaią 
jų pačių arba kas apie juos 
atsiliepti. Busiu dėkingas. 

JONAS KINDERIS 
5423 Princeton Avė. 

Chicago, III.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius iv* VnntrnktiK
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

North Side, 
priešinettnis 
gruodžio G d., 
\Vabansin avė 
pietų, šinme 
minuojami 
1926 metams, 
ir kuopos valdybos ateinantiems 
metams. Visi nariai atsilankyki! į 
šį susirinkimą. —Valdyba.

Brigliton 
člo Pušrlpos 
konevrt 
sibus 
Aluscnaravičiaus 
llamiltun av< 
tinai turite

PARpAV-IMUI bučernė i. 
grosernė, geras biznio kampas 
daromai didelis biznis. Pardtio 
siu pigiai. Priežastis pardavim< 
— nemoku dirbti to darbo.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

PARDAVIMUI kriaučiaui 
dirbtuvė, geroj vietoj; parduo 
siu pigiai, nes yra reikalas. Ge 
ram kriaųčiui gera proga gaui 
gerą vietą. Pasiskubinkite. Te 
lefoliuokite, Lafayette 8584

fclEMOS BARGENAI 
’uri būt parduota šią savaitę 
7146 S. Maplewood Avė., nau- 

as 5 kambarių mūrinis bunga- 
)W, karštu vandeniu šildomas, 
ržuolo grindys ir kieto medžio 
rimingai, ’vėliau.šis plumbin- 

Tas, didelis kambarys ant viš
tų, vietos dėl gulėjimo 2 vyrų, 
otas 30x125, kaina $7800, 
3ash, $1500. Kitus pigiau negu 
’endą. Atdara dėl apžiūrėjimo 
Jienomis ir nedėlioj.

7146 So. Maplevvood Avė.

Pardavimui naujas mūri
nis namas, 4-5 kambarių, 
andasi netoli Marųuette 

Parko, tik $2,000 jmokėt. 
klauskit pas savininką. 

809 W. 69th St.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba moteries; gali, būti ir biedna, 
aš nepaisau, pas manęs nieko ne
trūksta; aš turiu furmą. Malonė
kite atsišaukti laišku.

CHAS. LINGIS 
Bagley, Mich.

BUOERNĖ 
pardavimo; parsiduoda 
Biznis išdirbtas per 10 
Renda pigi. Parduosiu 
ir už pirmą pasiūlymų.

671 \V. 14 Placc

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia Bazarą, Ned. 
Gruodžio 6-tą, 1925, Mildos svet. 
8112 So. Halsted St. Pradžia 7 vai 
vak. Kviečiame visus' prisidėti su 
rankdarbiais arba aukomis ir atsi
lankymu

LSS. VIII Rajono 
vakaras

lubos 
gasas, renda

dabar $45. 
kad tai 

;enai, kokie kada

Gruodžio 20 d. Lietuviu Au
ditorijoj įvyks .Aštunto Rajono 
vakaras. Vakaro programas ' I 1

visokiu susidės

uozapo Rentei-.
Prašau 

žino

detikatesen, 
saldainių krautuvė, 

yra gyvenimui kam- 
renda $35.

2958 W. 38 St.

PARDAVIMUI lotai K labai 
augančioj sekcijoj South West 
Side. Atiduosiu pigiai greitam 
pirkėjui.

Tel. Prospect 6016

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III, 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PIRKIT PLUMBTNGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
J637 JVesl Divislon St„ 

netoli Marsht'ield

T. I). M. L. Brolių ir Seserų prieš- 
metinis susirinkimas įvyks Pėtnyčios 
vakare, Gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak., 
F. Shedvilo svetainėje, 341 Kensing- 
ton Avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi atsiveski
te naujų narių prisirašyti.

J. Valančius, Sek r.

Del kai kurių priežasčių 
“Tvano” vaidinimas tapo ati
dėtas tolimesniam laikui Sek- 
mauienį, gruodžio 6 d., 7 vai. 
vak., liuli Hause, 809 So. Hals- 

Vaičkaus Dramos Teat- 
Gvveni-

PARSIDUODĄ ąrbsernė 
žiu krautuvė iš priežasties 
mo šeimynoje. Parduosiu pigiai. Tu 
riu apleisti Chicagą. Kreipkitės kuo 
greičiausiai. Kas pirmesnis, tas lai 
mės.

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 3 šmotų parloro setas, 2 mie
gamo kambario setai, grojiklis pia
nas, nulio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki
tu dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

šiemet sukanka 25 metai
nuo pirmo viešo vakaro su vai
dinimu Lietuvoj. Tai buvo
1900 m., Palangoje. Kadangi 
Palanga tuo laiku x buvo Kur- 
liandijoj, kur neveikė koriko 
Muravjevo įstatymai, tad ir 
leista viešai vaidinti lietuvių 
kalboj dar spaudos uždraudimo 
metu. Vaidinta Keturakio ko
mediją “Amerika Pirtyj”. Iki 
to laiko jei kur ir buvo vaidi
nama, tai tik slapta, kokiose 
daržinėse ir atsargiai sukvies
tam būreliui žmonių, kad budri 
žandarų akis neužmatytų.

parodė 
lietuviai yra

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

j fialas; yra 
Visi ruimai Avie- 

apylinkėje; renda 
Reikalinga lietuviška šeimy-

KneipkitiJs;
(>815 Sb. OąkJry Avė.

ted St 
ras vaidins Vaičiūno 
mo bangos”.

Pradedant sausio mėnesiu 
Vaičkaus Dramos Teatms iki 
Užgavėnių trečiadieniais statys 

' Lietuvių Auditorijoj 
gurinio komedijas su 
Tie vakarai vyriausia 
riami Jauniumi, kuris 
po vaidinimo pasišokti

( Tuo budu Vaičkaus Dramos 
Teatras praplės savo darbuotę:

I vaidins du kaitų savaitėj - - 
sekmadieniais ir trečiadieniais.

REIKALINGAS porteris j 
restaurantą. Turi būt patyręs 
tame darbe.

Atsišaukit..
7359 S. Western Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro
jiku pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas .$900, pnrduosid už $150, 125 
voleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesi. NAGAITIS

6512 S. Ilalsted St., Ist floor

NAMAS ant pardavimo, 5-5 kam
barių, mūrinis, viskas naujos mados, 
parduosiu pigiai. Nupiiksit su mažu 
imokėjimu, nes savininkas gyvena 
kitame - mieste.

MRS. ŠATKAUSKIENĖ 
3840 So

Chicagiečiai irgi netoli pasili 
kę, nes 
pradėta 
liau čia 
su savo 
cagiečių, kurie atsimena 
pirmuosius vaidinimus ar ir pa
tys yra juose dalyvavę. Butų 
gerai, kad jie parašytų savo at
siminimus apie pirmuosius žin-

Lapkriėio 22 d. Garfield Pate
ko jaunųjų choras, vedamas 
A. J. Stulgos, davė puikų kon
certą.

Programas buvo turtingas, 
su parinktų kompozitorių nu
meriais, susidedantis iš dainnvi 
mo, solo, duetų, smuiko, piano 
ir viso choro.

Gražų įspūdį į klausytojus 
darė jaunuolių rūpestingas iš
pildymas savo užduoties. Chore 
matos puiki tvarka ir malonus 
gražus dainavimas. Žinoma, tai 
nuopelnas mokytojo.

Tas vakaras
Garfield Parko 
draugiški, malonus ir vaišingi. 
Gražu, kad jie moka palaikyti 
vienybę savo tarpe. —Vaitutis.

Kad būti prisirengusiems dpi 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime sumažinti 
didelę dal) savo stako, biskį 
totų augštos ryšies Grojiklių 
nų, dar 
mums kainavo 
mokėjimais 
Fonografai, 
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. Tarpe tų netikėtų bargonų mes 
pasiūlome sekamus:
Shroeder & Sons, eleetrie Grojik- 

li.y pianas, kainavo $950, da
bar ................................... $170

Pianistą Grojiklis pianas (88 no
tų), kainavo $700, dabar $110 

Kiniball vargonai, kainavo $125, 
dabar ............................... $20

Columbia Grafonola, kainavo $200 
dabar .......  $40

Table fonografas, kainavo $25 iki 
$50, dabar ....*.................. • $5

Cabinet fonografai, kainavo $75 iki
$150, dabar ........................ $29

Upright Pianai (garantuoti), kai
navo $200 iki $400, ‘
Jus sutiksite su mumis 

yra geriauši bar . 
nors buvo pasiūlyti Chicagdj. At 
važiuokit anksti. Jie visi bus išpar
duoti į paskutines keturias dienas. 
Atdara Kiekvieną vakarą iki 9.30

National
2332 W

Koncertą ir šokius rengia LSS 
81 kuopa sekmadienio yak'nre, gruo
džio 0 d., Uuosybės salėj, 1822 
\Vabansia avė. Bus gražus progra- 
ničlis, kurį išipldys p-lės Semaš- 
kiutė, Viliute ir k. Kalbės Dr...A. 
Montvidas, <> pabaigoje bus šokiai.

—Komisija.

PAIESKAU pusbrolių Felikso ir 
Julio Misuliuny. Turiu svarbų 

reikalą, malonėkite atsišaukti pa
tys arba kas žinote apie juos, pra
neškite, už tai busiu labai dčkin- 

Girdėiau,' kad gyvena Chicagoj, 
Teklė Misųliunaiiė

4436 S. \V.ood St., Chicago

PARDAVIMUI namas ir di 
lelis lotas, 75x300 ir garažas 
kaina .^1200, casli $2600.

10810 Kedzie Avė.
. Mt. Greenwood, Iii.

Tol. Mt. Greemvood 1 16

JIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Alfonso Simonelių. Jie gyvena Ka
nadoj, Montreal; turiu svarbų reika
lą. Prašau jų pačių arba kas juos 
žino, pranešti. Busiu .dėkingas.

P. SIMONĖLIS 
716 E. 92nd Placc 

Chicago, III.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
mutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kainu nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonio*. gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Frank Selemonavičįus 
504 W. 33rd St. Prie Norma! Avė.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos valdybos ir 
balsų skaitymo komisijos susirin
kimas įvyks Šrltadicny, gruodžio 
5 d., 7 viii, vaknre, Liuosybės sve- 

Taigi 
atsi

ras!.

tas, antros 
yra elektra, 
Atsišaukite.

3245
Tel. Michigan 0724

tainčj, 1822 VVabnnsia Avė. 
vįsi minėti nariai malonėkite 
lankyti laiku. —X. Saikus

— SI.A 22 
susirinkimą 
l.iuosybč-s svet., 

Pradžia 2 vai 
susirinkime bus

SI.A centro viršininkai 
taipgi Ims rinkimas 

valdyba?
Visi nariai

MAINAU btičmtę ir groscr- 
ne ant namo, loto arba auto 
niobįlirtiis, nėra skirtumo km 
randasi, kokioj miesto daly 
turiu išmainyti šią savaitę. Biz
nis yra geras ir pelningas, ne 
mokantį biznio išmokinsiu 
Perskaitęs šį apgarsinimą šau) 
Boulevard 3856. Agentam ir 
už cash neparduosiu. Negaiš 
k it laiko.

George Zaksas
\ 3325 S. Lo\ve Avė.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, gruodžio 5 d., kaip 6:30 
vul. vakaro, Litiosybės svet., 1822 
VVabansiu Avė. Nariai prašomi pri
būti pažymėtu laiku, nes ten pat 
laikys savo milingą kita draugija, 
todėl reikės nuims baigti susirin
kimą prieš jų n itingų. —Raštinin.

LABAI GERAS INVESTMENTAS
Kas nori sutaupyti greitai pinigų. 

iŠ parduodu savo dviejų pagyveni
mų meilinį namą, 5 ir G kambarių 
ir dviejų karų garažą; viskas gera
me stovyje ir gerą rendą neša. Par
duodu pigiai, nes reikalingi pinigai 
Randasi švarioj apielinkėj.

6156 So. Wood Street
Savininkes ant pirmų lubų____

PARSIDUODA grosernė i) 
bučernė. Daro gerą cash biz 
nį. Gerai išdirbtas biznis, z pi- 
gini. Ilgas lysas. a

2820 Archer Avė.

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
svarbus susirinkimas, Gruodžio 4-tą 
d., 7:30 vai. vak., Jokantų name, 4138 
Archer Avė. Bus nominacijos į Pil
domąjį Tarybą ir kuopos Valdybos 
i inkimas sekantiems metams.

Kuopos Raštininkas

Purk Lietuvių Keistu- 
i Kliubo atsibuvusio 

kumiteto susiriiikinias at- 
subatoj, gruodžio 5 d., John' 

. name, 3653 South 
3 vai. i>y pietų. Bu- 

usirinkti. —K. Yurgon

KRAUTUVIŲ FiKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
aen’ Restauran- tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar- 
rr-- na viniai žemos kainos. 

Su.->ineims, 1912 So. State St.

PARSIDUODA kriaučiškas Sto
ras, kur taisoma ir protinama <lra 
panos. Galima naujų gauti dirbi 
moteriškų ir vyriškų rūbų. Darb 
yra lig valios, pigi renda, gint 
apšildoma. Gera vieta dei ger< 
kriaučiaus. -Turiu parduoti greitu 
laiku, nes apleidžiu Chicago.

1937 \V. Madison St.

REIKALINGAS virėjas res- 
taurante patyręs savo darbe. 
Darbas dienomis. Tel. Roosevelt 
8500, Naujienos, 1739 So. Ilal- 
sted St.’, Box 630

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba mažo raino bučernė i 
grosernę. Randasi puikioj vietoj 
visokių tautu apgyvento], ant biz 
nio linijos. Taingi čandasi trokn 
prie biznio. Didelis bargenas.

Kreipkitės:
1 Kast 103rd St.

’l’el. Pullman 0227

Prakalbos su paveikslais įvyk: 
nedėlioj, gruodžio G d., 8 v. vak. 
816 \V. 31sl St., Raymond Chapel 
Maloniai kviečiami visi atsilankyti 
įžanga liuoba. —Liet, šviet. Dr-ja

priešmelinį susirinkimą gruo-
I., (’Jiicng >s Liet. Audito- 
L. t vai. po pietų, Visi 
turite pribūti, nes vra

Nut. rašt. P, Kenutis

IEŠKAU savo tėvo Joe. Smo- 
Iskio. iei kas žinote kur jis 
randasi, , malonėkite man 
nešti. Rašykit angliškai.

Joe Smolski, 
Independence, Wis.

grosernė ant 
pigiai 
meti

greitai

Buti.i irgi gerai, kad nors 
Vaičkaus Dramos 'l'eatras pa
minėtu Amerikos lietuviu teat
ro sukaktuves ir pastatytą tą 
patį veikalą, kokis buvo pirmą 
kartą pas lietuvius vaidinamas, 
kad ir mes galėtumėm jį pama
tyti ir tada galėtumėm nu
spręsti ant kiek pažengė lietu
vių teatras Amerikoje per tuos 
35 metiis.» —V iešintiškis.

xxxyzixxxxxxmnxxixixxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos) 

cxxxxixxxxxxxxxxxxxrmixy

PARDAVIMUI dclikatescn, gro 
sernč, saldainiu, notion, tabake 
krautuvė, netoli inokvklos. geroi' 
vieloje, kambariai iš užpakidio 
dėl gyvenimo, geras lysas, bizni? 
per 9 melus. Parduosiu pigiai R 
priežasties ligos.

937 W. 59tli Street.

DEL IŠVALYMO fšPAR 
DAVIMAS

DIDELIS bargenas. 5 5 
cambarių, naujas mūrinis na
rtas, aržuolo Irimingai, 4955 
>. Kedvale Avė.,, [/2, bloko nuo 
Irchcr Avė., kaina $11,750. 

4338 Archer Avė.

r atlieku 
kas tik natnui reikii- 

atsakau už

Dramos 
Laisvės 
Naujie

nų” redaktorius P. Grigaitis pa- 
švęs savo kalbą apibudinimui 
20 m. sukaktuvių nuo pirmos 
revoliucijos, kuri siautė ir T ie- 
tuvoį?.

REIKIA vyrų darbininkų, 40-50c 
į valandą. Oortryių, -$22 į savaitę 
Dūdų išvalytųjų, $27 į savaitę 
Kabinrt finišerių, 75c. į valandą 
Mplderių, darbus nuo štokų. Ma- 
levas i.naišytojų, alga pagal sutav-

RENDON 4 ruimų 
vanos ir dek*”“ v,° 
sus, gražioje 
pigi. L ‘

ANT rendoS 4 kambarių fla 
iš fronto 

pigi

Tautiška Draugystė Liet. Duktė-/ 
terų rengia iškilminga vakarienę 
(Su šokiais dėl pagerbimo narių, 
kurie nėra ėmę pašalpos iš drau
gystės per 10 metų. Vakarienė 
įvyks gruodžio 5 d., subatos va
kare, Vihiįcs svet., 3116 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečia
me visus atsilankyti į šią iškilmin
gą vakarienę. Kviečia Komitetą*.

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu 4308. O kuomet
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
\Vestern Avė. Mums tuojau reikia 
įanitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

Tei. Yarda 7282
BRLDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

li-LšKAU durim prie namų. Moku 
gerai namą darbą. Noriu gauti nio- 
Keslj, valgį ir guolį. Esu našlė be 
vaikų. TeYefonuoklt nuo 9 ryto iki

Pereitą savaitę čia numirė 
senbernis. Kuomet nieko ne
buvo prie velionio grabo, stai
ga nukrito deganti žvakė ir už
sidegė grabo parė<lalai ir~numi
rėlis pusiau apdegė. Dabar 
davatkos kalba, kad tam numi
rusiam po mirčiai nereikės pek
loj degti.
l*avyzdingas lietuvis biznierius.

šiame miestely gyvena pa
vyzdingas Jonas Dambrauskas, 
1109 So. 49th Ct., kuris turi vakaras. Vakaro 
įnėsinyčią ir užlaiko visokią susidės iš Vaičkaus 
valgomą daiktą krautuvę. Jis^Teatro perstatymo 
yra pavyzdingas tuo, kad daug Kovotojai” ir kalbos 
prisideda prie visuomenes dar 
bą. Taipgi yra geras aktoriui 
ir dalyvavo daug sykiu lošimuo

Pleisteruoju senas ir naujas stu 
s, palopau plumbing ir i.Ll_*„ 

darbą, I.... L’
Dirbu gerai 

darbą.
ANTANAS DURSZA 

3723 So. Emcrald Avė.
Tel. Yards 7290

Turiu patyrimą per 20 metų. U: 
lai garsinu, kad persikėliau į nau 
ją vietą. '

Jis skaito daug lietuvių laik
raščiu, l>et daugiausia simpati
zuoja “Naujienoms.”

—Pranašas.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Amerikos gi lietuvių teatras 

yra senesnis už Lietuvos teat
rą, nes čia pirmas vaidinimas 
buvo 18p0 metais gruodžio 30 
d.„ Plymouth, Pa. Taigi dabar 
sukanka 35 metai nuo to pir
mo lietuvių teatro. Buvo vaidin
ta Turskio keturių veiksmų 
pjesa “Be sumnenės” (Be są
žinės.)

Kaip Keturakio 
“Amerika Pirty”, taip Turskio 
“Be Sumnenės” yra originaliai 
veikalai, ir abu paliečia išeivi
ją į Ameriką. Vienas tai pa
šiepia ir užbaigia kelionę į A- 
meriką pirtimi, o kitas nuveda 
į Ameriką, bet parodo, kad čia | doleris

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI ?100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas inusų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostą cen- 
!ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjintą ir išsiunčiame savo centus K’a 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
. ... /Ižiate pinigus. Atsiminkite, kiek
komedija fie pinigai uždirbtų jums jei padė

tumei juos į banką ar spulką? » 
N*ujįenų. Spulka. uždirba po 

$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
3100.00 —k pamislyk kiek jušų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
anie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų

ANT RENDOS 5 kambarių flatas, 
ant antro floro, randasi Brighton 
Parke. Namas mūrinis, yra visi pa
rankamai vėliausios mados, renda 
nebrangi.

MRS. ŠATKAUSKIENĖ 
3340 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652

IEŠKAU partnerio į restau- 
ranto .biznį, gera proga įstoti su 
mažu kapitalu, kurs manot apie 
tokį biznį, atsišaukite tuojaus. 

Valdyba. 3103 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ii 
grosernė maišytų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Renda pigi 
Su kambariais pragyvenimui.

4235 So. Kedzie AVe.

sieninių
POCkCtS, LZVMMAC *. 

. gi da turime labai 
iotuviškų kalendorių. 

Musų' kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausiai ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
leli obr i ų telefonuokite mums —
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirin 
bukite patys ypatiskai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPREBSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long diptanco handling. 

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Y(|s 3408—Blvd. 7667 offlce

1314 S. 48 Avė., Cicero, III.
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