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Baisus liet, darbininkų likimas Franci joj
Mussolini esąs “tarptautinis 

agentas provokatorius
Pilsudskis bando eit Mus 

solinio pėdomis
Išleido dekretą, kuriuo uždeda

ma apinasris nuomonės ir 
spaudos laisvei

Lenkuose Pilsudskis ima trem 
pti žodžio ir spaudos laisvę

BERLINAS, XI. S.
sudskio įsakymu Lenkijos vie
šoji nuomonė ii spauda suvai-

Baisi lietuviu darbininku i Mussolini - tarptautinis
būklė Francijoj agentas provokatorius

Suta rtys
gontas
gaičių 
bes namuosna.
galimybės grįžti Lietuvon

pasibaigė. Dingęs a- 
žorž komo. 200 me i’- 
pardiiot n paleistuvy. 

Badas. Nėra

Garibaldi 
aikštėn 
planus

prisipažinimai iškėlė 
pasalius diktatoriaus

yra bolševikų suvaržytos Rusi
joj ir diktatoriaus Mus molinio 
Italijoj.

Lenkų valdžia išl 
tą. kuriuo kiek vien: 
skleidžia negeras žinias apie

Fran-

spalių 23
dabar vyrauja jsitikmi- 
kad pats Mussolini, per 
apmokamus agentus pro-savo

vokatoiius, ruošė Fi uncijoj są
mokslus kaip prieš Ispaniją, 
laip ir prieš Italiją, idant tuo 
budu sukelti ispanuose ir ita- 
lose opiniją prieš Franciją ir

d. rašo:
Atvykę iš Paryžiaus asmens 

praneša, mums šių pasibaisėti
nų žinių apie musų darbininkus 
Franci j oje.

Pernai išvažiavusiųjų uždar
biauti Franci jon lietuvių darbi-j priversti pastarąją daryti misi
ninkų sutartys jau pasibaigė: I leidimų kaip 
vienos partijos rugpjūčio mėn., 
kitos rugsėjo. Darbininkų dau
guma liko be darbo. Kadangi 
frankas žymiai nukrito, tai ir 
tie pinigai, kuriuos jie buvo 
užsidirbę, nuėjo niekais. Darbi- 
ninkams atėjo badas. Ties Lie
tuvos atstovybe daugelis jų 
praeivius prašinėja pinigų duo
nai.

Be galo sunki ekonominė pa
dėtis sudarė galimybių darbi
ninkus blogai išnaudoti. Pasi
rodo, kad apie 200 jaunesnių ir 
gražesnių darbininkių jau esą 
parduota Pietų Amerikos ir Af
rikos paleistuvystės namuosna.

Kiti darbininkai neturi gali
mybės sugrįžti, nes už kelionę 
reikia sumokėti 250 litų. Ka
dangi darbininkų yra apie tūk
stantis, tai ir atstovybė tokių 
pinigų — 250,600 — neturinti.

Agentas, žoržas Komo, kuris 
su Vidaus reikalų ministeriu 
(Endziulaičiui ministei iaujant) 
pasirašė sutarti nuvežti ii- at-

Mussolinio 
nei, taip ir užsienio po 

Tokio įsitikinimo py

Suimtas pulk. Ricciotti G: 
ribaldi prisipažino, kad jis bu\ 
mokamas Mussolinio agenta

jas kataloniečių sąmokslo su 
pulk. Francisco Maria prieky. 
Jis prisipažino organizavęs mai
štą, kurs turėjo kilti Italijoj 
tuo pačiu laiku, kaip ir maištas 
Katalonijoj, taip kad fašistų po
licija galėtų sugauti visus žy

nes publ ik inin-

tai pu. kai tie sąmoks- 
organizuojami, Gari- 

arti-

minusius 
kus.

Ir tuo 
lai buvo
buleli turėjo nuolatinių ir 
mų susižinojimų su Italijos po-

agentu Scala, kurie tuomet abu
du slapčiai gyveno Paryžiuje. 
Garibaldi taipjau prisižino, kad 
jis tiri ėjęs įsakymų komu n i- 

da, c 
ir dip-

vežti darbininkus, pasislėpęs.
Laisvės Al. jis turi kontorą, 

bet ten jis nerandamas: jo pa-

ne su lt 
lomatais.

Vienas Francuos socialistų 
atstovas parlamente įdėjo laik
rašty vedamąjį straipsnį, ku
riame Mussaliiti vadinamas tie
siai “tarptautiniu agentu pro
vokatorium”.

pažymėtų
tuom yra

Dar vienas įdoms dalykėlis. 
Kvočiant Garibaldį, jis, pilnas 
tužbos. skundės, kad Lapolla ir

Rygon.
Einant sutartimi žorž Korno 

turi grąžinti Lietuvon apie 1,- 
000 darbininkų, bet tiek jų jau 
nebus dėl aukščiau 
priežasčių. Padėtis
blogesnė, kad iš 1,000 išeivių 
apie 700 yra moterys, kurioms 
sunkiau yra prisitaikyti vietos 
sąlygoms.

Darbininkų būklė reikalauja 
rimto ir skubaus susirūpinimo.

nigų, ki 
tur būt 
nisterio 
mokėti.

jie buvo gavę — 
mi
sų-

iš vidaus reikalų 
cerdizoni jam

Franci jos protesto 
nota Italijai

Neramumai vietų rinki
mais Meksikoj

PARYŽIUS. XI. 8. —Fran
ci jos ambasadorius Romoj įtei
kė Italijos užsienio departamen
tui foimaiią notą, kuria pro
testuojama dėl fašistų padary
to puolimo Fra nei jos konsula
to Vintimililoy. Notoj reikalau
jama, kad tie, kurie buvo atsa
kingi dėl užpuolimo, butų pri
deramai nubausti.

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 8.
Gautais iš įvairių 

pranešimais politinių 
muštynėse, kilusiose

rinkiniais, dešimt žmonių 
užmušta ir dvidešimt aš- 
sužaloti.

vietų 
f ak ei jų 

ryšy su

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

SANTA ANA, Gal 
čia ir 
vietose 
žemės 
niekur

vietų 
buvo 
tuoni

keturi nesveiko proto
KRIMINALISTAI PABĖGO

džios narius ar kariuomenės 
judėjimus bus baudžiamas kalė
jimu nuo t'.iijii dienų iki trijų 
mėnesių. Jei tokias žinias sklei
džia laikraščiai, jie bus uždary
ti, o leidėjai, lygiai kaip ir 
asmenys padavę žinias bus 
baudžiami pinigais ir kalėjimu.

Dekretas paduoda ir 
valdininkų, 
galima 
ninkai 
denius, 
nisteris 
nisterių

sąrasą 
kurių Lenkijoj ne

kritikuoti. Toki valdi- 
y.ra: respublikos p 
seimo pi’i mininkas,

Fašistai Italijoj paskerdę 
šimtą žmoniy

LONDONAS, XI. 8. — Dai- 
I lerald, darbininkų laikraš

tis, paduoda pranešimą iš Lu
gano, Šveicarijoj, kur sakoma, 
kad dėl pasikėsinimo 
Mussolinj visoj Italijoj 
darė kruvinu smurto c 
prieš nefašistus. Tarp 
dienio, taigi dienos. 
Zamboni šovė Barcelonoj dik
tatorių Mussolinį, ir antradie
nio, fašistų gaujos mušdamos, 
žudydamos, draskydamos na
mus nužudė arti 1(10 žmonių, o 

1,000 kitų sužalojo.

nužudyt
fašistai

žygių
sekma-

kuriac

50 kiniečių streikininku 
žuvę ugny

XI.

Lietuvos žinios
Paslaptingas įsiveržimas 
teismo bylų sandeliuose 

Kaune
Sulaikytas “atetininkų” veikė

jas teologas p. Kizevičius. Į- 
tartinas raktas

KAUNAS, X. 23. [Lž . 
Vakar, spalių 22, apie 19 vai. 
vakaro policija rado išlaužtas 
antros ir trečios Taikos teismo 
bylų sandėlių duris. Tuojau 
imtasi ieškoti kaltininko, čia 
pat sodnely, ties paštu, koks 
tai pilietis, policijai prie sod
nelio basiartinant, 
suoleilo

mi- 
mi- 
visi 
v ir,i 
Kri-

kabineto , nariai, 
visi valdininkai ir 

kariuomenės viršininkai, 
tikavimas tų viršininkų ir
dininkų gali būt laikomas nege
rų žinių skleidimu ųr kiitikuo- 
tojas gali būt tempiamas teis
man ir kišamas kalėjiman.

Spaudos varžomasni dekretas 
taikomas ne tik Lenkijos spau
dai, bet ir užsienio spaudos ko
respondentams 
taipjau, pranešę 
čiams nemėgių 
džiai žinių, gali
pinigais ir kalėjimu.

Užsienio laikraštininkai ruo
šias užprotestuoti Lenkijos val- 

laikydami savo teise ir 
kraštu v 
kurios 
neduo- 
cenzu-

savo laiKras-
Lenkijos val- 

but baudžiami

džiai, 
pareiga pranešti savo 
spaudai tokias žinias, 
jiems atrodo teisingos, 
dant jų peržiūrėti lenku 
rai.

Miestelio mayoras
draugas nušauti

ir jo

1IERRIN, 11’., XI. 8. — Pra
eito šeštadięnio naktį vyliugin- 
gu budu buvo užmuštas netoli 
nuo čia esančio Colp miestelio 
mayoras Stone ir jo draugas 
John Milroy.

Mayoras Stone buvo telefonu 
pašauktas atvykti į Peto Šal
mo smuklę (“roadhouse”), nes 
ten buk kilę neramumų. Mayo
ras tuojau išsiskubino, bet pa
keliui jo laukė pasislėpę trys 
automobiliai, iš kuilių imta jis 
šaudyti. Išgirdęs šaudymą, nia- 
yoro draugas Milroy, kurs tuo 
metu buvo netolimoj biliardi
nėj, bėgo žiūrėti, bet ir jis, ly
giai kaip mayoras, krito negyvi.

Manoma, kad mayoras krito 
vietos politikierių tarpusavio 
vaidų auka

Kiniečiai boikotuoja 
britų laivus

HONKONGAS, Kinai,
— Kantono East Gardelio gais
ras sunaikino kiniečių streiki
ninkų buveinę. Pranešimai 
apie žuvusių žmonių skaičių 
vieni kitiems prieštarauja r vie
ni sako, kad apie penkiasdešimt 

i boikoto ka’Jnių sudegę, kiti 
skelbia, kad visi kaliniai buvę

pakilo nuo
ir pasileido bėgti.
žodžiu davusi ženklą 
bet pil. dar greičiau 
bėgti, peršoko per sod- 

norėdamas mato-

[Pacific and Atlantic Photo]

Princas Leopoldas. Belgijos sosto Įpėdinis ir Švedijos prince
Astrid, su kuria jis apsivedė. Įdegančio triobesio. Ugny žuvę
. .____ r---. • . ___-r. |daug konfiskuotų prekių ir

streikininkų dokumentai.

Kafaudaris laimėjo rinki 
imtose GraiKijoj

300 žmoniy žuvę per 
' audrę Filipinuose

MANILA, Filipinai, XI. 8. —| 
Pietinėj Luzono salos daly pra
eitą šeštadienį 
d ra, per kurią, 
žuvo apie trys

........ ginu žmonių.
rodo, kad'smarkius potvynius, kurie pada- 

nuosaikiųjų rė didelių pragaiščių. Vien 
koalicija, bu- Batangas ir Banano miesteliuo-

Kafandariso ir se skaičius žuvusių žmonių sio- 
vadovaujama.

Premjeras Kondyjis pareiškė, 
kad jei iš 280 vietų nuosaikie
ji respublikininkai gausią 144 
vietas, tai jis, nelaukdamas 
naujo parlamento susirinkimo, 
prem.jerybę pavešiąs Kafanda- 
lisui.

Nepilni daviniai rodo, kad 
džią perims nuosaikieji 
publikininkai

vai
pės-

Lackawanna geležinke 
liečia! gauna dau

giau algos

ATĖNAI, Graikija, XI. 8.— 
Vakar įvykusių Graikijoj linki
mų nepilni daviniai 
rinkimus laimėjo 
respubil kin inkų 
vusio premjero 
Michr1'' kcpuloso

Gauti šiandie iki pietų davi
niai rodo, kad nuosaikieji res- 
publikininkai laimėjo 65 nuoš. 
vietų.

HIDROPLANAI ŽVALGAUS
DEGTINĖS ŠMUGELI

XI. 8. — 
šmugeliui 

pak'i aščiais 
šią savaitę bus pastatyti trys
hidroplanai. •

NEW YORKAS, 
Svaigiųjų gėrimų 
žvalgauti Atlantiko

LONGANSPORT, Ind., XI. 8. 
— Automobiliui užgavus buvo 
užmušta maža, šešerių metų 
mergaitė, Lavonne Stewart.

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

siautė baisi au- 
kaip manoma, 
šimtai ar dau- 

Audra pagimdė

kiąs daugiau kaip pusantro 
šimto.

į nelaimės kliudytas vietas 
Raudonasis Kryžius pasiuntė iš 
Manilos visas savo pagalbos 
teikimo jėgas, kurias dar papil
dė vietos visuomeninių orga
nizacijų žmones.

SCBANTON, Pa., XI. 
Lackawarina geležinkelių 
panija pridėjo algas priedo nuo 
2 iki 5 centų valandai savo 
dairbininkams ir tarnautojams, 
dirbantiems linijose tarp Buf- 
falo, New Yorko ir llobokeno. 
Padidintą algą, pradedant 
lapkričio 1 dienos, gaus 
apie 6.000 geležinkeliečių.

8. — 
kom-

nuo 
viso

11 kalinių buvo pabėgę
vėl sugauti

Išrado naują šautuvą

BERLINAS, XI 
nas Berlino šaujamų j 
ekspertas išrado begarsį 
matišką .šautuvą, 
pusę minutės šauti 
penkis patronus. Kulipkos lekia 
dvi mylias.

ginklų 
a u te

galintį per 
dvidešimt

COLL’MBUS. Ohio, XI.* 8.
Pakėlę riaušes ir nuveikę sar
gybą, iš Ohio baudžiamojo ka
lėjimo šiandie buvo pabėgy vie
nuolika kriminalistų. Jie tė
čiai! buvo policijos apsiausti 
kukurūzų lauke, penkiolika my
lių no Columbus miesto, ir, po 
stiprios kovos, devyni pabėgė

liu vo vėl sugauti. Dviem bu- 
pavykę 

jie buvo 
sargyba

lių
vo
ir
su
liniai buvo

ištrukti, bet vėliau 
sugauti. Kautynėse 
ir policija trys ka
su žaloti.

i Virginijos angliakasiai
1 išsiderėjo 30% al-
i gos priedo

sustoti, 
pradėjo 
nelio tvorelę 
mai pasislėpti.

Policijos viršininkas tada iš
sitraukęs revolverį ir piigrąsi- 
nęs šauti, kas bėgėlį sulaikė.

Sulaikytasis pristatyta krimi- 
nalinėn policijom Pasirodė 
esąs garsus “ateitininkų” vei
kėjas, šiemet baigęs Teologijos 
filosofijos fakultetą ir dabar 
mokytojaująs Virbaly pil. Ki
zevičius. Pas jį rastas įtartinas 
raktas (visraktis?). Vedama 
tolimesnė kvota. P. Kizevičius 
laikosi labai įtartinai.

|do ru> supuolimas: 
kaip t’k Taikos Teisme 
“Ryto” bylos. Ar nebus
stangos tas bylas išgrobti ? 
Lauksime kol tardymas tą iš
aiškins.

šiandie 
eina 8 
tai pa-

Pagautas dar vienas 
lenku šnipas

KAI NAS, X. 19. — Merki
nėje sulaikytas pil. Bartnikas 
Vladas, kuris yra kaltinamas 
dėl šnipavimo Lenkijos naudai. 
Jisai taipogi, kaip jo “kolega” 
Razumavičius, esąs buvęs Lie
tuvoje šaulys, perėjęs į Lenki
ją, daug žalos padaręs lietu
viams anapus demarkacijos li- 
r ijes, o dabar i sugrįžęs Lietu
vei! šnipaves Lenkams. Jisai be 
♦o yra įtariamas ir žmogžudys-

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, F

)

NORTON, Va., XI. 8. —Vi
soj eilėj neformalių konferenci
jų su kasyklų savininkais Vir
ginijos angliakasiai išsiderėjo 

Galima laukti sniego; daug 30 nuošimčių algos priedo, pra
šalčiau; stiprus žiemiu vėjas. dedant nuo lapkričio 1 dienos.

Vakar temperatūra 
kai siekė 53® F.

HONKONGAS, Kinai, XI. 8. 
—Kantono Cargo Boat Trans
portation gildija paskelbė, kad 
jos nariai atsisakysią krovinėti 
prekes Britų garlaiviams.NAPANOCH, N. Y., XI. 8. 

— Iš valstijos kalėjimo nesvei
ko proto kriminalistams vakar 
pabėgo keturi kaliniai, kurių 
vis dar nepavyko sugauti. Trys 

kalėjime už 
ketvirtasis už

XI. 8.— 
kauntės 
jaustas jų buvo laikomi

kitose Orange
šiandie buvo

drebėjimas, žalos regis žmogžudy bes, 
nepadaryta. plėšimą.

Sovietijos

MASKVA, XI. 
ir visa sovietija 
devynerių metų

šventė

8. —■ Maskva 
vakar minėjo 
bolševikų 

voliucijos sukaktuves.
re-

vidutinis- i

šiandie suilė teka 
džiasi 5:86 valandą, 
leidžiasi 6:58 vai. vakaro.

, | MANAGUA, Nikaragua, XI.
6:38, lei- 8. — Liberalų revoliucininkai 

Mėnuo j vakar paėmė miestą San Juan 
dėl Norte.

-/—.—
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Baisus liet, darbininkų likimas Francijoj
Mussolini esąs “tarptautinis” 

agentas provokatorius
Pilsudskis bando eit Mus- 

solinio pėdomis
Išleido dekretą, kuriuo uždeda

ma apinasris nuomonės ir 
spaudos laisvei

Lenkuose Pilsudskis ima trem
pti žodžio ir spaudos laisvę

Baisi lietuvio darbininku i Mussolini - tarptautinis 
būklė Francijoj agentas provokatorius

Sutartys pasibaigė. Dingęs a- 
gintas žorž Korno. 200 mer
gaičių parduota paleistuvy- 
bės namuosna. Badas. Nėra 
galimybės grįžti Lietuvon

Kauno Liet. Žinios spalių 23 
d. rašo:

Atvyko iš Paryžiaus asmens 
praneša mums šių pasibaisėti
nų žinių apie musų darbininkus 
Fra nei j oje.

Pernai išvažiavusiųjų uždar
biauti Francijon lietuvių darbi
ninkų sutartys jau pasibaigė: 
vienos partijos rugpjūčio mėn., 
kitos rugsėjo. Darbininkų dau
guma liko be darbo. Kadangi 
frankas žymiai nukrito, tai ir 
tie pinigai, kiniuos jie buvo 
užsidirbę, nuėjo niekais. Darbi-
ii inkams atėjo badas. Ties Lie- Jis
tuvos atstovybe daugelis jų 
praeivius prašinėja pinigų duo
nai.

Be galo sunki ekonominė pa
dėtis sudarė galimybių darbi
ninkus blogai išnaudoti. Pasi
rodo, kad apie 200 jaunesnių ir 
gražesnių darbininkių jau esą 
parduota Pietų Amerikos ir Af
rikos paleistuvystės namuosna.

Kiti darbininkai neturi gali
mybės sugrįžti, nes už kelionę 
reikia sumokėti 250 litų. Ka
dangi darbininkų yra apie tūk
stantis, tai ir atstovybė tokių 
pinigų — 250.000 — neturinti.

Agentas, žoržas Korno, kuris 
su Vidaus reikalų ministeįiu 
(Endziulaičiui ministei iaujant) 
pasirašė sutartį nuvežti ir at
vežti darbininkus, pasislėpęs.

Laisvės Al. jis turi kontorą, 
bet ten jis nerandamas: jo pa
dėjėjai llans Chučijok ir B. Jo- 
didio pasakę, kad jis išvykęs 
Rygon.

Einant sutartimi žorž Korno 
turi grąžinti Lietuvon apie 1,- 
000 darbininkų, bet tiek jų jau 
nebus dėl aukščiau pažymėtų
priežasčių. Padėtis tuom yra
blogesnė, kad iš 1,000
apie 700 yra moterys, kurioms 
sunkiau yra prisitaikyti vietos 
sąlygoms.

Darbininkų būklė reikalauja 
įimto ir skubaus susi'iupinimo.

Garibaldi prisipažinimai iškėlė 
aikštėn pasalius diktatoriaus 
planus

PARYŽIUS, XI. 8‘. — Fran
ci joj dabar vyrauja įsitikini
mas, kad pats Mussolini, per 
savo apmokamus agentus pro
vokatorius, ruošė Fiuncijoj są
mokslus kaip prieš Ispaniją, 
taip ir prieš Italiją, idant tuo 
budu sukelti ispanuose ir ita- 
lose opiniją prieš Franci ją ir 

Ipriversti pastarąją daryti nusi
leidimų kaip Mussolinio viduji
nei, taip ir užsienio politikai.

Tokio įsitikinimo priežastys 
yra šios:

Suimtas pulk. Bicciotti Ga
ribaldi prisipažino, kad jis buvo 
mokamas Mussolinio agentas.

prisipažįsta buvęs kurstyto
jas kataloniečių sąmokslo su 
pulk. Francisco Maria prieky, 
.lis prisipažino organizavęs mai
štą, kurs turėjo kilti Italijoj 
tuo pačiu laiku, kaip ir maištas 
Katalonijoj, taip kad fašistų po
licija galėtų sugauti visus žy
miuosius italų rcspublikinin- 
kus.

Ir tuo taipu, kai tie sąmoks
lai buvo organizuojami, Gari
baldi tmėjo nuolatinių ir arti
mų susižinojimų su Italijos po
licijos viršininku I.apolla ir jo 
agentu Scala, kurie tuomet abu
du slapčiai gyveno Paryžiuje. 
Garibaldi taipjau prisižino, kad 
jis turėjęs įsakymų komu n i- 
kuotis su I.apolla ir Scala, c 
ne su Italijos konsulais ir dip
lomatais.

Vienas Francijos socialistų 
atstovas parlamente įdėjo laik
rašty vedamąjį straipsnį, ku
riame Mussolini vadinamas tie
siai “tarptautiniu agentu pro
vokatorium“.

Dar vienas įdoms dalykėlis. 
Kvočiant Garibaldį, jis, pilnas 
tužbos, skundės, kad Lapolla ir

išeivių
Scala pasilaikę sau dalį tų pi
nigų, kurines jie buvo gavę —■

Franci jos protesto 
nota Italijai

PARYŽIUS. XI. 8. — Frak
cijos ambasadorius Romoj įtei
kė Italijos užsienio departamen
tui formalią notą, kuria pro
testuojama dėl fašistų padary
to puolimo Francijos konsula
to Vintimilloy. Notoj reikalau
jama, kad tie, kurie buvo atsa
kingi dėl užpuolimo, butų pri
deramai nubausti.

tu r. būt iš viilaus reikalų mi- 
nisterio i erdizoni jam su
mokėti.

Neramumai viety rinki
mais Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 8.
Gautais iš įvairių vietų 

pranešimais politinių fakcijų 
muštynėse, kilusiose ryšy su 
vietų rinkimais, dešimt žmonių 
buvo užmušta ir dvidešimt as
tuoni sužaloti.

KETURI NESVEIKO PROTO 
KRIMINALISTAI PABfiGO

KĖBLINAS, XI. 8. — Pil
sudskio įsakymu Lenkijos vie- 

Išoji nuomonė ii spauda suvai- 
žoma lygiai taip, kaip \ad jos 
yra bolševikų suvaržytos Rusi
joj ir diktatoriaus Mus olinio 
Italijoj.

Lenkų valdžia išleido dekre
tą, kuriuo kiekvienas, kurs 
skleidžia negeras žinias apie 
valdžios darbus, arba apie val
džios narius ar kariuomenės 
judėjimus bus baudžiamas kalė
jimu nuo trijų dienų iki trijų 
mėnesių. Jei tokias žinias sklei
džia laikraščiai, jie bus uždary
ti, o leidėjai, lygiai kaip ir 
asmenys padavę žinias bus 
baudžiami pinigais ir kalėjimu.

Dekretas paduoda ir sąrašą 
valdininkų, kurių Lenkijoj ne
galima kritikuoti. 'Toki valdi
ninkai yra: respublikos prezi
dentas, seimo pii mūriukas, mi- 
nisteris pirmininkas, visi nri- 
nisterių kabineto , nariai, visi 
teisėjai, visi valdininkai ir visi 
kariuomenės viršininkai. Kri
tikavimas tų viršininkų ir val
dininkų gali būt laikomas nege
ri! žinių skleidimu ųr kritikuo
tojas gali būt tempiamas teis
man ir kišamas kalėjimam

Spaudos varžomasai dekretas 
taikomas ne tik Lenkijos spau
dai, bet ir užsienio spaudos ko
respondentams Lenkijoj: jie 
taipjau, pranešę savo laikraš
čiams nemčgių Lenkijos val
džiai žinių, gali būt baudžiami 
pinigais ir kalėjimu.

Užsienio laikraštininkai ruo
šias užprotestuoti Lenkijos val
džiai, laikydami savo teise ir 
pareiga pranešti savo kraštų 
spaudai tokias žinias, kurios 
jiems atrodo teisingos, neduo
dant jų peržiūrėti lenku cenzū
rai.

Miestelio mayoras ir jo 
draugas nušauti

1IERRIN, H’., XI. 8. — Pra
eito šeštadięnio naktį vyliugin- 
gu budu buvo užmuštas netoli 
nuo čia esančio Colp miestelio 
mayoras Stone ir jo draugas 
John Milroy.

Mayoras Stone buvo telefonu 
pašauktas atvykti į Pete Šal
mo smuklę (“roadhouse”), nes 
ten buk kilę neramumų. Mayo
ras tuojau išsiskubino, bet pa
kelinį jo laukė pasislėpę trys 
automobiliai, iš kurių imta jis 
šaudyti. Išgirdęs šaudymą, ma- 
yoro draugas Milroy, kurs tuo 
metu buvo netolimoj biliardi
nėj, bėgo žiūrėti, bet ir jis, ly
giai kaip mayoras, krito negyvi.

Manoma, kad mayoras krito 
vietos politikierių tarpusavio 
vaidų auka

[Pacific and Atlantic Photo]
Princas Leopoldas. Belgijos sosto Įpėdinis ir Švedijos piince- 

sa Astrid, su kuria jis apsivedė.

Katantis laimėjo rinki
muose Graikijoj

Nepilni daviniai rodo, kad val
džią perims nuosaikieji res- 
publikininkai

ATĖNAI, Graikija, XI. 8.— 
Vakar įvykusių Graikijoj rinki
mų nepilni daviniai rodo, kad 
rinkimus laimėjo nuosaikiųjų 
respubilkininkų koalicija, bu
vusio premjero Kafandariso ir 
Michrk'kcpuloso vadovaujama.

Premjeras Kondyjis pareiškė, 
kad jei iš 280 vietų nuosaikie
ji respublikininkai gausią 114 
vietas, tai jis, nelaukdamas 
naujo parlamento susirinkimo, 
premjerybę pavešiąs Kafanda- 
i isui.

Gauti šiandie iki pietų davi
niai rodo, kad nuosaikieji res
publikininkai laimėjo 65 nuoš. 
vietų.

300 žmonių žuvę per 
audrą Filipinuose

MANILA, Filipinai, XI. 8. — 
Pietinėj Luzono salos daly pra
eitą šeštadienį siautė baisi au
dra, per kurią, kaip manoma, 
žuvo apie trys šimtai ar dau
giau žmonių. Audra pagimdė 
smarkius potvynius, kurie pada
rė didelių pragaiščių. Vien 
Batangas ir Banano miesteliuo
se skaičius žuvusių žmonių sie
kiąs daugiau kaip pusantro 
šimto.

I nelaimės kliudytas vietas 
Raudonasis Kryžius pasiuntė iš 
Manilos visas savo pagalbos 
teikimo jėgas, kurias dar papil
dė vietos visuomeninių orga
nizacijų žmonės.

11 kalinių buvo pabėgę; 
vėl sugauti

HIDROPLANAI ŽVALGAUS
DEGTINĖS ŠMUGELI

NEW YORKAS, XI. 8.
Svaigiųjų gėrimų šmugeliui 
žvalgauti Atlantiko pakraščiais 
šią savaitę bus pastatyti trys 
hidroplanai. •

LONGANSPORT, Ind., XI. 8. 
— Automobiliui užgavus buvo 
užmušta maža, šešerių metų 
mergaite, Lavonne Stewait.

COLUMBUS. Ohio, XI.‘8. — 
Pakėlę riaušes ir nuveikę sar
gybą, iš Ohio baudžiamojo ka
lėjimo šiandie buvo pabėgę vie
nuolika kriminalistų. Jie tė
čiai! buvo policijos apsiausti 
kukurūzų lauke, penkiolika my
lių no Cohimbus miesto, ir, po 
stiprios kovos, devyni pabėgė
lių buvo vėl sugauti. Dviem bu
vo pavykę ištrukti, bet vėliau 
ir jie buvo sugauti. Kautynėse 
su sargyba ir policija trys ka
liniai buvo sužaloti.

Fašistai Italijoj paskerdę 
šimtą žmonių

LONDONAS, XI. 8. — Dai
ly Herald, darbininkų laikraš
tis, paduoda pranešimą iš Lu
gano, Šveicarijoj, kur sakoma,
kad dėl pasikėsinimo nužudyt
Mussolinj visoj Italijoj
darė kruvinų smurto

, prieš 
■dieni o,

nefašistus.
taigi

Tarp 
dienos,

fašistai 
žygių 

sekma- 
kuria

Zamboni šovė Barcelonoj dik
tatorių Mussolinj, ir antradic
inio, fašistų gaujos mušdamos, 
I žudydamos, draskydamos na
mus nužudė arti 100 žmonių, o 

lapie 1,000 kitų sužalojo.

50 kiniečių streikininkų 
žuvę ugny

HONKONGAS, Kinai, XI. 8. 
— Kantono East Gardene gais
ras sunaikino kiniečių streiki
ninkų buveinę. Pranešimai 
apie žuvusių žmonių skaičių 
vieni kitiems prieštarauja: vie
ni sako, kad apie penkiasdešimt 

jboikoto kalinių sudegę, kiti 
skelbia, kad visi kaliniai buvę 

■ paleisti ir suskubę pabėgti iš 
'degančio triobesio. Ugny žuvę 
idaug konfiskuotų prekių ir 
streikininkų dokumentai.

Lackawanna geležinke
liečiai gauna dau

giau algos
SCRANTON, Pa., XI 8. — 

Lackavvarina geležinkelių kom
panija pridėjo algas priedo nuo 
2 iki 5 centų valandai savo 
darbininkams ir tarnautojams, 
dirbantiems linijose tarp Buf- 
falo, Ncw Yorko ir Hobokeno. 
Padidintą algą,' pradedant nuo 
lapkričio 1 dienos, gaus viso 
apie 6.000 geležinkeliečių.

Išrado naują šautuvą
, BERLINAS, XI - V) 
nas Berlino šaujamų ginklų 
ekspertas išrado begarsį auto- 

Įmatišką šautuvą, galintį pei 
pusę minutės šauti dvidešimt 
penkis patronus. Kulipkos lekia 
dvi mylias.

NAPAN0CH, N. Y., XI. 8.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS — Iš valstijos kalėjimo nesvei- 

-- ko proto kriminalistams vakar
SANTA ANA, Cal., XI. 8.— pabėgo keturi kaliniai, kurių 

Čia ir kitose Orange kauntės vis dar nepavyko sugauti. Trys 
vietose šiandie buvo jaustas jų buvo laikomi kalėjime už 
žemės drebėjimas, žalos regis žmogžudy bes, ketvirtasis už 
niekur nepadaryta. plėšimą.

Kiniečiai boikotuoja 
britų laivus

/ HONKONGAS, Kinai, XI. 8. 
—Kantono Cargo Boat Trans
portation gildija paskelbė, kad 
jos nariai atsisakysią krovinėti 
prekes Britų garlaiviams.

Sovietijos šventė
MASKVA, XI. 8. — Maskva 

ir visa sovietija vakar minėjo 
devynerių metų bolševikų re
voliucijos sukaktuves.

Chicagai ir apielinkei federa

i Virginijos angliakasiai
1 išsiderėjo 30% al-
> gos priedo

NORTON, Va., XI. 8. -Vi-
.. . . . v. . .. . soj erlej neformalių konferener-hnis oro biuras šiai dienai pra- . . .. : . . . v.v • jų su kasyklų savininkais Vir-
na auja. Unijos anglieikasiai išsiderėjo

Galima laukti sniego; daug 30 nuošimčių algos priedo, pra
šalčiau stiprus žiemių vėjas. dedant nuo lapkričio 1 dienos.

Vakar temperatūra
kai siekė 58° F.

vidutinis- Į

šiandie s^ulė teka 
tiižiasi 5:36 valandą, 
leidžiasi 6:58 vai. vakaro.

MANAGUA, Nikaragua, XI. 
6:38, lel- 8. — Liberalų revoliucininkai 

Mėnuo i vakar paėmė miestą San Juan 
dėl Norte.

Lietuvos žinios.
Paslaptingas įsiveržimas 
teisino bylų sandėliuosna 

Kaune
Sulaikytas “atetininkų” veikė

jas teologas p. Kizevičius. Į- 
tartinas raktas

KAUNAS, X. 23. [Lž . 
Vakar, spalių 22, apie 10 vai. 
vakaro policija rado išlaužtas 
antros ir trečios Taikos teismo 
bylų sandėlių duris. Tuojau 
imtasi ieškoti kaltininko. čia 
pat sodnely, ties paštu, koks 
tai pilietis, policijai prie sod
nelio basiartinant, pakilo nuo 
suolelio ir pasileido bėgti. 
Policija žodžiu davusi ženklą 
sustoti, bet pil. dar greičiau 
praliejo bėgti, peršoko per sod
nelio tvorelę norėdamas mato
mai pasislėpti.

Policijos viršininkas tada iš
sitraukęs Revolverį ir prigrasi
nęs šauti, kas bėgėlį sulaikė.

Sulaikytasis pristatyta krimi- 
nalinėn policijom Pasirodė 
esąs garsus “ateitininkų” vei
kėjas, šiemet baigęs 'Teologijos 
filosofijos fakultetą ir dabar 
mokytojaująs Virbaly pil. Ki
zevičius. Pas jį rastas įtartinas 
raktas (visraktis?). Vedama 
tolimesnė kvota. P. Kizevičius 
laikosi labai įtartinai.

įdo i\,, supuolimas: šiandie 
kaip t’k Taikos Teisme eina 8 
“Ryto” bylos. Ar nebus tai pa
stangos tas bylas išgrobti? 
Lauksime kol tardymas tą iš
aiškins.

Pagautas dar vienas 
lenkų šnipas

KAUNAS, X. 19. — Merki
nėje sulaikytas pil. Bartnikas 
Vladas, kuris yra kaltinamas 
dėl šnipavimo Lenkijos naudai. 
Jisai taipogi, kaip jo “kolega” 
Razumavicius, esąs buvęs Lie
tuvoje šaulys, perėjęs i Lenki
ją, daug žalos padaręs lietu
viams anapus demarkacijos li- 
bijes. o dabar , sugrįžęs Lietu
vei) šnipavęs Lenkams. Jisai be 
to yra įtariamas ir žmogžudys
tėj.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

i Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 

. ar musų skyrius: *
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKCh APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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Jei jums yra nusibodę , 
paprasti. . .

Amerikos istoriškos 
dienos

SPALIŲ MĖN.

T TELMARAI visuomet turi nuolatinius 
rėmėjus... is, jie vis dauginami entu- 

zijastiškai milionais.
Ne» bėgantis laikas. . .nei nauji papročiai. .. 
nesunaikina jų geros rūšies nepalyginamai 
gerų cigaretę.
Milionai žmonių šiandien ruko Helmarus. 
Kaip tik sykį paragausite Helmarus jus 
neturėsit noro rūkyti kitų kokių cigaretų.

Susipažinkit Su

Helmar
Karalienė Žymiausiu Cigaretų

__————————

Musų Viešpaties 
Sugryžimas

JO ČIA ESUMAS, JO APSIREIŠKIMAS 
IR JO PRAŠVITIMAS

Seredoj, Lapkričio (November) 10 d., 1926
LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ

\nt llth ir I9th Ct , Cicero, UI.
Pradžia 7:30 vakare

Kulbės

S. J. BENEGKAS
Jėzaus antrojo atėjimo faktas. Jo atėjimo būdas. Jo atėjimo lai

kas. Piutis. Išjuokejai. Pasaulio pabaiga. Žydų sugryžimas į Pales
tinų ir nerimastis. Jo atėjimo tikslas: Jis ateina sunaikinti šėtono 
karaliją. Jis įkurs teisybės karaliją, kurioje bus palaimintos visos 
tautos.

čia suminėti dalykai randasi šventame Rašte, išpranašauti Die
vo, per Jo pranašus nuo senovės laikų. O dabar jau atėjo laikas 
išsipildy mo.

Dietas parašė pranašystes ne dėl savęs, bet dėl žmonių, lodei 
kiekvieno žmogaus yra dabar pareiga girdėti tuos dalykus. Ypatin
gai krikščionys turi būtinai žinoti ir suprasti Kristaus čia esumą, 
nes kitaip bus skaudžiai baudžiami. O ta visa atsakomybė guli ant 
kunigų, nes jie yra žmonių mokytojai ir vadai. Matydami musų pa
reigą privalo pranešti jums tuos dalykus, ir mylėdami jumis su 
Kiistaus meile, specialiai parengėme minėtas Biblijos paskaitas, ku
riose pilnai bus prirodyta Kristaus čia esuma. *•

Įžanga Liuosa — Nėra Kolektų. Kas tik gyvas bukite ant šių 
prakalbų! šiuomi kviečiame visus kunigus lietuvius, visokių sektų.

Rengia ir kviečia T. B. S'. S.

Keif Eriksen diena
Leif Eriksen, norvegas, su 

būreliu draugų atvyko Ameri
kon spalių 4 d. 1000 m. Šis įvy
kis norvegų apvaikščiojamas 
rugsėjo mėnesio paskutinę sa
vaitę ir spalių, menesio pirmą 
savaitę. Atradimas Amerikos 
1000 m. istoriškai pripažintas. 
Leif Erikseu’as buvo sunkis 
Raudonojo Eriko, vado norve
gų kolonijos Greenlande. Hrik- 
sen’as buvo pirmas žmogus, ku
ris perplaukė Atlantiko okeaną 
žėgli n iu laiveliu. Atradėjas su 
pasekėjais rado fonais labai 
daug vynuogių ir todėl net šian
dien žmonės laiko vynuogių po- 
ki litis.

Vokiečių diena
Suv. Valstijų vokiečiai ap- 

vaikščioja spalių 6 d. kaipo 
“Vokiečių Dieną”, nes toj die
noj 1688 m. pirmieji vokiečiai 
“trylikos šeimynų galvos” at
vykt) į Philadeiphijąi ir apsigy
veno toje miesto dalyje, kuri 
šiandein pavadinta G^rnuin- 
town. Jų vedėjas, Pastorius, jau
nas advokatas, atidarė krautu
vę, kur pardavinėjo verptus 
drabužius. Pirmais metais par
duota drabužių už $19. Vėliaus, 
fu atvykimu daugiau imigran
tų, tapo popieros fabrikas ati
darytas. Tai buvo pirmas popie
ros fabrikas Amerikoj. Dabar
tinėj Ses(|uieentennial parodoj 
galima matyli pirmo fabriko 
reprodukciją.

Yale kolegija Įsteigta

Net pirmieji New llaven’o 
kolonistai 1638 metais planavo 
įsteigti kolegiją. Bet lik 1701 
metais pirmos paslaugos dėta 
tatai Įvykinti. Connecticut val
stijos dešimts ministrų išgavo 
čarterį įsteigti “Connecticut 
Koleginę Mokyklą”. Mokykla 
pradėta Saybrookes bet vėliau 
tapo perkelta Į Ncw llaven'ą. 
1718 m. vardas buvo permai
nytas j Yale kolegiją, |)agerbi- 
inui Elihu Yale, kuris daug pi
nigų aukavo pirmai mokyklai. 
Iš šios mažos pradžios išaugo 
vienas iš didžiausių Amerikos 
universitetų. 1925 m. Yale uni
versitetas turėjo 525 fakulteto 
narius ir 1,145 studentus.

Atradimas Amerikos
Kolumbas su trimis laivais,

Santa Maria, Pinta ir Nina, 
rugpjūčio mėn., 1192 m. iš
plaukė iš Palos rasti trumpes
nį kelią i Indiją. Po dviejų me
nesių, nematydami jokios že
mės, jūreiviai sukilo prieš Ko
lumbą. Spalių 11 nakčia Kolum
bas toluipoj matė šviesą. Anks
ti sekantį rytą priplaukė prie 
žemės, ir paimdamas vėliavą 
Kolumbas su sekėjais išlipo iš 
laivo. Tikėdamas, kad jau čia 
Indija. Jie rado vietinių gyven
tojų, kurie tikėjo, kad atvyks
ta koki dievaičiai. Bet neužilgo 
Kolumbas rado, kad žemė buvo

\ NAUJOS KNYGOS *
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... ................................... 52.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........   $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...........................:.............. $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- * 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7J)o
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...........  ,.................................. 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUO.sOS VADOVĖLIS ............ »................................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip x 
pigiai šeimyną užlaikyti.

V I E N Y B ®
| 193 Graiul Street BrookĮyn, N. Y.
<— ... " t- -7 — '.g; /

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalus

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ...........L. $2
Pusei metų ........ ,....................... $1
Kopija ............................ ?...................... 20c

Tai buu 32 puslapių knyga.
I metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

, Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

LIETUVON —' .
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

sala ir ją pavadino San Salva-, 
dor.

šiandien trisdešimts šešios 
valstijos apvaikščioja atradimą 
Amerikos.

Gimimo diena Molly Pitcher
“Molly Pitchėr” revoliucijos 

karo didvyrė gimė Carlisle, 
Pennsyvanijoj, spalių 13 d. 1714 
metais. Buvo duktė vokiečio, 
John Lud\vig. 1769 m. ištekėjo 
už barzdaskučio John llays. 
Karui prasidėjus, Jonas buvo 
paskirtas artileristu. Kadangi 
tais laikais moterys sekdavo sa
vo vyrus, tai Molly ėjo su savo 
vvru. Laike* Monmouth kovos, 
birželio 28 d. 1778 m. ji karei
viams nešė vandeni. Kuomet 
jos vyrą britai nušovė, tai ji 
užėmė jo vietą prie armolos iki 
karo pabaigos. Washingtonas, 
girdėdamas aį)ie jos narsumą, 
paskyrė ją seržentu. Tai buvo 
pirma moteris, kuri užėmė mi- 
litarišką vietą Amerikoj. Nėr 
žinoma, kaip ji gavo vardą 
“Pitcher”. ,

Alaska
1867 m. Busi ja matydama, 

kad negalės tinkamai valdyti 
savo žemę Amerikoj, nes buvo 
per toli, ir nenorėdama, kad 
Anglija pasisavintų tą žemę, 
pasiuntė atstovą Į Suv. Valsty
bes siūlyti parduoti ją. Reika
lavo $7,200,000. Kuomet sutar
tis buvo pasiųsta senatui, spa
lių 18 d. 1867 m., žmonės ne
galėjo suprasti, kodėl Rusija 
reikalavo tiek daug pinigų. Bet 
ta nuomonė senai persimainė.

1922 m. Alaskos žuvys Suv. 
Valstijoms atnešė $34,720,793, 
kailiai 33,561,291 ir auksas 
— $6,600,978.

Luuisiana
Spalių 20 d. 1803 m. Suv. Val

stijos nupirko Louisiana terito
riją nuo L’rancijos. Teritorija 
susidėjo iš 1.000.000 ketvirtai
niu mylių ir inėme dabartine 
Louisianos valstiją, Arkansas, 
Missouri. lo\va, Minnesota į va
karus nuo Mississippi, North 
Dakola, South Dabota, Nebras- 
ka, beveik visą Kansas, didesnę 
dali Montanos ir VVyoniing, 
Colorado j rytus nuo Rocky 
kalnų, ir beveik visą Oklaho- 
rnos valstiją. Už žemę užmokė
ta $15,000,000.

Laisvės Stovy Ja
Spalių 28 d. 1886 m. Franci- 

jos žmonės davė Suv. Valstijų 
žmonėms Laisves Stovylą atmin
čiai sitmetinio apvaikščiojimo 
Amerikos nepriklausomybės.

Stovyla buvo pastatyta gnt JJed- 
low salos, New York’o uoste. 
Stovyla augšlumo 1151 pėdų ir 
5 colių, sveria 450,(X) svarų ir 
kaštavo $600,000. [FL1S].

RŪGŠTŲ VIDURIAI
“Phillips Milk of Magnesia.’* 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinųno arba I 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuesą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvide.šimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

♦

I
 Skausmus į

galima palengvinti su

SEVERA’S į
Gothardol. I

Patikėtinas naminis linimentas.

Esama šeimynų, kurios yra 
v vartojusios per 45 metus. $

30c ir 60c.

• Pirkite pas aptiekorius.W. F. SEVERĄ CO., CEDAK RAPIDS, 1OWA H

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos"

Tiktai už 17c i Mėnesį
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir ‘Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingi} daly
kų pasiskaityti. .
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišku, kuriu įdėjęs $2.00 
puštos “money orderi”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai .’

“ B A N G O S ”
219 W. Main Street 

Westville, III.
Atsisaukit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

Baltijos Amerikos linijos
Kalėdos 

LIETUVON 
laivai išplaukia:

“Estonia" Gruod. 7 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu 

į pačią
KLAIPĖDĄ 

per laisvąjį Danzigo (Mirtą 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181 

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai 910 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum

Žiniom kreipkitės j vietos agentus ar 
j bendrovę:

The Foreman Banks

Bankas su Draugais
Veskite savo biznio reikalus šia

me stipriame sename banke
— prigimtoje kalboje

Jus gerai žinote nesuskaitomas progas tau- 
pindami savo pinigus. Kaipo atlyginimo jus ' 
įsigyjate — namą arba biznį.
Bet taupykit savo pinigus SAUGIAI. Bet 
ne be apsaugojimo namie.
Mes turime žmogų čionai kuris kalba lavtu- 
viškai, kuris atliks jūsų biznį, pagelbės jums, 
— greitai, mandagiai, sadfeiai.
Sis bankas kviečia jumis dėl biznio. Daugelis jūsų 
tautiečių veda' savo bankinį biznį čionai. Jis ran
dasi parankioje vietoje. Kodėl nevesti biznio reika
lų su viena seniausių ir saugiausių bankų viduri
nių vakarinių valstijų.

"Didelė, draugiška t (staiga, 
dvasia demokratine, ir čia g ra 
malonu vesti biznio reikalus”.

• The Foreman National Bank 
The Foreman Trust and Savings Bank

La Šalie and Washington StreeH, Chicago

Combined Capital, Surplus and Undivided Profits Ęxcecd $10,000,000

NORTH GERMAN

100 No. LaSalle St., Chicago

COLUMBUS
Gruodžio 14
1, 2 ir 3 klcsa

Del informacjja atsigaukit j 
autorizuotų Vietinių agentu

NĮUįENCHEN
Gruodžio 8
Cabin, Turistų 

3rd cabin ir 3 klesa

Tarpe Šeimynos ir senų draugų jus 
jausitės smagiai per Kalėdų Šventes

Prieš-Švenčių Išplaukimas
per Bremenu

Bailio America Line, Ine.
120 North La Šalie Street, Chicago
312 Second A v. S., Minneapolis, Minn.

Atpiginta ten ii- atgal C? C'į * O 
kelionė, 3 klesa iš New
Yorko iki kauno ir augščiau

YPATIŠKAI PRIŽIŪRIMOS

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Geras geležinkeliais susisiekimas iš
BREMENO j Lietuvos dalis

Garsiausi pasauly laivai
Lloyd patarnavimas

KALĖDŲ 
EKSKURSIJOS

Atlankyk .savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitų ir didelių lai^ų

HOMERIC .................. Lapkričio 27
OLYMP1C ......................  Gruodžio 1
PENNLAND .................... Gruodžio 1
MAJEH1TC ................... Gruodžio 11

(Didžiausias laivas pasaulyje).
Uždarytos kajutos dėl 2, 4 

( arba 6 ypatų.

Kreipkitės prie savo laivakorčių 
agento arba

WHITE STAR AND 
RED STAR LINES 
127 So. State St., Chicago, Iii.

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Haisted St.
Chicago, III.



Antradienis, LapRr. 9, 1926 NAUJIENOS, Chicago, 111.
R......................    .i|. »l|-»
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GERIAUSIAS DEL
SILPNŲ STRĖNŲ

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartų savaitėje. Iš PAIPOS GALO

Ar jus kenčiate de] raišumų silp
nybės, skaudumų strėnų? Jus ga
lite gauti visai greiti) pagelbų pa
naudodami Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Plaster’j. Jis šildo, švelnina ir 
gaivina nusilpusius strėnas ir švelny- 
ju, masažuoja plėveles kiekvienu jū
sų kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkama cirkuliaciją ir normlj 
stiprumų. Johnson’s Red Cross Kid- 
ney Phister’is suteikia nuostabiai 
greitų rezultatų, dėl to, kad jo vai
stai persisunkia tiesiai per <><lq, j ap
imtas yietas — skausmas praeinu, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryšta, 
beveik urnai. Tik nueikit j Bile vai
stinę ir pareikalaukite Johnson’s di
deli Red Cross Kidney Plaster’j su 
raudona flanele užpakalyje.

' ■■■■■■■' ..............
Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
'Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
•L LAZDAUSKLS, Pirm*., 321!) \uburn :iv<\, Chicago 
K. J. SEMAŠKA, Rušt., 1834 \Vabansia Avė., Chicago 
.1. KAULINAS, L'.d., 1532 S. I'rancisro Avė., Chicago.

Tykiai, tykiai 
Munšainėlis teka, 
Bet ne tykiai

Lietuvos Respublikos 
Prezidento laiškas 

moksleiviams

A. Jakštas.

PALANGOS JURA
KALBA

L.M.S.A. Centro Sekretorius, 
K. J. Semaška, lapkričio X d. 
gavo iš Lietuvos sekamo turi
nio laišką:

I ..M.S A. Pirmininkui:
Nuoširdžiai dėkoju Lietuviu 

.Moksleivių Susivienijimui Ame 
riboje už pareikšta savo meti
niam** Seime simpatiją Lietuvos 
\ aidžiai.

Grinius,
Bespuklikos Prezidentas.

Kaunas
192ti m. spaliu mėn. 23 <1.

Stebėtinas atomu 
mažumas

Nesenai šioje vietoje būvi 
rasvta, kad molekulių ir atomų 
atradimas mokslo žmonių tarpe 
skaitoma labai svarbiu dalyku 
1 Įvairius metalus mes esami 
pratę žiūrėti kaipo i kietus 
daiktus. Tikrenybėje gi nieko 
panašaus nėra. Visi žino, kad 
auksas pasiduoda suplojimui. 
Vi< mis granas aukso gali būti 
supli tas i septyniasdešimt pen
kių colių kvadratą. Taip plonai 
suploto aukso storį matemati
kai gali pasakyti be matavimo. 
Suplotas į septyniasdešimt pen
kių colių kvadratą granas auk
so bus kur kas plonesnis, negu 
šio laikraščio popietis. Bet ir 
taip plonai suploto aukso storis 
bus keletos dešimčių molekulių 
storio.

lėkis molekulių matavimo 
laidas, kaip matote, neatsako 
tikslui. Kiek tiksliau mokslinin
kams teko patirti apie moleku
les su muilo burbulais. Ploniau
siu muilo burbulo siena suside
da iš apie 20 ar 30 molekulių 
storio. Viena muilo burbulo mo
lekulė yra daug mažesnė, negu 
viena trimilioninė Colio dalis. 
Prancūzas atomų tyrinėtojas, 
prof. Perrin, ant vandens pada
rė daug plonesnį aliejaus- sluoks
nį, negu nutilo burbulo siena, 
.lis Įmetė i vandenį atmatuotą 
aliejaus lašą, kurs ant vandens 
paviršiaus padarė apie dviejų 
molekulių storio aliejaus sluoks
nį. Tuo budu tapo patirta, kad 
aliejaus molekulės diametras 
yra mažesnis ne viena šimtmi- 
lioninė colio dalis.

Molekulėms tirti yra varto
jama įvairių būdų, bet pasek
mės- yra vienodos. (Iranas da
žo, pavyzdžiui, gali nudažyti 
toną vandens. Tas reiškia, kad 
mažas dažų grūdelis turi savy
je bilijonais molekulių, kurios 
vandenyje pasiskirsto. Mažas 
lašelis kvepalo gali* prikvepinti 
didžiausj kambarį, Galima butų 
čionai duoti šimtais kitokių pa
vyzdžių, kurie aiškiai įrodo, kad 
kiekviena medžiaga susideda iš 
neįmanomai mažyčių dalelių.

Stebėtinai mažos yra mole
kulės, bet dar mažesni yra ato
mai. Atomai nėra vienodo dy
džio. Apie jų įvairavimo prie
žastis mums teks pakalbėti vė
liau, o tuo tarpu galima drąsiai 
pasakyti, kad reikėtų 400,000,- 
000 atomų, idant sudėjus iš jų 
vieno colio ilgio eilę. •‘

Dėvėk, kol pritinka, valgyk, 
kol patinka.

Daryk gerai dėl kitų, tai bus 
ir pačiam gerai.

.lūra-motinėlė . 
tu r dukrelių būrį; 
vėjui-lėvui liepiant, 
visos šokti turi;.
lyg skara k lituota 
ant žalsvos jupelės,

« puta pasipuošę, 
puldinėja, kelias...
lai lenktynių eina, 
tai prie kranto plakas, 
lai atgal atšokę, 
glebeščiuojas, šnekas.. .
Visados, kaip deivės, 
šaunios ir linksmutės;
tik pravirksi, išvydę 
tėviškę Birutės.
Laš jų ašarėlės 
gelsvu gintarėliu, 
mat ir joms pagailo 
brolių žemaitėlių.

“Draugas” kalba apie 
mokslą

“Draugo” No. 21b >po antgal- 
viu “Mokykimės”, apart kitko 
jis sako: “Nepaslaptis, kad ame
rikoniškose kolegijose galima 
iie^imokinant pereiti aukštą 
mokslą reikia tik gerai 'fut
bolų’ ir kitus ‘gūmius’ gerai loš
ti, — mokytojai perleis.” '

Man rodos, kad sportas pro
tą laviną, nors ištikrųjų aukšto
sios kolegijos kreditų (ypatin
gai technikos) beveik neduoda 
už “lutboles” ir tt.

Bet man butų įdomu paklaus
ti “Draugo” redaktoriaus, ką 
iis mano apie ITiburgo “dakta
rus”, kurie nė “futbolo” nemo
ka lošti, bet gavę “daktaro” 
laipsnį, skaitosi gana “mokyti 
vyrai”? Taigi aš patarčiau 
“Draugo” redaktoriui pasimo
kyti nors “grammar scbool” ir 
sužinoti apie Amerikos mokyk
las. O jeigu tas perdaug, tai 
bent pasižiūrėti į klerikališkas 
mokyklas Lietuvoje ir kitur, 
kaip ten mokina, o tada bitus 
kritikuoti. —Vulkanas.

Delnu kūjo neatmušL

Devyni amatai 
badas.

dešimtas

[Pacific and Atlantic Photo]

P-lė de Guerne, mėgiama Pa
ryžiaus Šokikė, kurios motina 
tyuvo rusė, o tėvas francuzų ari
stokratas.

[Kelios palaidos mintys]

1. Kalba yra žmogaus gyvy
bės alspindulys.

2. Kalboje tauta pasisako kas 
esantį ko verta, tautos kalbo
je yra išdėta visa jos prigimtis

istorija, būdo ypatybės, sie
la, dvasia.

3. Tautos dainų kalba — ne
išsakoma galybė. Ji žmogaus 
širdį veria, gaivina, žmogų į 
aukštybes kelia, ir klausomės 
jos — noromis grožėdamiesi.

I. Kalba yra žmonių minties 
padalas, bet ji yra ir padargas 
įrankis žmogaus mintims reikš
ti.

5. Kalba yra visų didysis tau
tos, jos pačios pasistatytasis pa
minklas.

Patys mes, būdami tautos 
vaikai, savo motinos paminklo 
negriaukime! Tvorele jį aptver
kime ir tičms, kur žemę knisa, 
jo teršti griauti neleiskime:

Tausokime jį — gerbkime, 
branginkime, puoškime, vaini
kuokime' Ir visa tat ne tiek 
žodžiais darykime, kiek darbu 
savu, darbo žmonių keliais ei
dami.

G. Kalba skiria žmogų nuo 
gyvulio. Branginkime, didinki
me tą skirtumą!

7. Kalba, būdama tautos pa
daras, vra ir didžiu didžiausias7 » c

pasaulio padaras. Tauta savo 
protą, gyvybę ir sięlą yra į tą 

.padarą sudėjusi, jame* išdeda 
tauta, pati tuo nesirūpindama, 
ir visa savo išminti.

X. Žmogaus kūnas yra ne vie
nų jo kaulų ir raumenų stuob
relis. Žmogaus kūnas yra ir vi- 

kas atskiriesiems jo nariams 
gyvybės, sveikatos ir mokė

jimo dirbti priduoda.
'Tautos kalba yra ne vienų 

jos žodžių, gražių ir negražių, 
rinkinys — ne pats jos žody
nas. 'Tautos kalba yra ir visa, 
kas atskiriesiems jos žodžiams 
gyvybės ir galingumo duoda.

9. Mišinys, nei šis nei tas, ir 
šis ir tas kalboje — netvarka, 
silpnybė, tamsybės galvoje.

Netvarka, silpnybe, tamsybės 
galvoje — mišinys, nei šis nei 
tas, ir šis ir tas kalboje.

10. Kad senovės graikai ir 
romėnai vienus savo ginklo ir 
rankų darbus tebūtų mums pa
likę atminimui, neišlaikę šių 
dienų kartoms savo kalbos pa
minklų sveikų, šiandien ir apie 
tų jų darbų didybę — maža, 
labai maža težinotume.

11. Kad mūsų tautos nebūtų 
dainų dainelių, pasakų, mįslių, 
patarlių priežodžių surašytų, 
tuokart tenebūtų mūsų kalbos 
vadovėlio — šių dienų mokyto
jui, kunigui, rašytojui, moks
leiviui.

12. Norint savo kalbos iš
mokti ir eiti paskum — su savo 
plunksna — į žmones, reikia 
mokėti pirmiausia žmonių dai
nos, pasakos, priežodžiai su
prasti ir jų kalbos turtais bran
genybėmis stebėtis.

Šiam tikslui i reikia skaityti 
dažnai ir didžiųjų rašytojų, ra

šytojų dailininkų darbai, tie jų 
darbai, kuriuose yra iškilusia 
tikrosios, didžiosios žmonių kal
bos ypatybės.

(Ii “Vargo Mokyklai”).

Didžiu vedas, šašu dedas.

Daug rankų didžią naštą pa
kelia. ’ z ! )

Katiliukas “šneka”: 
Kliun, kliun, kliun 
Katiliukas “šneka”, 
įnašas po lašo 
Iš paipos galo, 
Laša tik laša. 
Dieną naktelę: 
Cap, cap, cap 
Dieną naktelę, 

i
Kįlo ir kįlo 
Bangas iš puodo;
Dego ir svylo 
Kolei susprogo: 
Bam! bam! bam! 
Kolei susprogo.

—Don Pilotas.

Ar jus žinote, kad
Lietuvis P. Radvilas iŠ Chicagos, 

laike vakacijų pereitų vasarų Ho
ndoj sugavo didžiausj krokodilių, 
ir jis padovanojo jį Lincoln Parko 
zoologijos skyriui, Chicagoj. Ar jus 
žinote, kad rūkytojai dasižinojo, 
kad grynas Turkiškas tabakas, ku
ris vartojamas llelmaruose, yra ge
riausios rųšies tabakas, negu var
tojamas paprastuose eiga retuose.

Mr. MICHKIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
dgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdyino, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pu 
geibų.

Valandos nut
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951
/

Lietuviai Advokatai

Žioplio pastabos
Iš kunigų tauzijimų mes iki 

šiol žinodavom, kad visos žmo
nių bėdos ir nelaimės paeinan
čios delei žmonių pasileidimo. 
'Tikėk į Dievą, garbink jį, nešk 
klebonijoms viščiukus, žąsiukus, 
ančiukus ir paršiukus —ir busi 
laimingas.

Toks kunigų tauzijimas žmo
nėms jau nusibodo. Atsirado 
naujas tikėjimas pavidale ko
munistų partijos. Iš komunistų 
gazietų mes sužinome, kad 
Pruselaičio šeima nutroško 
nuo šviesai vartojamų dujų to
dėl, kad jinai nepriklausę prie 
komunistų partijos.

žioplys į komunistų katekiz
mą įrašo šit kokį paragrafą: 
kas tiki į komunizmą ir garbi
na jį, tas yra saugus nuo tra
gedijų, ligų ir kitokių nelai
mių. Kas priklauso komunis- 

j.tų partijai, to nei troškinančios 
dujos gali nutroškinti, nei trau
kinis, tramvajus, arba automo
bilis sulankstyti. (Bet kode! 
komunistiški teziai neapsaugo
ja nuo franeuziško > reumatiz
mo? “N.” Zec.)..

, Vienas Padauža andai pasa
kė, kad komunistų galvos esan
čios mažos ir tos pačios tuščios. 
Tai netiesa. Kada žiopliai išlei
do savo pirmą organo numeiį 
tai velnio šerių pardavėjai nie
ku budu negalėjo suprasti, kam 
jis reikalingas. Bet kada žiop
lys sutvėrė sosaidę ir pask e 1U<5 
savo projektą, tai “Ilnies” re
daktoriai pasiskubino įstoti pir
mieji. Reiškia, jų razumėlis 
nėra taip nususęs, kaip kai ku
rie žmonės mano.

šią žiemą žiopliai nori pradė
ti smarkų krutėjimą. Spėkų 
randasi. Jie turi peckelių, poe
tų, juristų, inžinierių, daktarų, 
dainininkų, muzikantų, _ gyva
našlių inspektorių, barzdasku
čių, velnio šerių pardavėjų, ap
šviestos pedliorių ir kitokių žino
vų. Trūksta tiktai oratorių. 
Tiesa, mes turime Dundulį ir 
Asiuną, bet juodu baisiai už
imti: vienas velnio šerių parda
vinėjimu, o kitas — iežedniev- 
nos' pedliavojimu.

Gerie.usis žioplių sosaidei ora
torius butų Tučinskas. Bet 
šiam aną metą sakant Roselan- 
de socialistams prakalbą, jį 
komunistai pabaidą. Iš išgąsčio 
jis nėrė per svetainės užpaka
lį ir pėsčias pasileido link Chi- 
cagos. Ar jisai grįžo — žiop
liams nepasisekė sužinoti.

 z • • , ] . ■'
Dievas davė dantis, Dievas 

duos ir duonos.

Du gaidžiu vienam kieme ne
sutinka.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn. St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

(’or. VVashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

K.JURGELIONIS
A 1) V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 3 morgičiams. 

!■ ' ........ ■■■■■/

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. * 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS .

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

Vakarais
3241 S. Halsted Tel. Yards 0062

, 7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pfitnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 531 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
TeL Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

N 1.......

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠEREA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

M)R. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South chore 2238 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuota 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

J Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų hgų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 « 
Naktinis Tel. Fairfax 6358
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BELGIJA STABILIZAVO SAVO VALIUTĄ
• •••••

PADĖJO “JGALIAV1MO ĮSTATYMAS”.
• • • • e ti

STABILIZACIJA IŠŠAUKIA KRIZJ PRAMONĖJE
• •••••• ••••• 

BET TAI YRA LAIKINA BĖDA.

Belgijos parlamentas, remdamasis galingos socialis
tų partijos pritarimu, padarė drąsų žinksni prie infliaci
jos likvidavimo, ir šiandie Belgija jau yra tą nelaimę nu
galėjusi. Ji pirmutinė iš visų romaniškų šalių pastatė sa
vo valiutą ant tvirto pamato. Tuo tarpu Franci ja dar vis 
kažin ko laukia, ir jos gyventojai iki šiol nebežino, ar jų 
pinigai eis tuo pačiu keliu, kaip senoji Vokietijos markė, 
ar bus išgelbėti. Netikra yra taip pat ir italų liros pade- 
t*. . a a i i i I

Valiutos stabilizavimas Belgijoje, tiesa, gal laikinai 
apsunkins pramonę. Taip buvo Vokietijoje ir Anglijoje. 
Taip buvo ir Lietuvoje, įvedus litą. Kuomet pinigų kur
sas smunka, tai darbininkų realės algos (t. y. tikrosios 
algos — ne suma pinigų, kuriuos gauna darbininkas, bet 
kiek prekių jisai gali nusipirkti už savo algą) puola. To
dėl esant infliacijai fabrikantų išlaidos darosi vis mažes
nės ir mažėsnes ir jiems yra lengva vesti konkurenciją su 
kitų šalių fabrikantais. Be to, pinigų vertei nuolatos 
smunkant žmonės daug visko perka, nes taupyt pinigus 
tuomet neapsimoka. Todėl infliacija visuomet stimuliuo
ja pramonę ir prekybą (kaip dabar Francijoje). O kuo
met infliacija esti sustabdyta, kuomet valiuta tampa sta
bilizuota, tai pramonė ir prekyba, staigiai netekę aukš- 
čiaus nurodytųjų patogumų, atsiduria bėdoje. Daugelis 
biznių subankrutuoja arba gauna susiaurinti savo apy
vartą, ir prasideda nedarbas.

Tečiaus, kad ir skaudi ši operacija, bet ji turi būt pa
daryta, jeigu kraštas nori savo ekonominį gyvenimą įsta
tyti į sveikas vėžes, -

Nuo infliacijos prie stabilizacijos stengėsi pereiti vi
sos šalys, kurios tiktai pajėgė^ arba turėjo pakankamai 
drąsos. Anglai pernai metais pakėlė savo sterlingų savo 
kursą iki aukso vertės, nepaisydami to, kad tai labai ap
sunkino iždą, kuris jau ir be to velka sunkią naštą, duo
damas milionus dolerių pašalpų bedarbiams ir mokėda
mas skolą Amerikai.

Vokietija stabilizavo savo markę, kuomet markė jau 
buvo pavirtusi beveik be vertės popiergaliu. Jeigu ji ne
būtų to padariusi, tai pinigai Vokietijoje butų visai išny
kę ir žmonės butų turėję verstis mainais, daiktą mainyt 
daiktu. Kaip tokiose sąlygose butų galėjusi eiti pramo
nė? ** «

Pinigai šioje gadynėje yra neapsieinamas daiktas. 
Tatai gavo patirti ir “leninizmo” nesąmonėse įklimpusi 
sovietų Rusijos valdžia: kai ji susilaukė to,-kad už vieną 
amerikonišką dolerį buvo duodama vagonas popierinių 
rublių, tai ji įvedė auksu paremtą červoncą, o senuosius 
rublius panaikino.

Lietuva taip ilgai nelaukė, kaip Rusija; nusmuku
si^ “’ost-markes” ji pakeitė litu, kai tik jai pavyko su-

Spalių mėnesio pabaigoje Belgija stabilizavo savo 
valiutą (pinigus), gaudama tam tikslui 100 milipnų dole
rių paskolą užsienyje.

Šitą paskolą Belgija galėjo gauti tiktai po to, kai ji 
sutvarkė savo finansinius reikalus taip, kad kreditoriams 
yra užtikrinta, jogei jiems bus sugrąžinta paskola ir už
mokėti nuošimčiai. Bet šitokį finansų sutvarkymą Belgi
jos valdžia vargiai butų sugebėjusi pravesti, jeigu parla
mentas nebūtų suteikęs jai tam tikru įstatymu nepapra
stą galią tame reikale.

Kuomet prieš kelis mėnesius tas “įgaliavimo įstaty
mas” buvo svarstomas Belgijos parlamente, tai Belgijos 
socialistai nutarė balsuoti už ji. Kai kurie sensacijas mėg
stantys Amerikos korespondentai tuomet skelbė nepa
prastą žinią, jogei Belgijos socialistai remia “diktatūrą”. 
Bet “Naujienos” jau tuomet nurodė, kad Belgijoje eina 
klausimas ne apie diktatūros įvedimą, o tiktai apie su
tvarkymą pairusios finansų sistemos.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama .... —Y...........................  $8.00
Pusei metų..................... $4.00
Trims mėnesiams .................. ,. 2.00
Dviem mineaiama ......  1.50
Vienam mlneaiui __-------------- .75

Chicagoje per neiiotojua:
Viena kopija .—............   8c
Savaitei ...............      18c
Mėnesiui _____    75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .......  $7.04
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams -....................  1.75
Dviem mėnesiams —... .............. 1.25
Vienam mėnesiui _____     .75

Lietuvon ir kitur uiiieniuoMi 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

CHAMIŠKI “TEISĖJAI”

“Laisvės” Paukščio-ŠvenČio- 
niškio sapaliojimų, kad nabaš- 
ninko Prusalaičio šeimyna at
likusi “sauŽudystę*, su dideliu 
pamėgimu kartoja S. Bostono 
“Darbininkas” ir ekstra kai
riųjų komunistų “Aidas”. Šitam 
punkte visų srovių komunistai 
ir klerikalai laiko “bendrų fron
tą”.

Baltrušaitinis “Aidas” tų 
brooklyniškių raudonųjų mek- 
lerių išmislą, panaudoja tam, 
kad apjuodinus nabašninkės 
Prusalaitienės atminti. Jisai sa
ko:

“Pruselaitienė manė visai 
individualistiškai (nesocialis- 
tiškai) ir, subhidus, drąsiai 
atėmė savo vaikų gyvybę.” 
Jokių faktų šitai šmeižian

čiai “teorijai” paremti nėra. 
Atvirkščiai, yra faktų, kurie jai 
griežtai prieštarauja. Viena, vi
si, kurie matė nabašninkę Pru- 
salaitienę paskutinėmis dieno
mis prieš jos mirtj, pripažįsta, 
kad ji visai nebuvo tokiam upe, 
kuris butų galėjęs pastūmėti ja 
prie saužudystės. Ji džiaugėsi, 
kad ir sūnūs ir duktė buvo ga
vę darbų ir visa šeimyna tuo 
budu buvo aprūpinta.

Antra, bule, kur policija ra
lio lavonus, langai buvo atdari. 
Argi tas. kuris nori save ir ki
tus užtroškinti gazu, palieka 
atdarus langus, eidamas gulti?

krapštyt pakankamą aukso (ir svetimos tvirtos valiu
tos) fondą pastovių pinigų leidiniui.

Šitos visos šalys dabar kenčia dėl pramonės krizio 
ir nedarbo. Bet tai yra laikina bėda, kuri bus pašalinta, 
kuomet infliacijos šalyse dar bus chaosas ir suirutė.

Policija, tiesa, iki šiol neiš
aiškino tos nelaimės priežasčių. 
Bet jeigu nėra įrodymų, tai 
kaip galima tvirtinti tokius da
lykus, kurie meta juodų šešėlį 
ant žmonių, jau nebegalinčių 
apginti savo vardą?

LIBERALAS PERĖJO I 
DARBO PARTIJĄ

Vienas j^akingf austų Angli
jos liberalų veikėjų, parlamento 
narys kapitonas Kenmvorthy 
pasitraukė iš liberalų partijos 
ir įstojo į Darbo Partiją. Par
lamente jisai pasilieka ir to
jaus, bet jau kaipo darbi ečių 
frakcijos narys.

Anglijos liberalai, matyt, 
greitai slenka į pakalnę. Deši
nieji jų partijos nariai eina pas 
konservatorius, o radikališkieji 
--pas socialistus.

MĖGINA KRĖSTI JUOKUS

“Vienybė” nori įtikinti pub
liką, kad mes netikį nei į įsta
tymus, nei į demokratiją, ka
dangi mes išreiškėme nuomonę, 
jogei valstybės tarnautojai pri
valo turėt teisę organizuotis 
panašiai, kaip darbininkai.

Valstybės ^tarnautojus, girdi, 
samdo ‘demokratinė valdžia”, o 
ne kokie nors' bosai-išnaudoto- 
jai. Tai kam reikią valdinin
kams rengtis kovon prie savo 
samdytojų? Mėgindamas pa
šiepti “Naujienas”, Brooklyno 
tautininkų laikraštis rašo:

“'lodei, ' organizuok itės, 
skriaudžiamieji ir išnaudoja
mieji Lietuvos valdininkai, ir 
prie pirmos progos sustabdy
kite laiškų ir laikraščių siun
timą, gclžkelių judėjimą, pa
sų išdavimą, dokumentų da
rymą, reikalų atlikimą ir po
licijos veikimą!”
šita neva satyra yra, iš tie

sų, negražus musų minties iš
kreipimas. .Jau pirmiaus, kal
bėdamos tuo pąčiu klausimu, 

/“Naujienos” nurodė, kad Orga
nizavimosi tikslas visai nėra 
kelti streikus “prie pirmos pro
gos“. Susiorganizavimas net ir 
fabrikų darbininkus greičiaus 
sulaiko nuo bereikalingų strei
kų, negu jikatina^prie jų.

Antra vertus, demokratija 
valstybėje dar anaiptol neap
saugoja valdininkų nuo skriau
dos. Ar “Vienybė” užmiršo, 
kaip klerikalų valdžia Lietuvoje 
spausdavo ir persekiodavo val
dininkus, kurie nenorėdavo ver
gauti “krikščionių” partijai — 
kaip ji juos kilnodavo iš gerų 
vietų i blogesnes arba visai pa
likdavo be duonos kąsnio, kaip 
ji juos terorizuodavo ir t. t.? 
O juk tuomet Lietuvos konsti
tucija buvo tokia pat, kaip da
bar.

Mes, be to, jau esame nu
rodę pavyzdį, iš kurio matyt, 
kad ne tik bendra demokrati
ne valstybės- tvarka, bet net ir 
specialiai valdininkų apgyni
mui išleisti įstatymai nedaug 
jiems tepadeda, jeigu jie neturi 
teisės rūpintis savo reikalais 
organizuotu budu, — būtent, 
mes kalbėjome apie pašto dar
bininkus Jungtinėse Valstijose, 
šitie žmonės yra samdomi sulig 
tam tikru “civil service” įsta
tymu. Einant tuo įstatymu, 
jie negali būt sauvališkai pasa
linami iš vietos; atitarnavę tam 
tikrą laiką, jie gauna algos 
padidinimą. O betgi yra neužgi
namas faktas, kad ši valstybės 
tarnautojų ryšis gauna tiesiog 
ubagišką atlyginimą už savo 
darbą. Materiale jų padėtis 
yra nepalyginamai blogesnė, 
negu amato darbininkų, nežiū
rint to, kad jie yra, vidutiniš
kai imant, dauginus protiniai 
išsilavinę už pastaruosius.

“Vienybė” pradėjo rašyti s~a- 
vo “gilius dūmojimus” apie Lie
tuvos valdininkus, sujaudinta 
ta pasibaisėtina “nelaime”, kad 
Lietuva dar iki šiol neturinti 
tokio, kaip Amerikoje, “civil 
Service“ įstatymo. Tuomet ji 
prie progos pasigyrė esanti 
vienintelis lietuvių •laikraštis 
Amerikoj, kuris žinąs, kaip tei-j 
singai sutvarkyti valdininkų pa
dėtį. Lietuvoje. Bet štai mes to 
didelio “autoriteto” klausiame: 
jei^u Amerikos tvarka tori Imt 
pavyzdys Lietuvai, ir jeigu “ci
vil service” įstatyme yra vals
tybės tarnautojų išganymas, — 
tai kodėl taip skursta “civil 
service” įstatymų “apsaugotie
ji” Amerikos paštininkai? ’

Ir iki šiol dar mes negalime 
iš “Vienybės” susilaukti atsa
kymo i šitą klausimą. Ažuot 
atsakiusi į jį, ji dumia savo 
skaitytojams akis valdininkų 
“streiko” baubu!

Pasirodo, kad teisinga yra ta 
žmonių patarlė, kuri sako: “Pa
gyrų puodas—netaukuotas”.

[Pacific and Atlantic Photo]
Gloria Morgan Vanclerbilt, ku

ri gaus $82,000 iš savo vyro Re- 
ginald C. Vanderbift palaikų.

Į Apie Įvairius Dalykus. Į
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxi
Rusų pabėgėlių vargai 
Europoj. — Intelektua
lų proletariato padėtis 

Austrijoj
Laikraščiui “The Daily News” 

Darsie Gillie rašo, jog vienas 
tragingiausių pasaulinio karo 
palaikų yra pabėgėlių problema. 
Pabėgėliai neturi kur kreip
tis, kad kas jų reikalais rūpin
tųsi. Nuo tokios padėties ypač 
kenčia rusai, kurių sovietų val
džia nepripažįsta piliečiais. Bu
šų pabėgėliai negali grįžti tė
vynėn, jeigu ir norėtų.

Niekas tikrai nežino, kiek jų 
randasi užsienyj, nors ir spė
jama, jog skaičius sįekia dvie
jų milionų. Apie 180,000 iš to 
skaičiaus gyvena Lenkijoj. Jų 
padėtis čia yra neįmanomai sun
ki. Sunki ne todėl, kad rusai 
butų neapkenčiami (bendrai 
imant, lenkai neblogai atsine
ša), bet dėl to, jog lenkai turi 
apie 250,000 savų bedarbių. Be
darbiai eina į alkius ir džiau
giasi, jeigu jiems mokama vie
nas zlotas (apie 10 centų) die
nai.

• Husų pabėgėlių būkle yra sun
ki dar ir tuo, jog jie faktinai 
neturi savo šalies. Iki pastaro
jo laiko jie negalėdavo gauti 
jokio pasporto. Ryšyj su tuo 
iiTkilo daug klausimų. Pavyz
džiui, jeigu toks rusas pabė
gėlis apsiveda ir turi vaikų, tai 
kokios tautos ir pilietybės yra 
tie vaikai? Dabar ta padėtis 
kiek pagerėjo, kai pabėgėliams 
pradėta išdavinėti Tautų Lygos 
vardu taip vadinami Nanseno 
pasportai. Pabėgėliai dabar 
nors asmens paliudijimus turi.

Tautų Lyga rūpinasi ir kito
nišku budu pabėgėliams pagel
bėti. Ji organizuoja emigraciją 
j tas šalis, kur galima darbas 
gauti. Iš tų šalių pirmą vielą 
užima Franci  ja, kurios gyvento
jų skaičius yra i pastovus, bet 
kuri deda pastangų išvystyti 
savo pramonę. Apskaitoma, kad 
apie vienas milionas rusų pabė- 
jęel.Ų juu randasi Eramijoj. In- 
ternacionalis Darbo Biuras Ge- 
nevoj gauna iš Francijos pra
monės įmonių pareikalavimų 
darbininkams. Biuras darbi- 4 
ninkus verbuoja iš tarpo tų ru
sų, kurie gyvena Lenkijoj. Ke
lione yra apmokama, bet vėliau 
iš jų uždarbio kelionės išlaiuos 
yra išskaitomos. Manoma, jog 
jeigu tuo budu galima iš Len
kijos išvežti apie 40,000 rusų, 
tai likusieji galėtų susirasti sau 
darbo vietoj.

Praeitais melais Francijon 
laivo išgabenta tik • 700 rusų, 
bet šiais metais jau išsiųsta 
apie 1,000, ir vis Biuras naujų 
pareikalavimų gauna. Ne vien 
tik fabrikai jų reikalauja. Pie
tinėj Francijoj, kur gimimų 
skaičius yra labai žemas, dėl 
karo nuostolių nemažai ūkių 
tapo apleista. Nėra žmonių 
ūkio darbams- dirbti. Francužų 
valdžia dabar pasiūlė apgyven
dinti ūkiuose 300 šeimų. Ūkiai 
toms šeimoms bus pavesta pri
silaikant “metayor” sistemos 
valdžia ims tam tikrą nuošimtį 
ūkio produktų.

Geriausia vieta tiems rusams 
butų Pietinė Amerika, bet nė
ra kam kelionės išlaidas.padeng
ti. Brazilija, Uruguay ir Ar
gentiną turi išleidę patvarky
mus, kurie draudžia ir mafžą 
nuošimtį iš uždarbio atskaityti, 
pirm negu tas uždarbis atmo
kama darbininkui. Tautų Ly
gos kapitalas priklauso 50 tau
tų, todėl Lyga negal ji skirt pa
dengimui keliones išlaidų, kuo
met nėra jokios garantijos, kad 
ji išleistus pinigus galės atghl 
gauti.

Koki ateitis laukia rusus 
Francijoj? P'rancuzų tauta, sh- 
ko (iiltie, yra nepaprasta tuo,] 
jog ji lengvai itsimiliuoja sve
timtaučius. Jeigu sovietų val
džia nepakeis savo nusistaty
mą, tai “nansenitai” (taip yra 
vadinami rusų pabėgėliai, kurių 
reikalais rūpinasi garsusis Nan- 
senas) su laiku nustos buvę i

“nei žuvis, nei mėsa ’, ale pa
taps Francijos piliečiais. Rusai, 
pasak žinovų, sudarą neblogą 
medžiagą pilietybei. Jie yra tvir
ti fiziškai ir gan apsišvietę. 
Tad galimas daiktas, kad res
publikos gyvenime jie užims vie
tas tų franeuzų, kurie žuvo ka
re. 

* * *
Austrija, kaip žinia, tapo žy

miai sumažinta. Dėka tam, ji 
pasiliko neturtinga šalis. Jos 
gamtos resursai yra labai ap- 
rubežiuoti, o jos vienuolika uni
versitetų kas metą išleidžia di
delį skaičių profesionalų, kurie 
neturi beveik jokių šansų pasi
daryti žmonišką pragyvenimą. 
Nedarbo problema' Austrijoj su
siveda prie to, kaip surasti tin
kamą užsiėmimą žmonėms, ku
rie yra baigę universitetus ir 
gimnazijas.

Nėra abejonės, sako II. A. 
Diez, kad Austrija gali gyventi. 
Klausimas kyla, kaip ji gyvens? 
Yra labai Uogas dalykas turė
ti intelektualų proletariatą, ku
ris uždirba tik tiek, kad šiaip 
taip apdengus nuogą kūną; apie 
sotų pavalgymą, žinoma, ir kal
bos negali būti. Svetimšaliai, 
kurie aplanko Vienną, prieina 
tos išvados, kad Austrija pri
valo tapti eksporto šalimi. Vy
riausiais eksporto dalykais gali 
būti kultūra, mokslas ir me
nas. Atrodo, sako Diėz, kad 
tai ir įvyks tikrenybėj — ne 
(‘migracijos keliu, bet pritrau
kimu svetimšalių ir pardavimu 
jiems vietoj to, kuo austrai yra 
turtingi.

'ruristams Austrija teikia di
delių parankumų: ji turi aps
čiai gražių vietų, patogių vieš
bučių ir gerą susisiekimą. Be 
to, Austrija teikia turistams 
tai, ko nėra jokioj kitoj šalyj. 
Viennoj nuolat įvyksta įvairios 
rųšies tai*ptautiniai kongresai, 
universitetai rengia specialius 
lekcijų kursus, teatrai teikia 
publikai visa, kas yra naujausia 
muzikoj ir vaidyboj.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Streetl------------- i ............... i 

/
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL. 

n i i i" zI

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

» Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

ir 6:30 iki 9:30 vakare'
4608 S. Ashland A Ve.,

Netoli 46th St. Chicago. III.
' - ' - ' -----J

--■•'‘r ........... į
^dl. įdtilovufd 05117 •

I MAlftYA i
Į A IMS A1SS

i707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, huo
6 iki 8 vai. vak. Ncdėlionits iluo 

8 iki 2 vai. po pietų
- • ' ~ - --

Or. A. J. KARALIUS '
Gydvlojas ir <*hirmxifs 

3803 S. Morgan St. 
Chicago. UI, ..

Tdl. BotileVai'd 2'1 du
— Valandos —

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir f
Nuo 6 iki 9 valandai vakut 

k,.,.. . .—u. .........

Vienna yra labai popularus 
kongresų miestas. To miesto 
universitetas yra paskilbęs vi
same pasaulyj. Ypač garsus yra 
ihedidnos skyrius. Žymiausi 
pasaulio daktarai susirenka ten, 
kad apsvarstyti įvairias- medici
nos problemas. Amerikos dak
tarai yra sukūrę net savo drau
giją Viennoj. Kas metai rug
sėjo mėnesyj iš viso pasaulio 
suvažiuoja žymus mokslininkai, 
kurie skaito lekcijas įvairiais 
klausimais. Tos lekcijos sutrau
kia apie 5,000 svetimšalių.

Teatrų ir koncertų sezonas 
Austrijoje prasideda gan anks
ti,—net rugpiučio mėnesyj, lai 
irgi daroma tuo tikslu, kad pri
traukti kuodaugiausia turistų, 
įvairus muzikaliai veikalai An
tri joj pasirodo pirmiausia. 
Karts nuo karto rengiama ir 
milžiniškos muzikos iškilmės, 
kurios sutraukia tūkstančius 
žmonių, daugiausia iš svetimų 
šalių.

Tuo budu, sako Diez, Austri
jos sostinė Vienna vėl pasižymi 
savo linksmumu. Bet tas lin
ksmumas nebėra toks tyras, 
koks jis- buvo prieš karą. Da
bar bandoma • ir pasilinksmini
mai komercializuoti. Ruošdami 
programas, teatrai pimion gal
von rūpinasi tuo, 'kad pritrau
kus kiek galima daugiau sve
timtaučių, kadangi jie vietos 
gyventojams atneša nemažai 
pelno.—K. A.

NUSTOKIT SKŲSTIES
link savo kosulio ir vartokit 

Scvera’g Cough Balsam. Skaitykit 
ką Mr. J. Sedzinski, Aberdeen, Wis., 
mano apie tai. “Po bandymo dau
gelio visokių nuo kosulio gyduolių 
ii- negaudamas palengvinimo, aš nu
sipirkau ,butelį Severa’s Cough Bal
sam ir mano sunkus kosėjimas pra
nyko j keletą dienų”. — Nei vienas 
neturėtų skųsties link kosulio ir ger
klės parpomo kuomet Severa’s Cough 
Balsam gaunamas tokia pigia kaina 
kaip 25c ir 50c už butelį. Pas visus 
aptiekorius. W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
. M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

I ■■■■■■■nBiSBBBBli I

I DR. I. E. MAKARAS
Į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578k----- - ------------------------ '
A. K. Rutkauskas, M.D.

4442 So. Westem Avė. ' 
Tel. Lafayette 4146 
, (nuo 9 iki 11 rytoValandos j ,|U0 G jkj „ vąJ> vak

’ DR. M. T. STRIKO!- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulreard 
7820. ResM 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4? 6-8. Nedclioj 10 iki 12 d.

I l’J" ■■ ........................... '■ ■>įJlHn. -i i —i . .............. i.n—....
1 Office Boulevard 7042

1 .. Dr. C. Z. Vezelis .. 
'LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
, Ant Zaleskio Aptiekus 

CffTCAGO, 7LL.

Res. 6600 So. Artnsian Avė.
Phone Prospect 6659

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

, 1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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"CASCARETS" NUO GAL 
VOS SKAUDĖJIMO, SLO 

GĮI, VIDURIU U2KIETE 
JIMO

CHICAGOS 
ŽINIOS

šį vakarą! Išvalykit savo žarnas 
ir sustabdykit galvos skau

dėjimą, slogas ir viduriu 
rūgštu mus

Riaušės futbolų lošiant

Nusipirkit už 10c bakselį.
Vartokit Cascaret šį vakarą 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
Žarnų’ ir jus ištiktųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėj imus, esate 
nervuoti, nusilpę, kankina jus 
liga, turit gasų; suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėmis arba castor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re- 
gulioja skilvį, prašalina iš vidu
rių rūgštymus, nesuvirintą ir 
gendantį maistą, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdidelį 
kartumą ir išvaro lauk sukietie- 
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets ši va
karą pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aptie- 
koriaus, reikš sveiką vidurių 
veikimą, sveiką galvą ir smagu
mą mėnesiams. Neužmirškit ir

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, »
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

plaVisuomet šiose Krautuvėse esti 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi , 
sų kitų Namams reikmenų ir puosalų 
l’rekės užtikrintos, Kainos prieiną 
mos. Patarnavimas mandagus; I^eng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
‘jKepeoplesfuinitaie (dmpanif

1922-32 So. Halsted • Street
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

iš Argo ir McCorniick Boosters 
iš International Harvester Co. 
darbininkų lošiant futbolą prie 
30 ir Kedzie gatvių kilo riau- 

kurių vienas policis- 
gynėjas liko sumušti, 

riaušininkų liko pa-

laike

o vienas 
šautas.

Biaušės kilo kada policistas 
bandė vieną iš žiūrėtojų areš
tuoti už nepadorią kalbą. Poli- 
jistas \Vrigbt, Joseph ('Jiesia, 
2051 S. Turner avė. ir George 
Hoppe žiurėjo j žaidimą. Lai
mėtojai buvo MeCormick tymas.

ir ėmė laimėtojus ir

ro civiliniuose drabužiuose, lie
pė jam sustoti, bet jis nesilio
vė ir policistas jį areštavo. Tuoj 
subėgo areštuotojo draugai ir 
puolė policistą mušti. Policis- 
las tuo tarpu Įdavė lloppe rak
tus ir įsakė pašaukti daugiau 
policijos. Bet kol atvyko dau-

ir lloppe liko smarkiai sumušti. 
Policistas pagalios besiginda
mas išsitraukė revolverį ir šo
vė. Kulka pataikė norėjusiam 
pabėgti Cheslai į koją ir jis su
krito. Atvykus daugiau polici
jos, visi skubiai išbėgiojo, pa
bėgo ir žaidėjai. ('.Lesia gi liko 
nugabentas Bridesvell ligoni
nėn.

Kankinys kovos su 
/ ligomis

Savo namuose 2153 Le.ving- 
icn st., pasimirė serž. \Villiain 
M. Cutler, 71 m., kaipo vienas 
kankinių, kurie pasiaukojo, kad 
medicinos mokslas galėtų pa
žengti ir rasti naujų būdų ko
vai su ligomis, .lis tarnavo Ame- 
i ikos-lspamjos kare ir priklau
pė “saužudžių kuopai” kareivių, 
kurie leido save apkrėsti bai
siuoju geltonuoju drugiu ir ki

tarai galėtų jais eksperimen
tuoti ir ieškoti badų kovai su 
tomis ligomis. Didžiuma jų mi
rė, bet keli išliko ir delei jų pa
siaukojimo tų ligų siautimas li
ko žymiai sumažintas. Kiti tos 
kuopos kareiviai irgi jau senai 
išmirę ir serž. Cutler yra pasku
tinis, kuris iligausia gyveno. 
Bet ir jis mirė tiesioginiai delei 
savo pasiaukojimo, kadangi ap- 
krėlimas geltonuoju drugiu pa
žeidė jo 
sius tris 
nuo tos

metus jis daug kentė

Iššoko iš ligoninės 
lango

lingas biznierius, turėjęs dra
bužių sankrovą prie 816 Itoose- 
velt Kd., bei jau pasitraukęs iš 
biznio, užsimušė ant vietos, 
iššokdamas iš trečio aukšto lan- 
go \Vaslrington Bark ligoninėj. 
Jis sirgo per pastaruosius pen
kis metus; ligoninėj jis išbuvęs 
savaitę laiko.

BILLY’SJJNCLE
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Nori sveikatos centro
1933 m. Chicagojc bus pa

saulinė paroda, paminėti šimtą 
metą nuo Chicagos miesto įsi
kūrimo. Yra susidaręs ir tma 
tikras komitetas, kuris rūpinasi 
tos parodos- surengimu ir abel- 
nai šimtmetinių Cbicagos sukak
tuvių apvaikščiojimu. 'Pas ko
mitetas jau įteikė mayorui Do
ver dalį savo pieną. Tarp kit
ko siūloma pabudavoti 1,000 
lovą ligoninę, kuri butu pasau
lio sveikatos — gydymo ir ty
rinėjimo — centras. Tas svei
katos centras butą ant salos, 
netoli Field muzejaus ir jo pa
statymas ir įrengimas kainuotą 
$25,000,000.

Sumanytojai sako, kad paro
da nebus atsiekusi tikslo, jei 
viskas su paroda ir užsibaigs, 
jei nebus pabudavota nieko pa
stovaus, amžino, kas butą nau
dinga visai žmonijai. O C.bica- 
gai ligoniu labai reikia, nes ta
me dalyke ji yar labai atsilikusi 
nuo kilu mies-tą ir jaučiamas 

lovą trukumas dabartinė
se ligoninėse.

Nauja krata miesto 
salėj

......... r—
Vakar prohibicijos agentui 

padare naują kratą miesto sa
lėj. šį kartą kratą daryta City 
Controller Martin .J. O’Brien, 
kuris tapo išrinktas pavieto iž
dininku, raštinėj. Pereitą gi šeš
tadienį knita buvo daroma pa
vieto klerko Svveitzer raštinėj, 
kur rasta munšaino ir trys 
žmonės liko areštuoti.

Miesto salėj, netoli mayoro 
Dover raštines, prie pat City 
Comptroller raštinės durą tapo 
areštuotas Austin T. Concan- 
non, kuris pardavęs prohibicijos 
agentui paintę munšaino. Suim
tasis tapo apkaltintas už per
žengimą prohibicijos įstatymų.

Gatvekariai susidūrė

Už $4 nušovė darbi
ninką 
— ■ I I - -— , y

Leo Proto\vski, 55 m., 1900 
S. Loomis st., liko nušautas jo 
samdytojo Martin ’lessner, 45 
metą, 152 m. 21 st., stogą (len
kimo kontraktoriaus. Abu su
sibarė už $1, kiniuos siūlė Tess- 
ner, kuomet Proto\vski tvirtino, 
kad kiek daugiau priklauso. 
Pessner po to sugryžo namo, 
bet paskui su savo dviem su- 
nais atėjo į Proto\vskio namus 
ir vėl pasiūlė lik $1. Vėl kilo 
ginčas ir visi trys puolė Pro- 
towskį mušti. Gailaus senis 
Tessner išsitraukė revolverį ir 
pašovė savo darbininką, mirti
nai jį sužeisdamas. Proto\vski 
pasimirė pavieto ligoninėj, o vi
si trys Tessneriai liko uždaryti 
Max\vell st. policijos stoties ka
lėjime.

Apiplėšė teatrą

G. Iv. Thomas, manažerio pa
geli). Lido teatro, Maywood, li
ko teatro rūsy surištas- plėšiką, 
kurie atėmė iš jo $800 teatro 
pinigą. Puolimas Įvyko uždarius 
teatrą. Bet plėšikai negalėjo 
prieiti prie $1,000, kurie buvo 
seife, nes Tbomas pasisakė, kad 
jis nežinąs kaip seifą atidaryti.

Charles Golin, savininkas 
Banner teatro, 1011 N. Bobey 
st., liko apiplėštas įeinant j sa
vo namus 3211 Diversey avė. 
Plėšikai atėmė iš jo $780, to 
vakaro teatro pajamas.

'i'rys plėšikai užpuolė Nieko
tas Rikoff “coffee sbop”, 121 S. 
Peoria st. Iš Bykoff plėšikai at
ėmė $92, o iš jo penkių kostu- 
inierią — $102.

Greitos perskiros
Clarence Walker, 19 m., apsi- 

ve su Leis, 13 m., pereitą šeš- 
tadh'iiį. Bet jų “ženybinis gyve
nimas” tęsėsi tik 21 valandas, 
kadangi ant rytojaus jis savo 
pačią sumušė, o toji po to jį pa
metė ir dar jį areštavo už su
mušimą. .Jis ne tik kad neteko 
pačios, bet dar turės teismui dė
lei to aiškintis.

to * VšV>c>y’ e>\yv
1'A/kC SČKVS VU S * r
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Vienas žmogus liko .sunkiai 
sužeistas ir 13 lengviau sužalo
ti dviem Mihvaukeerave. gatve- 
kariams susidūrus prie Divi- 
sion st. Susidurimaš atsitiko 
vienam gatvekarių iššokus iš 
bėgiu ir atsimušus- į iš priešin
gos pusės ėjusį galvekarį. Sun
kiausia sužeistas yra Arcbie 
Nickols, 50 m., 1908 N. Kedzie 
avė., kuris stovėjo ant platfor
mos. Jam veikiausia perskelta 
galvą,

Sniego audra ateinanti
Oro biuras skelbia, kad Rocky 

kalnuose ir Pacifiko pakraščiuo
se siaučia smarki sniego audra, 
kuri slenka linkui Chicagos. 
Vakar audia buvusi Kantras ir 
Arizonoj. šiandie gi busianti 
Chicagoj. Ateisiąs šaltas oras 
ir sniegas, kuris lęsis keletą

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių knsmot mir

štu nuo šalčio pasekmių. Viena pneume 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Ilill’s Cascara-Bro- 
ini(lo-Quinino. Jis kas‘Žiemą sustabdo 
milionus šalčių — Į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
’tj pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptie- 
koso gaunama.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA OININE
Raudona Dožo su paveiksiu

VLADISLOVAS 
IGNATAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 7 dieną, 3:40 valandą 
po piet, 1926 m., sulaukęs 87 
metų amžiaus; gimęs Panevėžio 
apskričio, Pasvalio parapijos, 
Papivesių kaimo, palikdamas 
dideliame nuliudime savo myli
muosius Lietuvoj seserį Stefa
niją ir Amerikoj penkis pusbro
lius: Juozapų ir Povilą Talač- 
kius, Joną Grincevičių, Kostan- 
tą ir Antaną Ignatavičius. Kū
nas pašarvotas, randasi 10928 
So. Michigan Avc.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 10 dieną, 8 valandą 
ryte iš graboriaus, 10928 South 
Michigan Avė., j parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gėdulin- 
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Ignata
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Sesuo ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Daugiau žinių galima gauti 
pas Juozapą Talačką, 10753 
Wabash Avė., Tel. Pullman 9276

A. A. Albert Dolan, persisky
rė su šiuo pasauliu Lapkričio 
9-tą dieną, 1925 m., sulaukęs 19 
metų amžiaus.

Ta žiauri mirtis išplėšė jį iš 
musų tarpo pačiame žydėjime. 
Brangus musų sunuti ir brole
li: tu ilsėsi ramiai, tau niekas 
nerupi, bet mums pasilikusioms 
be tavęs yra liūdna ir nuobodu 
gyventi. Neslegia tiek tave šal
ta žemele, kiek slegia musų šir
dį išsiilgimas tavęs.

Brangus sunuti ir broleli, 
laistom ašaromis tavo kapą ir 
tas gėles, kurias pasodino tavo 
mylimieji. Ilsėkis ramiai ųiusų 
brangus, ir niekad neužmirš
tantis Alberteli.

Liekame nuliūdę,
Motina, Brolis ir Giminės

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

®^s®ATT A
\

Martinas Pranaitis • v
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 6 dienų, 1926 m., 6:30 va

landą iš ryto, sulaukęs apie 46 metų amžiaus; gimęs Lietuvoje, Kau
no redybos, Raseinių apskričio, Šaukotu parapijos, Valatkiškių kai
mo. Pragyveno Amerikoje apie 18 metų. Paliko dideliame nuliudime 
moterj Amilijų, 2 sunu ir 1 dukterę: Vincentų 15 m., Jonų 12 m., 
Amilijų 5 m. Taip pat paliko 2 broliu Petrų ir Juozapų Pranaičius 
Amerikoje. Lietuvoje paliko seną motinėlę ir seserj Vincentų Buš- 
kienę.

Laidotuvės įvyks Seredoje, Lapkričio 10 diefių, 1926, 8 valandų 
iš ryto, iš namų 915 W. 32nd St., bus atlydėtas j Šv. Jurgio Bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Martino Pranaičio giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekamo, 
Moteris, Simai ir Dukrelė

Laidotuvėm patarnaus graborius A. Masalskis, Telefonas Blvd. 
4139. x

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1V. J4ed8-
lioj nuo 2:3Q iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 148d
TELEFONAS CANAL M64

DR. VA1TUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 Weat 47th Street
Phone Boulevard 7589

i  ................ .................... ..... -.................— ■ ■ ——

* ... ............................. .................... .....

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMOSimpatiškas — 

Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tol. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I.afayctte 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Y_. - ~ ...... ..

Z....................... ..

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriat ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
otis.

OFISAS: 
668 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

l
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 52t3 
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 VV. 46th SU Chicago, III. 
................. ....... T' ’■ .......... '

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tpl.

Beverly 2300
■ II I. UI. ■ Al U.. ......................
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Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRLSTAS

1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos' Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto viri Fiat te ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio Skausmo

Jei jus turite rupturą, tai štai yra 
keletas priežasčių kodėl jus neturė
tumėt būti išgydytas.,, Diržai yra 
brangus ir nemalonus dėvėti. Rup- 
tura sumažina jūsų įplaukas ir jus 
nežinote, kuomet ji gali pasidaryti 
labai pavojinga ir gali pasidaryti pa
vojus tjAsų gyvybei. Išsigydykit tuo
jau kur šimtai kitų žmonių jau yra 
išsigydę.

Skaitykit' ką Mr. l’ugh sako:
“Aš turėjau rupturą per penkis 

metus. Paskiau aš atsilankiau pas 
Dr. Flint ir jis išgydė mane savo 
lengviu be skausmo budu. Aš visą 
laiką dirbau be pražudymo darbo lai
ko. Tai buvo keturioliką metų atgal. 
Ir man nereikėjo dėvėti diržo nuo to 
laiko ir neturėjau jokio trubelio su 
ruptura, vienok aš dirbu sunkiai kas
dien kaipo kalvis”.

Richard Pugh, 
2827 W. 40th St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

\ 322 So. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pielų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Ncdčlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

SERGANTI ŽMONES
Jei jus turit sunkią 
kraujo ligą, silpnus 
nervus, ligas inkstų, 
pūslės, užkrečiamas 
ligas, šlapumo arba 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paraiyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

per trisdešimtį metųDR. ROSS 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroniškų tro
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas- 
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Monroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedčliomis nuo fO ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu J
tiek naudingų žinių, X 
kaip Naujienos. -.J'



“BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does riot affect 
the Heart

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus“ ant’pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik-

tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi
dešimt is penkių metų nuo

Dantų gėlimo
Lumbago 
Reumatizmo
Skausmų

‘Bayer’’ pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
sinkai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 1OO.

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasiiinkimo. Materiolas, 
darbu.-, gražumas ir ; ' 
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelį 
nuošimtį, šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

Chicagos Žinios
Chrisantemum paroda

Lapkr. 11 d., ketvirtadieny, 
(iarfield parko oranžerijoj (con- 
servatory) prasidės metinė 
chrislanlemum paroda, kuri tę-

ka oranžerija 
kasdie nuo 8 v. 
vakare. Jžnnga

Bus išstatyta 
‘anlemum, vis

kurio

bus

žiedu

atidaryta

5500 k v 
u e k i a 19

augintos vakarinės Chicagos 
dalies parkuose.

(irupėmis
vai, jei bus

bus duoti palydo- 
iškalno užprašyti, 

\Vesl Chicago 
Park komisionierius, Union 
parke.

Trys žmonės užmušti
Du vyrai ir viena moteris li

ko užmušti nelaimėse su auto
mobiliais pereitą sekmadieni.

Lietuviu Rateliuose
Bridgeport

Jaunuolių Orkestras

Jaunuolių 
susirinki- 

pir-

stiprumas už- pianistė,

parko svet., įvyko 
Orkestro mėnesinis 
mas. Pagrojus orkestrui, 
inininkė p-lė Bronė šliažiutč ati
darė susirinkimą. Raštininkas 
Alex Shults perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą, kuris su 
maža pataisa liko priimtas.

Prisirašė (i nauji nariai: p-iės 
Helena Gonsauskiutė, smuiki
ninkė, Aldona Nor 
džiolistė, Josephina 

berniukai
Leasiutė, 
\Volteris 

Kraposkis, smuikininkas, Stasys 
Slota, kornetistas, ir jo broliu
kas Vacis Slota, saxofonistas.

Poliaus sekė komisijų 
tai. Orkestro Vedėjas .

rapor- 
1. (iru-! 
k uriuos

gavęs 
žinią 
kare,

pridavė $1(1.00, 
dėl jaunuolių už jų grie- 
Vilniaus paminėjimo va-

GLOBĖ FURNITURE &.
UPHŪLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

Lietuvių Auditorijoj, 
organizavimo SI.A. 

kuopos raportavo, 
kuopa organizuojama

lio 8 d., 
Komisija 
Jaunuolių 
kad jau
ir nedrug betrūksta pilnamečių 
iki reikiamo skaičiaus suda
rymui kuopos. Viskas eina ge
rai, daktaras, * kuri jus perei
tam susirinkime išrinkot, bū
tent, Dr. A. Karalius mielai ap
siėmė būti daktaru kvotėju ir

i nėtą vakarienę, žinoma, ! no 
valgių egzaminuoti, nle jaunuo
liams ir jų svečiams ką nors, 
papasakot.

Orkestro vedėjas prisiminė 
jaunuoliams, kad jie stropiai 
rengtųsi prie Palaimintos Lie
tuvos Draugijos koncerto, ku
ris I • vių 
liai

!gė.
—Jaun. Or. k. Korespondentas.

Įvyks lapkričio 21 d., Lietu- 
Auditorijoj. I'uomi jaunuo- 
savo susirinkimą ir užbai

Roseland
gai sintis 
nose”.

‘‘ Na u jie-

Patėmi.jęs tokį 
“Naujienose”: “Phone 
8296. Tunionis *Coal

skelbimą 
Pullman 

?o. Med- 
\V. 107

Pi., Bes. 10742 So. \Vabash 
Avė. Phone Pullman 8092” •nu
vyki” pasiteirauti apie jųjų 
bizni. Namie radau p. B. Mik
šį, kuris yra su Tumoniu kom
panijoje. Paklausus kaip einasi 
biznis ir kokias pasek.mes duo
da garsinimas. Naujienose, at
sako, kad Naujienose 
visada apsimoka, 
pradėjome gailintis ? 

sakė jis, — tuoj 
piadėjo ateiti naujų 
riu. Kitas atsineša

mes

pas mus 
kostume- 
net visą 
garsi n:.-

mą vietą, o kitas atsineša išsi- 
kirpęs tik garsinimą.” Mikšys 
su Tumoniu džiaugiasi, kad 
lietuviai juos taip remia, ne 
tiktai, kad patys perka anglis, 
bet d ir ir svetimtaučiams nu- 

ateina pas juos, 
atėjęs musų

rodo, ir tie
O esą “jau sykį
patnrnavmu lieka patenkintas ir 
jau pasilieka musų kostume- 
ris.”

Taipgi ysa patenkinti ir real 
estatininkai, kurie Naujienose

i Kiliko, 
ofisą su
M i chigan

garsinasi, 
turi real

kurie
Jonas 

estate 
11055 
name) pasakė

Wm.

(parkway 
da mums 
genas ir yra reikalinga greitai 
parduoti, tai tankiausiai atsi
šaukia iš garsinimo Naujienose
ir tankiausia lietuviai pasinau
doja proga.”

Taipgi ir daugelis 
biznierių, kurie tik 
Naujienose, būna 
nes Naujienų šioje
labai daug išsiplatina. —Rep.

kitų vietos 
skelbiasi 

patenkinti, 
api elinkėje

L. S. A. A. šokis

NAUJIENOS, Chicago, III.
I I ■ . i Ii .» li< >,4l !»■ 5. , . U

PRANEŠIMAI
“Aušros sūnų” repeticija įvyks 

antradienį, lapkričio 9 <1., Raymonil 
Chapcl viršutinėj salėj, 7 vai. 30 
min. Iš eilės visi veiksmai..

Roseland. — Lapkričio 9 d., 8 v. 
vakare Aušros kambariuose, 109000 
S. •Mlchigan avė., jvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. Bus 
svarstoma Sąryšio reikalai. Visi de
legatai ir delegatės atsilankykite 
paskirtu laiku. ~J. Tamašatiakas.

LietuviškoM TratrališkoM drangys-
kimus

Bukit visi susirinkime.
Valdyba.

Pranešimas Btighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kad hš aprūpimi šitos 
lietuvius “Naujienoms“ 

, pertat, kurie 
“Naujienas” kasdie ryt- 

išnešiotoją, malonėkite 
žinią žemiau pažymėtu

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite rauti “I" 
mečiai., j er 
duoti man 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 5->outh 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris bučernės 

biznyje. Priimsiu be patyrimo. 3102 
Archer avė.

ISRENDAV0J1MUI
RENDAI Šimas dėl barberio, 

šaiičiaus, real estato arba kitam 
kokuun bizniui. 2557 W. 69 st. Piet
rytinis kampas.

SIULYMAJJAMBARiy
BUIMAS randai su valgiu ir ap 

mazgojimu dėl vyrų $12 j savaitę 
1 lubos. 3511 So. Union avė.

NUOMON kambarys, garu šildo 
mus, moderniškas; \ ru vana, tek 
fonas. 1116 Archer avė. Tel. Lala 
vette 0057.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tek Yards 7282' ;

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co

Antradienis, Lapkr. 9, 1926
*» - - - - --1 — - - l - - - — . - - -

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, Bu- 
Černių, Ddikate- 

y wen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
komių. Musų 

CJ^^^Hpecialumas, Geras patar 
. navimas, žemos kainos. 

Sosthelms, 1912 So. State St.

PARDAVIMUI
PARDUOSIU savo gražų gro 

jiklį pianą už $110, pridėsiu 
bcnčių ir rolei i u s. 6136 South 
Halsted St.

PIRMOS klesos bučernė, groser- 
nė. Parduosiu nebrangiai. 2135 So 
Lenvitt st.

PRA N ESI M A S MOTERIMS
Parsidubda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31 %c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergailtins, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

: K Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 60c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
I dienyj po pietų.

FR A N K SELEMONA VIčIUS 
į 504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

JIESKO DARBO
l’AIEšKAU kepėjo darbo, 

♦Urbti aid visokios duonos 
visokiu keksų ir pajų.

M. KRIŠČIŪNAS, 
1311 S. 50th GI.

CICERO. ILL.
Tol. Cicero 3738

galiu
■ ant

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų indų plovėjų.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MAN

REIKIA

geraiTRIJŲ lietuvių vyrų, 
atrodančių virš 25 melų am
žiaus. Iš priežasties labai pasi
dauginusio biznio tarpe lietu
vių. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes išmokinsime jumis dėl 
to darbo. Malonus darbas ir ge
ra alga tiems, kurie tiks, 
šaukit, tuojau.

Koom 318,

K I|tursĮ$it
M r. Daneckc

Atsi-

'REIKIA vyro, kurią turėjo 
pasisekimą biznyje arba seles- 
men prižiurėti 3 arba 4 lietu
vius selesmenus prie vienos ge
ros tos rūšies firmos Chicagoj.

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU!...
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganėdinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUDRIK
Krautuvėse

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.

ZXXXXXXXXXXXXXXXM

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

1850 W. North Ave.z
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

nų pirmos SLA. Jaunuolių kuo
pos, kaip tik ji bus pilnai su
organizuota. Raportas priim
tas. Jungtinių Jaunuolių drau
gijų koncerto reikale p. Grušas 
pranešė, kad kalbėjęs su p. Ba
rami, Jaunosios Birutės komi
teto nariu. Jo manymu esą 
geriaus tokis koncertas tiktų 
apie pavasarį ir 1.1. Raportas 
priimtas ir palikta tai pačiai 
komisijai rūpintis tuo reikalu.

Jaunuolių Orkestras turi tokį 
nutarimą, kad jo narių paska
tinimui prie mokslo, baigusiems 
kokią mokyklą yra suteikiama 
dovana. Numatyta, kad kaipo 
muzikališkos organizacijos na
riams, geriausiai tinka muzika
li emblema—lyra. Jau kiek 
seniaus yra nutarta suteikti do
vanas V. Baltuškiui, kuris yra 
baigęs grainmer school ir Aldo
nai Grušaitei, kuri yra baigusi 
Lindblom High School, ir mu
zikos konservatoriją. Tam tiks
lui jaunuoliai nutarė surengti 
draugišką vakarienė su progra
mėlių ir tenai Įteikti minėtiems 
savo nariąms dovanas. Minėtą 
vakarienę mtfnoma turėti p. Ju- 
ciaus restorane, kur jaunuoliai, 
jų tėvai ir jų simpatizuotojai 
galės netik gardžiai pasivalgyti, 
bet ir pasilinksmint, pasišokt. 
Jaunuoliai yra pamylėję Dr. 
Karalių, kuris juos mokino lie
tuvių kalbos ir gramatikos; jie 
mano daktarą kviesti ir į mi-

! Jau artinasi lapkričio 13 d., 
i kada Lietuviu Studentų Aso
ciacija Amerikoje rengia puikų 

i«okį. Viskas jau paruošta: Ma- 
I sonic Temple, 61 ir Green gat
vių užimta; geri muzikantai pa- 

i samdyta ir studentės jau žino 
I koki skanų gėrimą “puncb” jos 
padarys dėl to vakaro. Tai tik 
primenam, kad studentai visus | 
kviečia pribul Į jų didelį šokių 
vakarą. —Komitetas.

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo. ,

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskį

Pasimatykit su

M r. Friend 
General Manager,

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa-

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujieinj” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 107th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

V. Į .................  II *

šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. cTnrnvMCvoreNarys syk| įstojęs j šią draugiją T x STOGDENGiSTE 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į|JU8U stogų prakiurimas užtaisomas 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų jr garantuojamas už $4. Automobi- 
Amerikos ir gauti pašalpą kaip ir hų, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
gyvendamas Chicagojc. Nariai šios apielinkėj. Įsteigta 84 metų senumo, 
draugijos gali patapti kaip vyrai, Didžiausia ir geriausia stogų den- 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me- gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrętaip ir moterys nuo 16 iki 45 me
lų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės i Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. *— 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto- 
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui j šią 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m. Pertat verta < 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai Rktiunėt 
draugijos nariais.

gruodžio 
Chicagos 

‘ iki 
šios

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuri. mokestys yra užvilktou, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
fiirversti pasielgti pagC konstituci- 
q. —Sekretorius.

unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., • 8411-18 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

Office Tel. Boulevard 4096I

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Padarome paskolas ir apsftugojam 
nuo ugnies. Parduodame ir maino
me namus greitu laiku.

1747 W. 47th Street
2-ros lubos 

Chicago, III.
b...................illI.H I rfll    —

OLJVEB SALINGER & 
Boom .660,

First Nat’l Bank Blcįg 
31 S. Clark st.

CO.,

DARBININKŲ — stiprių vy
rų prie mirkymo į plating de- 
partmentą. Darbas naktimis.

Western Electric Co.
48 (Cicero) avė. ir 24 st.

REIKIA selesnienų. trijų lietuvių 
vyrų. Aš pasiūlau tinkamą darbą 
dėl gerų vyrų. Puiki proga dėl atei
ties jei tik jus norite dirbti. Pa
geidaujama tokie, kurie kalba lie
tuviškai ir angliškai. Atsišaukit 
tuojau. '

Matvkit MR. MAXWELL,
77 \V. VVashington St.

Room 1111.

SALES managerio. Reikia ga
baus vyro, kuris galėtų suorgani
zuoti gerą sales organizaciją. Čia 

nėrayra 
real

nepaprasta proga. Tai 
estate. Atsišaukit.

105 N. Clark st. 
Room 409 

M r. Barker

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, suprantąs darbų, nevedęs 
ir unijjstas. 3326 Douglas blvd.

1335 S. Torner avė., beizmente

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1686.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

TURIU parduoti savo grojiklj pia
ną, pirmos rųšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 voleliai, ben- 
čius ir kabinetas. Parduosiu už $110 
cash arba lengvais išmokėjimais.

/ VAITONIS
6512 >So. Halsted St.

1 fl.

I’ARIMVIMUI grojiklis pianas la 
hai gerame stovyje, sykiu rnuzikoi 
voleliai, kubinei ii- benėiiis, $ 110 
Išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms.

851 .Milvvaukee avė.
____________ Y

TURIU tuojau parduoti groįikl 
pianą, yra 100 volelių, benėius, ka 
binetas, $85 išmokėjimais, $25 cash 
po $2 j savaitę.

Tel. Monųpe 2139.

DELIKATESSEN ir groserio 
krautuvė pardavimui, yra 4 
kambarių fialas garu šildomas 
prie karų linijoA, netoli transfe 
rinio kampo. Netoli nuo publiš 
kų mokyklų, vėliausios styliau: 
fikčeriai. Yra daug stako, pa r 
duosiu pigiai. Atvažiuokit ii 
persitikrinkit. Gera vieta de 
bučernės.

2256 W. 22nd Street

NAMAI-ŽEME
TIKTAI $1 įmokėjus ir |»o $1 j sa

vaitę nusipii ksite lotą prie Cedar 
,ake, .39 mylios j pietus nuo vidur- 
niesčio. Jei reiks, pastatysim ir na- 
ną. luotas $85. Džiaugsitės kitą va- 
■arą sutaupydami po $1 j savaitę, 
specialįs pasiūlymas. Naujienos, 1739 
5. HaBted St., Hox 881.
'PARDAVIMUI)! 2~lotai / 120 

pločio, 122 ilgio, pusė akelio že
mės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. MOUNT GREEN- 
VVOOI), ILL. Kitina $1200 ant 
lengvų išlygų. Kurie interesuo
ja tęs, būtinai matykit; galima 
sudvigubinti stavo pinigus tnim- 
’iame laike. , 
Rozenski Lemont & Company 
6312 South VVestern Aveniu* 

Prospect 2102

20 AKRU labai derlingos Flori- 
loj farmb žemės j llighlands mm 
\scambia County, netoli Pensaeolu 
T Frisco geležinkelio. Pačiame vi- 
hiry geriausių vaisių auginimo tar
nų ir abelno farmeriavimo. Yra 
{ęri inar'/ctai, taipgi mokyklos, 
bažnyčios, keliai. Baltaveidžiai kai
nynai koperuoja. Tiktai $250 rei
kia cash. Lapkričio 16 bus ekskur- 
;ija, ten ir atgal tikietas $35. At- 
,išauki! arba rašykit, gausit dykai 
mygutes. lai gera proga.

McCaskilI Išstatęs Ovvners 
Union Trust Rldg.

/ '• 7 S. Dearbom St.
, CHICAGO, H.L.

~r~
TURIU naują bungalovv, naujos 

nados, 6 kambarių, prie pat vie- 
uiolyno. Savininkas mainys bile i 
cokį biznį ar parduos labai pigiai.

K re i pk i t ės:
ALLIANC9 REALTY CO.

4315 S. Troy St.

PARDUOSIU barber sbop, arba 
priimsiu partnerį su mažais pini
gais: 5857 S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI grosernės ir bu
černės fikčeriai. Su storu ar be 
storo, $450.00 už viską. 2126 South 
Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen, yra daug stako, 5 gyvenimu’’ 
kambariai, bučernės ice box, tin
kanti virta dėl bučernės. Pardavi
mo priežastis liga. 6758 S. I-.lizabcth 
st.

Tel. Went\vorth H 28.

'PURIU parduoti arba mainyti 
pirmos klesos barbeni?, ir pool- 
room. Savininkas mainys ant loto, 
automobilio arba mažo namuko.

ALLIANCE realty CO. 
1345 S. Troy St. 
Tel. Hemlock 5939

PARDAVIMUI bučernė, gro- 
sernė. Senas biznis, lietuvių ap
gyvento] kolonijoj. Parduosiu 
su namu arba be namo. 4248 S. 
Artesian avė. Pirma gatvė į 
vakarus nuo Western avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Vieta apgyventa visokių tautų. 
Biznis geras. 1710 W. 87 st.

NAMAI-ŽEME
Atyda Biznio Jieškotojams 
Spekulantams ir Agentams

PARSIDUODA arba išsi
maino Hbtelis 30 kambariui 
Sandwich, III.; 55 mylios iŠ 
Chicagos, arti Fox River. 
vienas blokas nuo No. 18 
Highway didelio kelio, kur 
milionas žmonių katrų s me
tus parvažiuoja. Puse bloko 
nuo stoties. Daug traukinių 
pareina katrų dieną. Build- 
ingas yra 3 aukščio, šiltu 
vandeniu apšildomas. Lotas 
75 pėdų pločio, kambariai 
visi įrengti kaip priguli, lo
vos, dreseriai, karpetos, pa
talinės kožnam kambaryje, 
šaltas ir šiltas vanduo. Tele
fonas, dar prie to yra res- 
taurantas ir lunch kamara. 
Viskas cash, morgičių nėra. 
Greitai parduodant viską, 
kaip yra pauškinta, kaina 
tik $15,000, tiktai šią savai
tę. Kas interesuojatės pri
imsiu į partnerius. Gali bū
ti ir moterį, nedaro skirtu
mo. Aš tunu didelį biznį ir 
neturiu laiko ten būti biznį 
prižiūrėti. Jeigu kas turite 
2-jų flatų namą, morgičius, 
automobilių, vasarnamį Su- 
mmer resort, bungalow ar
ba lotus, priimsiu į mainus. 
Matykit toj savininką.

J. Namon ’
2418 W. Marąuette Rd. 

Tel. Prospect 8678

REIKIA pirkėjų už cash I-'lori- 
los lotų. Veiki! greit ir atsiųskit 
avo vardą ir adresą ir kainą loto.

Naujienos, Box 89(1.

EXTRA
ŪKIS 96 akrų žemės, pačiame 

nieste, yra 12 karvių, 3 arkliai, 7 
daulės, 100 vištų, užtektinai paša- 
’o ir javų dėl žiemos. Taipgi visos 
našinerijos ir geros triobos. Par- 
hioda—maino pats savininkas. Nau- 
ienos, 1739 S. Halsted st., Box 888.

Aš užmokėsiu cash už biznio 
r rezidencijų lotus Floridoj. 
Suteikit pilnas informacijas ir 
larašykit savo vardą ir adre
są. Naujienos, Bo.x 891.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6—6 kambarių, šviesus 
kambariai, aržuolo trimas, 2 
karų garažas, netoli Kedzie ir 
North avė., Įplaukų $1500 j me
tus, kaina $13,000.

BENDER & CO.,
3306 North avė.

PARDAVIMUI bizniavus kampinis 
'olas, 41>X120, kaina $2700, įmo
kėti $700 ir po $20 į mėnesj. Ce
mentuota gatvė, netoli nuo Fordo 
lirbtuvių. Mainysiu į Rooming 
Ilouse, saldainių krautuvės, grojik- 
’io piano arba automobilio. Esu 
našlė, negaliu laikyt. Landlady, 565 
E. Columbia St. Detroit, Mich.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIA!
3- TI MORGICIAI

' 6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
International Investment 

Corporation
Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6788-6716

MOKYKLOS
i VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. Al-' 
dšaukit arba rašykit: 

INTERNATIONAL BARBER
COLLEGE,

6.51—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643 

u -........... - ------- ‘


