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Europos socialistai reika
lauja nusiginklavimo

Kinai siekiasi atsikratyti 
svetimų imperialistų

>

Fašistų valdžia suėmė darbi
ninkų vadą; reikalauja 11 mil. 

lirų organizacijos pinigų
Socialistai reikalauja val

stybių nusiginklavimo
Francuzų. belgu ir vokiečių 

konferencija -reikalauja taip
jau evakuavimo Vokietijos 
žemiu

LUKSEMBURGAS, XI. 22.
Keturių valstybių socialistų 

konferencija, kuri dabar čia 
laikoma, priėjo prie pilniausio 
sutarimo. Belgijos, Franci jos 
ir Vokietijos socialistų partijų 
atstovai priėmė rezoliuciją, įku
ria reikalaujama tuojau eva
kuoti Reino kraštą, grąžinti 
Vokietijai Saaro sritį, panai
kinti aliantų militarinę kontro
lę Vokietijai ir eiti prie visuo
tinio valstybių nusiginklavimo 
|M) 'tautų Sąjungom priežiūra.

Britai susirūpinę Francijos 
Italijos santykiais

(hamberlain atidėjo projek- >
tuntą Užsienių ministerių 
konferenciją

PARYŽIUS, XI. 22. — (kul
tomis iš Londono žiniomis, Bri
tų užsienio ministeris Cham- 
berlainas esąs labai susirūpi
nęs dėl dabartinių Francijos 
Italijos santykių padėties, ir 
formaliai atidėjo konferenciją, 

V<uri netrukus turėjo įvykti 
tarp Mussolinio, Briando, Stre- 
semanno ir jo paties, tikslu 
pasitarti visais svarbiaisiais 
dienos klausimais. *

Airijoj paskelbta nepa
prasta padėtis

DUBLINAS, Airija, XI. 22. 
— Stengdamos patiempti res- 
publikininkų neramumus ir 
riaušes, Airių valdžia paskelbė 
krašte nepaprasta

PIRKTI AR PAIEŠKOTI
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i Naujienas ką 
turit parduoti, \p pirkėjų atra- 
sit greičiausia.-

Klasifikuotųjų- skelbimų kai?, 
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kinai siekias atsikratyti 
svetimų imperialistų

Revoliucija nesibaigsianti, kol 
nebusią panaikintos neteisiu 
gos sutartys

NANčANGAS, Kiangsi, Ki
nai, XI. 22. — Kantono revo
liucinės kariuomenės vadas, 
generolas čang Kaišėk, pareiš- 

• kė Associated Press atstovams, 
Ikad revoliucija Kinuose tol ne
pasibaigsianti, kol nebusią pa
naikintos neteisingos sutartys 
ir ekstrateritorialvbiu koncesi- 
jos. ,

Kantoniečių < siekiniai toki:
Panaikinti visas * esamas su

tartis su svetimomis imperia
listinėmis valstybėmis;

Panaikinti ek stru te ritoria ly
bes ir visas svetimšalių konce
sijas Kinuose;

Atsteigti Kinų teismų virše
nybę.

Indėnų maištininkams 
vadovaują išlavinti

Meksikos kari-
■ ninkai

A .

NOGALES, Ariz., XI*. 22. - 
Gautas čia iš geneiolo Francis- 
co Manzo, Meksikos federalinės 
kariuomenės Sonoros valstijoj 
vado, pranešimas * patvirtina 
girdus, kad Jaki indėnams, ke
liantiems maištą prieš valdžią, 
vadovauja išlavinti karininkai 
meksikiečiai. [Jaki indėnai yra 
katalikų dvasiški jos su kursu’t i 
kelti maištą prieš socialistinę 
prezidento Calleso valdžią ‘.

Trys asmenys žuvo 
apartmentų^ gaisre

LOS ANGELES, Gal., XI. 
22. — Praeitą naktį gaisras 
sunaikino čia keturių aukštų 
anartmentų triobesį. Trys as- 
menys, vienas vyras ir dvi 
moterys, žuvo ugny, keli kiti 
asmenys skaudžiai apdegė. Pa
sigendama dar vieno vaiko, ja- 
poniečio.

Sprogimo 7 darbininkai 
užmušti, 60 sužaloti

IJSABONAS, Portugalija, 
XI. 22. — Turbinų fabrike 
Gondomare įvyko baisus spro
gimas, kurio septyni darbinin
kai buvo užmušti ir šešios de
šimtys sužaloti.

EX-KAIZERIO SŪNAUS PA
TI—FABRIKO DARBI

NINKĖ

BERLINAS, XI. 22. — Prin
cesė Sofija šarlotte, buvus ex- 
kaizerio sunaus, princo Kitelio 
Fridricho, žmona, dabar su juo 
išsiskyrus, patapo fabriko dar
bininkė. Ji dirba sienų popie- 
rio fabrike Ranovcre kaipo 
kimšti ninkė.

Giulietti areštuota

Reikalauja, kad jis atiduotų 
valdžiai organizacijos fondą, 
11.000,000 lirų

fašiste valdžios 
nant 
mais 
t i ”

indei1 th« Act uf Maroh 1, IMI.
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Chicago, UI. Antradienis, Lapkričio-November 23 d., 1926

Aliejaus skandalo byla

99

sekieto-

[Pacific and Atlantic Photo]
Evangelistų bažnyčia Nętv Brunswicke, N. J. 

tapo nužudytas tos bažnyčios pastorius I)r. Iki

Buvęs vidaus reikalų sekreto
rius Fall ir aliejaus magna
tas Doheny kaltinamųjų suo
le.

Fašistai suėmė jurininkų 
/ sąjungos vadę

GENUJA, Italija, XI. 22. - 
Fašistų vyriausybė areštavo 
kapitoną Giulietti, jurininkų 
federacijos pirmininką ir buvu
sį socialistų atstovą parla
mente.

Areštuota jis už tai,’ kad at
sisakė atiduoti vyriausybei 11,- 
000,000 lirų pinigų, kurių lai* 
vo federacijos kasoj, arba bent 
pasakyti, kur tie pinigai padė
ti. Jurininkų federacija Inivo 

likviduota ei-
nesenai išleistais įstaty- 
“fašistų režimui apsaugo-

WASHINGTONAS,
— Šiandie prasidėjo 
vusio vidaus reikalu * 
riaus Alberto B. Fž
jaus magnato Ed. L. Doheny, 
kaltinamų dėl kriminalinio są
mokslo ryšy su išnuomojimu 
.Jungtinių Valstijų laivyno alie
jaus šaltinių rezervacijų.

Byla tardoma
•’įstrik to aukščiausiame teisme, 
šiandie visa diena praversta

ry) rinkimui.

Kantano valdžia visai ne Meksikos armijos oficio 
komunistinė 1 rai areštuotir

Kolumbijos' <lupunų
Kinų 
žtai atmeta

Albanijoj išnaujo kilęs 
maištas prieš valdžią

Jugoslavija.
Vreme 

kad šiaurinėj Albani- 
kurs

XI. 22. — 'Laikraštis 
skelbia, 
joj kilęs vėl maištas, 
sparčiai plečiąsis. Keturios gi
minės atvėrusios ginklo prieš
dabartinę prezidento Ahmedo 
Zogu valdžią. Maištiųinkai
stengiąsis prisikalbinti ir kitas 
gimines 'susidėti su jais tikslu 
nuversti dabartinę valdžią Al
banijoj.

“D. A. Z.” gauna kas 
mėnuo $25,000 sub

sidijos

vadas rado, kad Pietų Kaltinami dėl organizavimo 
vadai komunizmą giie- maišto prieš Calleso valdžią;

i ir civiliu suimtai

XI.TOKIO, Japonija, XI. 22f — MEKSIKOS RIESTAS, 
Baronas Joširo Fužimura, Ja- 22.—Policija areštavo du 
ponų parlamento . aukštutinių mi.jos oficierus, Carlosą Obrę- 
rumų vadas,.kuris lankėsi Kan- goną ir Manuclį Martine. Jie 
tone, Pietų Kinuose, dabar su- kaltinami dėl . * organizavimo 

kad maišto prieš valdžią ir skleidi- 
at- jao propaga ndbš literatu ros 

nie- katalikų kunigijos naudai.
i Suimta taipjau keletas .čivi-

grįžęs iš ten pareiškė, * 
Pietų Kinų vadai visiškai 
metą komunizmą ir neturį 
ko bendra su bolševizmu.

[Amerikos v kapitalistinė linių asmenų, kaltinamų dėl to-
spauda visados prikiša Kanto- Jygių prasižengimų.
no valdžiai komunizmą, ir kan- ,x,. . . . , x<. ?
toniečių kariuomenes kitaip • ,
nevadina, kaip “red forces’^j. I EL PASO, Tex., XI. 22. t-

Fužimura pakvietęs Kantono Telegrama iš Parrallo praneša, 
vadus atsilankyti į Japoniją, kad maištininkų- būrys, kurs’, 
žadėdamas jiems nuoširdų, pri- generolui Nicolas . Fernandezui 
ėmimą ir užtikrindamas juos, vadovaujant, buvo perėjęs nie
kad Japonija nesąritr agreshv na lapkričio 1 dieną, vakar ta- 
ga,‘ ji tik trokštanti padėti Ki-lpo federalinės kariuomenės vi- 
nams kaip geriausia draugė. Įsai- sumuštas šiaurinėj Duran-

• —-—i----- ‘ go valstijos daly.
Kafandaris bus Graiku* .. ’ . .

iolįlaik^Ak!'.dXlvX-h. Ln? ministeris piunininkas.^8^0!3“^,^16 Ų 
servatorių laikraštis Deutsche , ;.WENXl, • Graikija, 
Allgemeine Zeitung, remias už
sieniu ministerio * 

C l »

politiką ir jo partiją 
užsienio veikalų departa

mento fondų kas mentio po 

25,000 dolerių subsidijos.

vakarų Europoj
XI. 22.

Politine situacija Graikijoje
k i esemanno ^..ek paai^ia-j0< Kafandaris, di-: vakarų
ją. gaunA i. (j^jausiOs i-espublikininkų gru- į siaučia smarkios audros. At- 
:alų depai-ta- •_ , ,__ .____ _________ vadas. Lilis ministerio > > i1 IHYI11 k O

uostai

PARYŽIUS, XI; 22. . Pietų
Europos kraštuose

9 žmonės žuvo eksplio- 
zijai sudraskius laivų

ANARCOTES, Wash., XI. 
— Motoriniame laive Baha- 
vakar įvyko sprogimas, ku- 
sudraskytas laivas netru-

22. 
d a 
rio 
kus paskendo. Visi devyni įgu-1 
los žmonės žuvo Nelaim 
liko apie dvi mylias nuo 
to.

mi įlinkas, kurį 

konservatorių 
vadas Michalakbpulos.

G.en. Metaxas, i 
rojalistų vadas,- žada ilgi rem
ti Kofandarisą tąja sąlyga, 
kad armija butų laikoma nuo
šaly nuo politikos.

ir Tarpžeminių jūrių 
pilni nukentėįusių lai- 

mblikiniiikii'vlJ’ žvej.vba ,visai 8UstojuS' 
|Marseillėj pakilusios vilnys 

nuosaikiųjų nušlave nuo prieplaukos daug 
'sukrautų ten prekių. Pietų ry
tinėj Francijos daly upės ėmė 
smalkiai tvirtti.

žada remti iv

/
ats 

k ran-
X

žemės drebėjimas su
griovė 200 namų

/
Did. Kniazis Dimltry 

vede amerikietę 
___________ \

' TEHERANAS, Persija, XI. 
22. — Mohammeroj, Persijoj, 
žemės drebėjimas sugriovė 200 
namų.

truputį
ir žie-

BUVĘS VENGRŲ PREMJE- 
‘ RAS SUŽALOTAS

DUĖLY

SSSR Vilniaus klausimu 
Lenkijai nedavusi jokių 

pasižadėjimų

Katalikę studentai sumušė 
vyskupų Hodnrą

1 Chicagai jr apielinkei fedci;a- 
’inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusiptojęs oras ir 
šalčiau; stiptųs vakarų

BIARRITZ, Francija, XI. 22. mių vakarų vėjai.
— Vakar čia įvyko iškilmingos, 
rusų didkunigaikščio Dimit.ro 
jungtuvės su amerikiete Au- 
drey Emery, Cincinnaties mi- ( 
lionininko John J. Emery duk
terim.

buvo
VIENNA, Austrija, XI. 22. 

— Iš Budapešto praneša, kad 
tar^> grafo Paulo Teleki, buvu
sio Vengrijos premjero, ir 
grafok Emmerieho Kai olyi įvy-

Vakar temperatūros 
minimum 18®. maksimum 3201^ 
Faforenheito. Į1

’ I M, a 3-5. A t -C

Šiandie saulė teka 6:49, lei- kęs mielis kardais. Teleki bu- 
džiasi 4:24 valandą. vęs sužalotas.

< I

--------------------------------------------- - - - - .............--- - _____________________ _

MASKVA, X. 28. (Elta).--i- 
Kaip praneša ‘.‘Tass”. SSSR už
sieniu komiso irto atsakvTnas 
j lenkų įteiktą notą Lietuvos 
SSSR sutarties klausimu įvyks 
artimiausiu laiku.

“Izviestija” nurodo, kad 
Lenkijos nota jokiu būdu ne
keikianti SSSR užimtos pozici
jos sutarties pasirašymo metu. 
Pasirėmimas Rygos sutartimi 
neatimąs iš SSSR teisės parei
kšti savo įsitikinimą Vilniaus 
krašto teritorijalinės priklauso
mybės klausimu. SSSR nė kiek 

Ambasadorių Konfe- 
nųtarimu, nedavusi 

jokių pasižadėjimų, 
pasižadėjimą pripa

žinti susitarimą, kuris bus su
darytas tarp jos ir Lietuvos. 
Nežiūrint užsienių reikalų mi- 
nisterio , Zaleskio pareiškimo 
apie tęsimą Sovietų Rusijos 
Lenkijos nepuolimo derybų, re
aliniai lenkų diplimatijos žing
sniai, ypatingai paskutinis Za
leskio paiFeiškimas apie nenorą 
net 1100 srity atsisakyti nuo 
neitralumo pasižadėjimų, kurie 
prieštarautų Tautų Sąjungos 
statutui, reiškia Lenkijos atsi
sakymą nuo sudarymo garan
tijų sutarties. '

Lenkų “nezaliežnog” bažnyčios 
Amerikoj įkūrėjas skaudžiai 
nekentėjo Varšuvoj

V AR š L’ V A, I .en k i j a, 
— Vakar čia viename 
niame mitinge buvo skaudžiai 
sumuštas ' vyskupas vFranciškus 
Hodur, įkūrėjas Nepriklauso
mos lenkų tautinės katalikų 
bažnyčios Jungtinėse Valstijo-

22.

kilo kai 
kalbėti.
tos pat

nesurišty 
rencijos 
Lenkijai

nę Scrantone, Pa.
Riaušės mitinge 

vysk. Iloduras bandė
Vyskupas Bonczak,

nepriklausomos bažnyčios Var
šuvoj skyriaus galva, buvo 
taipjau sumuštas. Salėj, kurioj 
buvo laikomas mitingas, buvo 
viskas sulaužyta, sunaikinta.

Riaušes sukėlė katalikų uni
versiteto studentai, kurių kele
tas buvo atvykusios tvarkai 
daryti policijos suimta.

Bažnyčios planuoja an- 
kietų sužinot, kiek žmo

nių tiki j Dievų

$18,000,000 Palestinos 
atkūrimo reikalams
BOSTON, Mašs., XI. 22. -r 

Metinėj žydų organizacijos 
United Palestine pAppeal kon
ferencijoj vykdomojo komiteto 
pirmininkas , Emanuel Neu- 
mann pranešė, kad Palestinai 
atkurti Amerikos žydai iki šiol 
esą sudėję daugiau kaip 18 
milionu doleriu. Ateinančiai? 
metais reikėsią, ir tikimos, su
rinkti <lai\7Y2 miliono dolerių.

International Advertising Aso
ciacijos bažnyčios skelbimų de
partamentas žada gruodžio .mė
nesio pradžioj paskelbti visuo
se Jungtinių Valstijų Iai]<.ra>- 
čiuose tam tikrą ankietą tikslu 
sužinoti, kiek žmonių visame 
krašte tiki į Dievą, kiek netiki. 
Auklėtoj bus viso dvylika klau
sim.v-’ V-l-''/' klki-'Viu skai
tytojai bus prašomi atsakyti ir 
savo atsakymus siųsti redakci
joms.

Sovietai suėmė visus 
' Baku gyvenančius 

persus

Zinovjevo vardą ima 
šluot laukan ?

» •

Praneša,RYGĄ, . XI, : 22 
k>nd Leningrado sovietas sąyo 
susirinkime priėmęs rezoliuci
ją pakeisti “Zinovjevo Univer
siteto” vardą “Lcnigrado Ko
munistų Universiteto” vardu.

22. — Visi gyvenusieji Baku 
mieste (Kaukaze) persai tapo 
sovietų vyriausybės areštuoti, 
o jų turtui konfiskuoti. Sovie
tų legacija Teherane, neturi ži
nių apie areštų priežastį ir tei
raujasi Maskvos.

55 'asmens prigėrė val
čiai apvirtus

BRIDGETON, N. J., XI'. 22. 
— Linwood VVare, 22 metų 
berniokas, nušovė savo dėdę, 
Williamą Gandy, ir jo žmoną, 
o taipjau pavojingai pašovė 
savo seserį.

MADBAS, Britų Indija, XI. 
. Telegrama >iš Rahamahc- 

kad garinei val-nori. skelbia,
Čiai apvirtus Godavari upėj pri
gėrę penkiasdešimt penki as
mens.

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, “kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra- 
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos įumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
■ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų i 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit .pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 17th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
__________Chicago, III.

>

1739 So. Halsted St

Dimit.ro


2

D r. Marietis

Patrūkimas

Pirmiausiai apie^^pavadinimą
<*<A

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

(patiukis; kyla; kuila; 
rnpt ura)

Kai mes, lietuviai, kalbame 
apie šitą negalę, tai, rodos, kad

«

FTAUJIENOS, CKIcagO, H!.

Ir juo ilgesnė pažintis, tuo tvirtesnis prie 
prie jų prisirišimas.

Todėl, jei jumis paalsino paprasti ir norė
tumėt gauti tikru tuomet

Susipažinkite Su

11ELMA
Karaliene Žymiausių Cigarėtu.

$10,000 =. policy
Teikiama visiems Naujieną skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
pbenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre. - \

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siusk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam NaujieTių skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............................ ................................ ..........
Adresas (gatvė) 
Miestas ir Valst. 
Užsiėmimas..... .. Amžius

Pašelpgavis

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

.... $2.50VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdarytu .................
1.054 pataliniai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero
Mokykloms ir šeimininkėm.*, vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams. • .

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

n k
KAUNO ALBUMAS ................................................................. A*....

Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7AX)
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................................r-.-.....  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................  *.....  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pęglai Šeimyną užlaikyti.

51.50

$3.00

50c

! 193 Grand Street

Antradienis, Lapkr. 23, ’2C

ui

SLOGOS GALVOJ?
Pra&alina jas greit!

Dabar randasi naujas tnoksli- 
*ni» i&radmus, kuris dusiekia 
uždegtus raumenis ir ūmai 
pra&allna slotran ir gripe- Pra
šalina “karščio" jautimą. Gal
va, ■ gerkle ir krūtinė atsi
naujina beveik nrrt syk o. Iš- 
SiHvina ir išgydo skaudamu 
gerklę iš syk.
:šradimas turi savyje gydanti 

džiovinantį Kumpari) ir Men 
kuo-

žmones gana tankiai visokių 
šundaktarių, taigi šarlatanų, 
išnaudojami tėra. Vargiai ko
kia nors kita žmonių ^negalė 

'duoda šundaktariams tiek 
daug progų nelaimingus žmo
nes apjakinti ir paskui išnau
doti, kaip va patrūkimas. Laik
raščiai, kurie protine ir fizine 
žmonių gerove visai nesirūpi
na, tankiausiai net kimšte pri
kimšti visokiais šarlatanų skel
bimais apie patrūkimo “išgy
dymą.” Skaitytojai, pasigavę 

i manymo, bu- 
, kuriuos 

jie skaito ir remia, tokius skel-

pątrukimu ją dažniausiai pava- *labaf ’ klaidin.go ’ i 
diname ir tokį pavadinimą ge- tent> jei iaikraSčiai> 

Sakome..................
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Kauniečiai, bįmus deda, tai veikiausiai tie 
sako kyla, skeibimai yra geri. — na, ir 

— kuila. Dabai,!jje eina j klikra^įų išgarsin- 
mačiau, Lietuvoje gana dažnai įUg šarlatanus, o tenais ne tik 

pinigų nustoja, bet ir saVo ne
galę daug didesne, blogesne pa
daro.

štai kodėl reikia nelaimiu- i 
giems žmonėms kuodaugiausidi 
teisybės apie patrūkimą pasai-1 
kyti. Todėl aš čia 
straipsnių apie 
rašysiu, idant 
šiai šitą didelę 
tinusią negalę 
džius, kad va 
pamatytų, kur 

P. S. Kitas 
eis apie tai,

riausini suprantame. Sakome 
bebgi ir patrukis.
rodos, gana dažnai
o suvalkiečiai

rašoma ruptura (lotyniškai1 
rūptura, iš rumpere, įliptum, I 
kas reiškia išsiveržti, išsilauž
ti, arba prasiveržti, prasilauž
ti). čia daugiausiai laikysiesiu 
! pavadinimo patrūkimas, nes, 
ikaip jau sakiau, yra dažniau
siai lietuvių vartojamas ir ge
riausiai suprantamas šitą ne
galę pavadinti žodis.

Kodėl yra labai svarbu apie 
patrūkimą daug žinoti >

Patrūkimas yra labai dažnai 
pasitaikanti negalė. Ir tai nėra 
viena iš tų negalių, ką užeina 
ir pereina, bet viena iš tų. ką 

1 užeina ir stovi per visą Žmo- 
Igaus gyvenimą. O kad patrūki
mas labai daug nesmagumų 

i žmogui pridirba, tai kiekvie
nas, kuris yra jį turėjęs arba 
dartės turi, gerai žino. Tiktai 

i vieni nesmaguirfai ir neparan- 
I kūmai pusė liėdos butų, jeigu 
kartais daug blogiau neatsitik
tų. Bet va gana dažnai pasi
taiko, kad patrūkimas labai 
aštria ir pavojinga liga virsta, 
o ligonis tada ne tik baisiai 

'serga, bet. jeigu greitai atatin- 
. kainos pagalbos negauna, tai 
lir miršta.

O vis dėlto yra tikras ir mo- 
ikalinis būdas šilai negalei pra
šalinti. Pasiekus chirurgijos 
mokslui tokios aukštumos, kaip 

tokiomis negalėmis, 
nū vie- 

žmogus neturėtų kamuo- 
Chirurgija išgydo. Žino- 

įma kaip visur, taip ii*čia p isi- 
j taiko nepasisekimų. bet daž- 
iniausiai todėl, kad ligoniai la
bai ilgai laukia, tankiausiai bi
josi, operacijai pasiduoti, ant
ra, yra ir gydytojų, kurie ne
mokėdami kaip reikia chirurgo 

dėlto operaci- 
yra ir tokių 

šį svietą alei- 
labai menkus 

su kuriais yra ne. tik 
.tačiai

‘šiandie,
•kaip patrūkimas, rodos,
I nas 
jtis.

darbą dirbti, vis 
jas daro; trečia, 
ligonių, kurie, į 
darni, atsinešė 
audinius, 
sunku, bet stačiai negalima 
silpną vietą užtaisyti, sustip
rinti.

Del šitokių atsitikimų, kurie, 
kaip matėme, įvyksta visai ne 
dėl chirurgijos kaltumo, labai 
daug žmonių, palinkimą turin
čių. operacijai 
Jie dažniausiai 
kitokiais, galais gydosi, žinoma, 
ir niekad neišsigydo. Bet J<as 
blogiausia, tiesiog labai apgai
lėtina; kad šitie nelaimingi

nepasiduoda, 
pa ra i šeinis ir

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug ttikstančiy žmonių kasmet mir 

stn nuo šalčio pasekmių. Vieliu pneume 
nia nukertą 150,000. Taigi šaltis, daly 
kas rimtus. Gydyk jį gerinusiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra llill’s Cascura-Bro- 
inido*Quinino. Jis kas žiemų sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tj pribaigti, o sulaikyti gripą, Niekus 
dar nerado goresnio būdo. Visose aptio- 
koso gaunama.

Tikrai Gauk

CASCARA > QUININE
Raudona Dėžė su paveikslu

Kaina 30c

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

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

1850 W. North Avė.
d. Brunsvvick 9393* 
CHICAGO, 1LL.

H

siu pulkus 
Terpentine, 
thol. Turpo prašalins liga« taip greit __
met pntrlnat krutinę arba gerklę tuojau at- 
Kiruhda malonus kvapsnys. Nunipirkit 
85c; arba 70c. slovlkell šiandien iš aptiekos 

arba reikalaukit DYKAI Kam
pelio nuo The O eiuner Coin- <. 
pany, E’indley, Ohio.
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PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

visą eilę 
patrūkimą pa-' 
kuoįmahomiau-! 

ir labai išsipla- 
išdėsčius, išro-, 

žmones aiškiai 
teisybe yra. . i 
mano straipsnisj

Kas yra palinki
mas ir kur jis dažniausiai pa- ' 
sidaro

Rengia
Amerikos Lietuvių Pasilinksminimo Kliubas

Ketvergo Vakare, Lapkričio-Nov. 25 dieną
(Thanksgiving Day)

LIETUVIŲ AUDITORIUM SVETAINĖJE
Ant Pirmų Lubų 3131 So. Halsted St. \

Pradžia 8 vai. vakare
2 dovanos: 1 — Laikrodėlis; 2 — Rašoma Plunk- • 

sna. Gera muzika — Chas. Kinder.
Kviečia KOMITETAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau
pysit nuo 25% iki 50% nuošimčių 
ant seklyčios setų. Padirbam ant už
sakymo. Taipgi užlaikom gatavų pa
darytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
darbas, gražumas ir stiprumas už
tikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau
sius rakandus ir sutaupysit didelj 
nuošimtj. Šiaip užlaikom visokios rų- 
šies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

Pradžia 7:30
Tai bus

750

Milžiniškas Maskaradas
ŠOKIŲ VAKARAS SU $500 DOVANŲ 

RENGIA S. L. A. 134-TA MOTERŲ KUOPA

Trečiadieny,Lapkričio-Nov. 24 d., 1926
Prieš “Thanksgiving Day“ te vakarą

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 South Halsted S’trect

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHŪLSTERING 60.
6637 So. Halsted St.

valandą vakare įžanga 75c ypatai
vienas iš linksmiausių vakarų, nes čia susirinks daugybė jūsų draugų, bus proga susieiti, do

vanų gauti ir pasišokti prie puikios muzikos. Taipgi grupėms bus duodama dovanos. Pinigais pirmai did
žiausiai ir gražiausiai $25.00; antrai grupei $10.00. Kviečiame visus atsilankyti. Visi busite pilnai užganė
dinti. . KOMITETAS

ARTINASI DIDŽIAUSIS PELNAS
• l

M r. Lavvrence P. Romano pagelbėjo sutverti 25 naujas apielinkes 
Chicagos Djstriktuo.se — smarkiai augančias apielinkes — j pas
kutinius 15 metų. Jis uždirbo pinigų ko.stumeriams visuose tuose 
distriktuosc. Bet jis mano, kad didžiausia pelnas Chicagos real es- 
tate artinasi dėl tų, kurie, pirks dabar. Ekspertai tvirtina, kad mu
sų miestas tik dabar pradeda augti.

KAIP DAUG KAINOS IŠKILS? x
Lavvrence P. Romano & Co., atidarė žemės išpardavimą netoli nuo 
Marųuette Parko, prie kampo north ir south gatvės ir Marųuette 
Road (greit abidvi bus išcementuotos). čia pat, Chicagoj, tiktai 
S'/a mylios mtfpvidurmiesčio, arčiau negu Evanst’on, Niles Center 
ar Beverly llills. Čia greit bus dideli publiški jrengimai, čia bus 
vietos dėl 500,000 žmonių.

Lotai čia dabar yra pardavinėjami po $2000 už frontinę pėdą ant 
tų pačių gatvių kurios perkerta tą žemę. Kuomet visi jrengimai 
bus užbaigti, čia pasidarys svąrbus biznio distriktas, kainos čia 
pakils labai augštai.

Bet dar dabar mes pardavinėjame dėl apartmentinių namų žemę 
šioje vietoje pigiau negu $40 už frontinę pėdą — lengvais išm<> 
kėlimai/? —- įskaitoma suros ir šalytakiai, vandenį, gasą, elektrą 
galima įvesti.

SEWER and 
J7 DEWALKS 
/NCLUDED t N 
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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 buriu 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. SUDRIK
Krautuvėse

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

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c i Mėnesi
“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 naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kuriu įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai: /

U U A NT a M

219 W. Main Street 
VVestville, III.

Atsišaukto, o mes vieną numerj 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI.

VElKIT GREIT
štai yra tikras bargenas geros Chicagos žemės pasiūlomas firmos 
su senai išdirbta reputacija teisingame patarnavime. Parašykit sa
vo vardą ir adresą ant kupono ir atsiųskit mums dėl gavimo pilnų 
nurodymų. Atsiųskit greit, be jokios jums atsakomybės ir iškaščių.

tai hjiiiiifiiitž&iUl

Adresas

Lavvrence P. Romano & Co., 
1 10 So. LaSalle St., Chicago, 111.

Malonėkit atsiųsti man faktus apie jūsų žemų kainų apartmentinę žemę netoli Marqubtte Park, be 
| ihkaščių ir atsakomybės.

I Vardas

LAVVRENCE P. ROMANO & CO
10 So. La Šalie St, Chicago 

Telephone Main 3933

KUPONAS

VVATER.GAS S' 
f i FciRicirr 
AVAIl ABI L

Djstriktuo.se


REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted M., Chicago, III.

J. IjĄZDAUSKlS, Pirm., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rast., 1834 Wabansln Avė., Chjcago

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje

PROTO AUGIMAS
Žmogus- pradeda augti iš mik

roskopiška kiaušinėlio arba sėk
los. Taip pradėjęs augti žmo
gus devynis mėnesius pergy
vena, taip sakant, miego, lai
kotarpį. Nei Anatomai, nei gy
dytojai negali pasakyti koks 
yra negimusio kūdikio protas 
Bet ir tuoj po gimimo žmogau*, 
proto augimas yra lėtas, lies.*' 
sakant, pradiniam kūdikio ge 
malė nėra nervų sistemos. Ner
vų sistema ir protas išauga i:

kyste butų manyti, kad pa:, 
žmogų protas atskrenda iš ku 
nors kitur arba Inmpa '‘Įkrės
tas” kokiu nors viršgamtišku. 
budii. Jeigu žmogaus protą.

šia, kuri atskiria dorus elgesiu;: 
arba darbus nuo nedorų, tai 
kaip išaiškinti mažu kūdikiu 
“dūšią”, kuri neatskiria ari..; 
mažai teatskiria, kas yra doru 
ar nedora? Kuriuo budu ir ku
riuo laiku pas žmogų atsiran

valiais, kurie turi proto, bet ne
turi “dusios”?

žmogaus protas, lygiai kaip 
ir visi kiti jo kūno organai* no 
iš karto pasiekia tam tikro to
bulybės laipsnio. Protas
vystosi jr tobulinasi kartu 
kitais žmogaus kūno 
Jeigu Dievas 
su visais kūno
gu jisai “įkrečia” žmogaus gal 
von proto, tai kodėl visi žmo
gaus* kūno organai nėra tobuli

auga, 
su 

organais 
sutveria žmogų
organais ir jei-

proto, miklumo ir stiprumo or
ganus miklinti? Kaip yra su 
bepročiais, kurie turi “dusią”, 
bet mažai turi proto? z

MIRTIS
Mirtis ištinka trejopu budu:
1. Didelė gyvūnų' daugumu 

miršta prievartos mirtim. Ma
žesnieji ir ęnenkesnieji gyvu 
nai tampa pagauti didesniųjų 
gyvūnų ir nugalabinti 
tikslui. Didelė daugybė 
taip pat žūva, kada jų 
mo apystovoj įvyksta 
netikėta permaina. Prie
gamtoje permainų gyvybė 
pajėgia prisitaikinti ir žūva.

2. Gyvuliai taipjau miršta, 
kuomet jie patenka i tirštai 
mikrobais arba kitokiais para
zitais* apgyventą vietą. Jeigu 
gyvulių kūnas nėra pratęs nuo

maisto 
gyvūną 
gyveni- 
ūmi ii 
staigiu 

ne-

tikrą laiką pakovojęs jis galu 
gale miršta. Kai kurie ^gyvuliai 
yra pakankamai stiprus para-

razitų yra labai daug, tai ir jie 
tampa nuveikti.

3. Be įvykstančių tarp žvė
rių žudynių ir piešimų, be užsi
krėtimo mikrobais ir parazitų 
užpuolimo, gyvuliai miršta ir 
taip vadinama naturaline mir
tim. Tobulesnės gyvybės kūnas 
susideda iš tam tikrų sąnarių, 
kurie visam organizmui atlie
ka svarbias pareigas. Kaip gy
vulio, taip ir žmogaus kūno 
mechanizmas nusidėvi, nebepa
jėgia savo pareigų atlikti ir 
miršta.

LMSA 2 kuopos mitingas įvyks 
ateinantį šeštadieni, lapkričio 
27 d., nuo 8 vai. vakaro, K. J. 
Semaškos bute, 183-1 VVabansia 
avė. Nariai prašomi laiku susi
rinkti.

I

NAUJIENOS, Chicago, III.
* * ■—i ■■■ u į ,,

laikyti paskaitas po susirinki
mų ir t. t. Taipgi aš noriu pri
minti, kąd draugijos, kviesda
mos studentus joms patarnaut*, 
neturi jaustis, kad jos daro ko-1 
kią nors loską, kad kviečia mu
sų draugijos narius' laikyti pa4- 
skaitąs. Mat pas mus yra moks
leivių, yra ir užbaigusių tam 
tikras mokslo šakas ir mes ne
si jaučiame, .kad mes esame ko
kie vergai. Mes dirbame už sa
vo duoną, ir sykiu esame pasi
rengę patarnauti draugijoms, 
pageidaujančioms tokio patar
navimo. Žinoma, jeigu iš kitų 
miestelių draugijos pageidautų 
tokių paskaitų, tai bus reika
linga apmokėti kelionės lėšas

J. S. WOLFFS
PACKING HOUSE MARKEI

3

Mis. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika- 

Ponnsyl- 
ligon- 
Sąži- 

putar- 
visokio- 
> prieš

LMSA žiemos sezono
programas

Kuomet žiemos sezonas atei
na, tai daugelis* žmonių sako, 
kad nesą kas veikti. Žinoma.
jeigu žmogus gyvena tik tau), 
kiek jum gamtos surūdyta tvar
ka leidžia, tai tokiam žmogui 
ir nėra kas veikli. Jo gyveni
mas palieka be jokio progreso.

jeigu žmogus 
miega, tai toks 

negyvena, nes 
įdomu kas pasaulyje

žmogus I 
jam nėra

šku,

būtinai vra reikalin-gerinimui 
ga žinoti.
žmogus yra “gyvas numirėlis”, 
nes jis gyvena tik dėl to, kad 
jis gimė ir žino, kad kada nors 
jam reikės mirti. Pažiūrėkim 
mes i šios dienos techniką, ma
šinerijas, puikias architektū
ras ir puikia elektros šviesą, 

greitai pamatysime, kad 
taip gyventume, 
numirėliai”, tai 
panašaus nebu- 
atsiekti. Aš nc-

Mes
jeipi mes visi 
kaip tie “gyvi 
pasauly nieko 
tų buvę galima 
manau, kad pa
didesnis fanatikas ir tinginys, 
kaip tas, kuris nesistengia maž- 
laug susipažinti su šios dienos 
mokslo išradimais, kurie jam 
'arimu ja 
lėtu net* 
Žinoma,

sau duonos užsidirbti, 
rasis tokių, kurie sa- 
kuomet pasaulyje ne

buvo mokslo ir mašinerijų, 
žmonės gyveno geriau, nes ta
da nebuvo kapitalizmo. Žino
mas dalykas, kad kapitalizmo 
pusėje yra gana daug blogų 
dalykų, bet yra ir gerų. Bet aš 
nemanau čia rašyti apie kapi
talizmo klausimą, o tik noriu 

priešingiemspasakyti, 
mokslui žmonėms Lutų tinka
miausia važiuoti Afrįkon arba 
kur kitur į panašią vietą, kur 
daugiau randasi “brolių” ketur
kojų !

Taipgi bus ne pro šalį pri
minti, kad daugelis musų lietu
vių nieko daugiau nesistengia 
lavintis, 
nuli t ika 4

išskyrus politiką. Well, 
pažinti yra geras da- 

bet sykiu reikia atsi- 
kad vien politika, beminti, 

techniško mokslo, labai mažai 
ką gali pagelbėt: musų kas-

Kauniškis

Našlaičio skundas
/

Oi, liūdna dienelė,
Oi, liūdna graudi, 
Pranyko dalele 
Kaž-kur ten toli...

Našlaitis vienužis 
Vos slenku taku, 
O vargas draugužis 
Sekioja kartu.

Motutės, tėvelio 
Čionai neradau, 
Nes dar prie lopšelio 
Aš jų netekau...

Nuo audrų, nuo vėjo 
Ir sniego pūgos 
Nebėr apgynėjo 
Gimtines triobos.

Laukai nuo dainelių 
Sau skamba linksmai,

• O rnano vargelių 
Nejaučia visai.

Jiems žiba aušrele —
Vilioja viltis, 
O man kas dienelė 
Vis skauda širdis.

dienini gyvenimui. Taipgi man 
rodos, kad politika, kuomet ji 
yra paremta vien tik neapgal
votomis teorijomis, yra dalinai 
kenksminga musų gyvenimui, 
lankiai mes nueinam į politiš- 

pareinam 
Ant rvto-

'Podel los draugijos, kurios 
pageidautų šį sezoną turėti ko
kias paskaitas 
malonėkite 
anksto nors 
viršminetais 
tūs sekančiu
teikis, 1739 So. Halsted »t., Chi
cago, III. —B. Simokaitis,

LMSA Apšvietos Kom. narys.

arba referatu#, 
pranešti mums iš 
porą savaičių. Su 
reikalais krcipki- 
antrašu: M. .L si-

kus susirinkimus ir 
namo susinervavę.
jaus vėl einam dirbti su nuvar
gintais nervais. Tokios politi
kos pas mus lietuvius yra gana

DU BROLIU

riti nuo paprastų plepalų. To
dėl tokius žmones vadinti pa
žangiais arba progresuojančiais 
Lutų absurdas. Nes tokie žmo
nės daugiausiai gyvena ne pro- 

jausmais, ir jų proto 
priklauso

tu, bet
veik imas
nuo oro.
kad jų

maždaug 
nuo oro, 

mintys keičiasi kaip 
keičiasi. Bet lai dar 

Pas mus lietuvius 
randasi net tokių žmonių, ku
rie bando išjuokti tuos, kurie 
stengiasi atsiekti šiokį bei tokį 
mokslą. Tankiau pravardžiuoja 
tuos žmones’ per tam tiksrą 
“spaudą”. Žinoma, ant ..šitokių 
žmonių nėra reikalo pykti, nes 
pas juos jau viskas 
ta”, kas turėjo būt išrišta šia
me pasaulyje.
jie “viską žino” ir todel\su ši
tokio ‘“aukšto proto vyrais” yra 
Temiau kritikos irs diskusuoti 
mokslo klausimus. Mano su
pratimu,- tokie žmonės*' yra nie
kas daugiau, kaip proto ban
krotai arba, kitaip pasakius, 
“n< viskas namie” pas juos!

'Taigi gyvendamas be jokio 
mokslo žmogus yra niekas dau
giau. kaip tik paprastas vergas. 
'Taipgi bus ne pro šalį primin
ti, kad žmogus niekuomet ne
turėtų nųinyt, kad jis yra per 
senas mokytis. Ypatingai sulau
kę apie .10 ar 50 metų žmonės 
taip mano. Man rodos ,kad toks 
manymas yra klaidingas. Jei
gu mes pažiūrėsime į platų pa
saulį, 
žmonių mokinasi iki žilos se
natvės 
naudos pasauliui.

Well, tai čia trumpai išreiš
kiau savo 
visiems patiks. Jeigu kas 
no. kad kai kuriuose savo 
reiškiniuose klystu, z rimtą 
tiku mielai priimsiu, jeigu 
bandys įrodyti mano klaidas. 
Tai tiek apie mokslą.

Dabar eisime prie S.L.M.A. 
progrąmo. Nėra abejonės, kad 
daugelis musų draugijų galėtų 
pašvęsti po valandą laiko po 
susirinkimų išklausymui pa
skaitos apie kokią nors moks
lo šaką. 'Taipgi nėra abejones, 
kad toks praktikavimas butų 
ant naudos- kiekvienam drau
gijos nariui arba narei, 
rasis tokių žmonių, 
kys: tai ką mes či<a 
vintis ir kokią mes
to turėsime? Bet aš 
kad daug yra paprastų dalykė
lių, apie kuriuos turėtų kiek
vienas šeimininkas ir šeiminin
ke žinoti. Daleiskim sau, apie 
elektros jėgą yra reikalinga 
daugeliui žinoti, ypač turin
tiems savo namus. Dailės moks
las, . istorija apie svarbius įvy
kius pasaulyje, fizika ir t. t. — 
vis tai. yra gana įdomus kas
dieninio gyvenimo klausimai. 
Čia butų galima gana daug su
minėti, bet aš manau, kad 
norės turėti paskaitas, tam 
nurodyta ir plačiau apie 
skaitą rengimą.

šj sezoną mes nutarėme 
tarnauti draugijoms, norinčioms

vra įsnš

mes rasime, kad daug

ir savo mokslu dubda

mintis. Gal jos ne 
ma- 
issi- 
kri- 
kas

Gal 
kurie su
gulime la- 
nauda iš 

pasakysiu,

kas
bus
pa-

l>«-

Viename sodžiuje gyveno du 
broliu. Vyresniojo buvo didelė 
šeima, jaunesniojo žmona iri 
vaikai buvo jau mirę. Abu bro- 
’iu labai mylėjosi, išvien darbą 
dirbo ir savo pelnu dalijosi.

Vieną kartą, po rugiapiūtės, 
kada rugiai jau gubose stovėjo, 
jaunesnysis, naktį nubudęs, ta- 
fe \ /•’ V

Jievuli mano, kaip netei
singai mudu su broliu d ai i ja- 
vos turtais! Brolis turi žmoną, 
tiek vaikų visiems reikia pri- 
tesūti, visi aptaisyti. Jis daug 
reikalauja, o aš vienas esu, man 
nedaug tereikia. Mielai, žinoma, 
atiduočiau jam turto dalį. Bet 
Tš brolį žinau, jis niekuomet 
nesutiks didesnės dalies imti... 
Taigi, nuėjęs laukan, pridėsiu 
jam prie kiekvienos gubos bent 
po kelis pėdelius.

Kaip pasakė, taip ir jyfAlarė.
Jaunesniajam broliui namo 

sugrįžus ir užmigus-, nubudo 
vyresnysis, ir sako savo žmo
nai:

Mano Maryte! širdį man 
spaudžia, Brolį atsiminus. Varg
šas vienas, kaip pirštas, pasili
ko pasaulyje: nei vaikų, nei 
žmonos nebeturi. Dažnai, mums 
čia krūvoje besilinksminant, 
jis, gailesčio paimtas, vienas 
nuliūdęs iš pirkios išeina. Kaip 
aš norėčiau kuo nors jį nura
minti! Žinai ką, mano brailgio- 
ji: jei nelemta jam taip laimin
gam būti, kaip mes esame, 
tesie nors turtingesnis už mus. 
Taigi, jei sutiksi, nueisiu ir pri
dėsiu po kelis pėdus jam prie 
keikvienos jo gubelės.... Ar tin
ki?

Žmona mielai sutiko.
Ryto metą abu juodu pama

te, kad gubų lygiai turima.
Dar porą kartų abu taip da

rė, bet matyčiam u, jog gubų 
.nuolat vienoda, notare viską 
sužinoti.

—Eisiu, pasaugosiu, — abu 
taria sau, — ir ištirsiu, kas čia 
yra.

Buvo graži naktis. Abu bro
liu išėjo saugoti, kiekvienas į 
savo lauką. Ilgai juodu pasislė
pusiu tupėjo, bet nieko nesu- 
laukusiu paėmė po kelis pėdus, 
ir neša vienas antrojo laukan. 
Ir beeidama abu susitiko.

—Tai tu čia, Jonai! — sušu
ko pirmasis.

—Tai tu čia, Petrai! -— sako 
antrasis.

Ir abu vienas antram puolė 
ant kaklo. Ir apsiašarojusiu 
karštai pasibučiavo.

(Iš “Vargo Mokyklai”).

NUSTOKIT SKŲSTIES
Kas link savo kosulio ir vartokit 
Severa’s Cough Balsam. , Skaitykit 
ką Mr. J. Sedzinski, Aherdeen, Wis„ 
mano apie tai. “Po bandymo dau
gelio visokių nuo kosulio gyduolių 
ir negaudamas palengvinimo, aš nu
sipirkau butelj Severa’s Cough Bal
sam ir mano sunkus kosėjimas pra
nyko j keletą, dienų’?, — Nei vienas 
neturėtą skųsjties link kosulio ir ger
klės parpomo kuomet Severa’s Cough 
Balsam gaunamas tokia pigia kaina 
kaip 26c ir 50c už butelj. Pas visus 
aptiekorius. W. F. Severą Co., Cedar 
Rapids, Iowa.

v u si 
vanijds 
bučiuose, 
niugai 
nauja, v 
so .ligose 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergj 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
gelhą.

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

4737 So. Ashland Avė. Phones Blvd. 8014—0111

PADEKAVONES
DIENOS

SAVAITE

ku pagal sutartj.

$2
$1

20c

Viršuje
Stato

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai-
(Tel. Lafayette

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Įigonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).
4120 So. Richmond Street

Yards 49,51

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

Didelis ir pilnas pasirin
kimas paukščių, pigiomis 
kainomis. Pirkit sau pir-

iL

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ................
Pusei metų .................... .........
Kopija ................... .......................

Tai bus 32 puslapių knyga. 
I metus išeis 12 knygų*

Adresas:

900 W. 52nd Street 
' Chicago, III.

Tel. Joulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ

■ ir kitiems patarkit.

Tel. L^fayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Lietuviai
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
ną vakarą, išskyrus ketvefgą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2652

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pfitnyčioj nuo C 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 St. Tel. Yards 0062

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

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

Dr. N. Žukauskas *
3249 So. Morgan Stjreet

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Advokatai
Tel. Dcarborn 9057 i

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room % 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark •
Namų Tel.: Hyde Park 339oI . C J.;.. *-i

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1638 
' 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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 8'. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

f 11 11 " 111 1

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenie 
Tel. Hemlock 1885

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

visokias legališkas popieras.

Universal
Bank

ir mergi

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
Lietuvis boctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
* 2-ros lubos

1 " y" i, > ■ ■■-- HERZMAN-i.
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
Telefonai: ) 31 į°’.. Nak£Lo 

j South 1 hore 2288 
' Boulevard 4186

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

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 31 st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė? 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
O'si. Midway 2881

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. Fairfar 6868 

V *

Naujienų Spaustuvė 
yrą Unijinė Spauituvi,

■ ■
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Editor P. GRIGAITIS
1739 Soeth Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subacplption Ra t esi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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3c. per copy. .
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$8.00
$400 

2.00 
1.50

.75
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75c

Užsimokėjimo kaina:
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Metama _________ _______
Pusei metą __ _____
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PILSUDSKIS ĖMĖ DRAUGAUT SU 
MONARCHIN INKAIS

BAJORŲ SUVAŽIAVIMAS RADZIVILO PALOC1UJ

MARŠALO PAJĖGA KARIUOMENĖJE

REVOLIUCION1ERIUS PAVIRTO DEMOKRATIJOS 
PRIEŠŲ ĮRANKIU

Pastaruoju laiku daug rašoma apie lenkų Pilsudskio

karalium.
Pagrindo kalbėt apie Lenkijos maršalo palinkimą 

prie monarchizmo davė daugiausia žinia apie įvykusį Ja- 
nušo Radzivilo namuose, netoli Vilniaus, Lenkijos aris
tokratų suvažiavimą. Tame suvažiavime bajorų vadai, 
sako, nutarę įkurti naują atžagareivių partiją, kurios tik
slas busiąs pasodinti karalių į Lenkijos sostą. Tinkamiau
siu kandidatu į karalius jie dabar numatą Juozą Pilsud
skį. T

Ar Pilsudskiui lemta gauti karaliaus vainiką, dar 
peranksti spręsti. Bet yra faktas, kad monarchizmo šali
ninkai Lenkijoje šiadie pradėjo žiūrėti į jį, kaip į savo 
žmogų. Savo palankumą atžagareiviams jisai jau aiškiai 
parodė, duodamas minlsterio vietą savo kabinete Vil
niaus krašto dvarininkui Meištavičiui, kuris yra “pasižy
mėjęs” tuo, kad carizmo laikais dalyvavo Vilniuje atiden
gime paminklo carienei Katarinai II.

Bet dar labiaus Pilsudskis patinka atžagareiviams 
dėl to, kad jisai naikina piliečių laisves — panašiai, kaip 
Mussolini Italijoje.

Ne vienas stebisi, kaip galėjo senas revoliucionie
rius Pilsudskis šitaip užmiršti savo' jaunystės idealus. 
Bet, tiesą pasakius, jo evoliucijoje iš revoliucionieriaus j 
atžagareivių draugą nieko nuostabaus nėra.

Lenkijos maršalo pajėga yra kariuomenėje.
Kaipo politikos veikėjas, Pilsudskis niekuomet nebu

vo stambus. Jisai nėra jokios didelės politinės partijos 
vadas. Seiliaus jisai buvo socialistas, bet socialistų parti
jai jisai jau daugelis metų, kaip nepriklauso. Jei ne ka
riuomenės pritarimas “Pilsudskiui, tai šiandie jisai ne
vaidintų jokios rolės savo krašte.

Bet kas remiasi ginkluota jėga, tas neišvengiamai 
turi atsidurti konflikte su deifiokratija, t. y. pavirsti liau
dies priešu.

mflit^rizmas yra dirbtino pobūdžio 
daugiausia franeuzų pagalba sutvertas.

Kariuomene (tikriaus sakant: kariuomenės oficie- 
' riai) iškėlė Pilsudskį. Bet ji galėjo jį iškelti tiktai dėl to, 

kad pati kariuomenė Lenkijoje turi nepaprastos reikš
mės.

Lenkų kariuomenė yra daug didesnė, negu turėtų 
būt, atsižvelgiant į jos gyventojų skaičių ir krašto tur
tingumą. Lenkijo 
produktas
Francija norėjo, kad lenkai padėtų jai “suvaldyt” vokie
čius ir stovėtų “sargyboje” prieš rusus. Bet kai Lenkija 
nenatūraliai išsiskėtė, užgrobdama didelius plotus sveti
mų žemių — Lietuvos, Vokietijos, Baltgudijos, ukrainie
čių — tai kariuomene pasidarė jai neapsieinamas įrankis 
ir vidaus tvarkai palaikyti.

Be to, lenkų kariuomenes reikšmę didina dar ir tam 
tikrai susidėję politikos santykiai tame krašte.

Lenkija yra viena iš nedaugelio naujųjų valstybių, 
kur dar tebegyvuoja stiprus dvarininkų luomas. Žemės 
reformos Lenkijoje nebuvo; dvarų žemės dar nėra išda
lintos. Išlaikyt tas žemes savo rankose dvarininkai gali 
tikėtis, tiktai kontroliuodami valstybę. Bet dvarininkų 
skaičius yra permažas, kad jie galėtų vieni paimti viršų 
ant kitų visuomenės klasių. Todėl jiems tenka ieškoti tal
kininkų kitose klasėse arba išnaudoti tuos skirtumus, ku- 
rie yra tarpe kitų klasių reikalų.

Kitos trys klasės, kurios atkakliai kovoja tarp sa
vęs, yra darbininkai, buržuazija ir ūkininkai. Šitų klasių 
jėgos yra beveik lygios, todėl nė viena jų neįstengia tvir
tai įsigalėti valstybėje. Lenkijos respublikos pradžioje 
valstybes priešakyje stovėjo darbininkų partija (socia-

listo Moraczewskio premjeravimas); paskui atėjo vald
žion ųkininkų partija (Witoso vadovaujama); dar vėliau 
buvo iškilusi buržuazija. Bet visos tos valdžios pasirodė 
nepastovios, ir kovą dėl valstybės kontrolės, pagaliau, iš
sprendė ginkluota pajėga — Pilsudskio vedama kariuo
menė; : '

Per kariuomenę gali daryti nulemenčią įtaką į lenkų 
valstybėj reikalus dvąriginkai, kadangi kariuomenės va
liai, oficieriai, yra daugumoje dvarininkų sūnus.

Kadangi Pilsudskis pasigrobė valdžią kariuomenės 
pagalba, tai jisai atsistojo prieš tuos visuomenės sluok
snius, kurie kovoja už demokratiją. Natūralūs dalykas, 
kad tuomet prie jo ėmė glaustis demokratijos priešai, 
smurto ir despotizmo šalininkai. Ir taip Pilsudskis neju
čiomis pavirto aršiausių Lenkijos atžagareivių įrankiu.

Su abicingais asmenimis tokie dalykai ne/etai atsi
tinka. Kitąsyk panašiu keliu nuėjo “jakobinietis” ir te
roristo ftobespiero draugas Napoleonas; o musų laikuo
se šitokią evoliuciją padarė Leninas ir Mussolini.

Paprasta istorija.

Apžvalga
ŽIOPLA PASAKA

klausimą ir prisispyręs prašo 
narių jį gvildenti,
Grigaitis išreiškia tuo klausi
mu savo nuomonę, tai jie kabi
nasi ant sienų, lyg iš proto iš- 
sikraustę!

ir kuomet

KORESPONDENCIJOS Rūgštumai Viduriuose

Ratine, Wis
Chicagos “Birutes” Choro 
, ' koncertas

laimingi mes, Bacino 
gavę progą 'išgirsti 
dainuojant. Triusu 

ALT. Sandaros 35 kuopos ir 
kitų parama, spalių 31, d. įvy
ko birutiečių koncertas Lietu
vių svetainėj. Programas buvo 
sekantis. Choras padainavo^ 
“Mes padainuosim“, “Ei merge
le mergužėle”, “Lopšinė”, “Klip- 
Klap” (klaipėdiškių valcas),

Buvom 
lietuviai, 
“Birutę”

nakties. Finansinės pasekmės 
geros. Visa publika koncertu 
patenkinta, taip jau ir rengė
jai. Bet ar svečiai birutiečiai 
patenkinti, tai klausimas. Jei 
kas nebuvo taip, kaip reikėjo, 
atsiprašome birutiečių ir šiuo- 
mi varde visų rengėjų ir pub
likos Birutės chorui tariu šir
dingą ačių už tokį turtingą teik
tą koncerto programą. Mes ti
kimės dar kada, nors gal kitą 
metą dar sykį sulaukti atsilan
kančių birutiečių. Tokie- kon
certai didesnę įtekmę padaro 
į publiką kaip šimtas patrio
tiškų prakalbų. Lauksime “Bi
rutės” kada nors ateityje.

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

“Laisvėje” vienas jos kores
pondentas rašo, kad SLA. 36-os 
kuopos susirinkime P. Grigaitis 
“atidengė paslaptį SLA. ardy
tojų”. Jisai, girdi, pasakęs, 
kad Susivienijimo organizato
rius esąs reikalisgas kovai su 
bolševikais ir kuopų bei apsk
ričių ardymui.

Grigaičio kalbą tas kores
pondentas perduoda taip:

“Organizatorius nėra reika
lingas vien organizavimui 
jaunuolių ir naujų kuopų. 
Mums yra reikalingas moky
tas, autoritetingas žmogus, 
kuris atvąžiavęs sutaikytų 
mumis visus ir įvestų tvar
ką kuopose ir apskričiuose. 
Yra pas mus tokių gaivalų, 
kurie organizuoja vaikus į 
Įvairias draugijėles ir fana
tiškai mokina vaikus. Visai 
mažai rūpinasi lietuvystės (?
“N.” Red.) auklėjimu.”
Tas “Laisvės” koresponden

tą, matyt, buvo girias, kai ra
šė savo korespondenciją, arba 
yra begėdiškas melagis.

SE1MEIJO NEPASITIKĖJIMAS
KRAŠTO PRZIDENTUI

Vokiečių spauda praneša iš 
lapkričio 6 dienos, kad Klaipė
dos Seimelyje krašto preziden
tas (direktorijos pirmininkas) 
Simonaitis atsakinėjo į žemės 
ūkio ii' liaudies partijų interpe
liacijas. Po Simonaičio atsa
kymo tos pačios dvi partijos į- 
teikė Seimeliui rezoliuciją/ 
kuri skamba taip: “Direktori
jos pirmininkas nebeturi Sei
melio pasitikėjimo.”

ši rezoliucija buvo priimta 
20 balsų, septyniems atstovams 
susilaikius nuo balsavimo. Nuo 
balsavimo nusilaikė 5 socialde
mokratai ir 2 lietuvių atstovai.

Seimelio nutarimas tapo į-

natoriui (p. Žalkauskui). Kaip 
gubernatorius pasielgs, dar ne
žinia.

KOMUNISTAI IŠMETĖ DAR 
KELETĄ SAVO ATSTOVŲ

Apie “lietuvystes auklėjimą” 
Grigaitis savo kalboje visai ne
užsiminė.

I “fanatikų” organizuojamą 
jaunuomenę kalbėtojas nurodė 
tuo tikslu, kad parodžius, jogei 
kiti elementai randa dirvą jau
nuomenės- organizavimui • ko
de! negali būt dirvos ir SLA. 
< rganizatoriui, jeigu jisai at
vyktų į Chicagą pasidarbuot 
tąrpe lietuvių jaunuomenes?

Kuomet Grigaitis užsiminė 
apie “fanatikų” darbą jaunuo
menėje, tai bolšcvikėliai 
tuoj aus priėmė,
“komplimentą” savo 
ties žiedams”. Bet 
nėra daugiaus fanatikų 
vyzdžiui, Ku-kluksų, rt 
fanatikų ir tt?

Kalbėdamas 36 kuopos susi
rinkime apie organizatoriaus 
uždavinius, Cbicagoje ir apie- 

1 iiikėje, Grigaitis nurodė sekan
čius tris: organizuot jaunimą, 
laikyt paskaitas organizacijos 
reikalais ir kitais klausimais ir 
padėt geriaus susitvarkyti kuo
poms ir apskričianis. Bolševikė- 
iiai šitą paskutinį punktą sten
giasi išpusti į didelį burbulą, 
pasakodami, kad Grigaitis-norįs 
atsikviesti iš centro žmogų, ku
ris paimtų ąž keteros Maskvos 
davatkas. Aukščaus minėtąsai 
korespondentas dar daro spėji
mą, kad kalbėtojas tokią parei
gą dedąs organizatoriui sulig 
nurodymu iš centro, su kuriuo 
jisai, “kaip apšvietus komisijos 
narys, susirašinėja”. 'lai yra 
grynas prasimanymas.

Grigaitis niekuomet nėra su
sirašinėjęs su SLA. organiza
toriaus klausimu, ir jeigu jisai 
tuo klausimu ėmė balsą kuopos 
susirinkime, tai tiktai dėl to, 
kad kuopos pirmininkas atkar- 
totinai ragino susirinkimą tą 
klausimą svarstyti.

Keisti sutvėrimai tie 36 kp. 
holševikučiai. Kuopos pirminin
kas, jų pačių

tatai 
kaipo 
“atei- 

argi 
—pa-

Vokietijos komunistų centro 
komitetas išmetė iš partijos 
tris naujus reichstago (visos 
šalies parlamento) narius: Ur- 
bahns, Scholem ir Schwan.

Pirmiaus buvo pašalinti iš 
komunistų partijos reichstago 
atstovai p-ia Gohlke (Rutb

;z, Korsch, Ned- 
Schlagewerth irdernieyer 

Schvvarz.
Be to, 

linti Florin, Schlecht, Schuetz 
ir Weber.

Išmestieji iš partijos komu
nistų atstovai atsisako rezig
nuoti iš reichstago. Jie sudarė 
atskirą frakciją. Tuo budu ko
munistų atstovybė, reichstage, 
susidedanti iš 45 žmonių, tolyn 
vis labiaus tirpsta.

ketinama dar

žmogus, iškelia suktybių.

[Pacific and Atlantic Photo J

George W. English, buvusia 
rytinės Illinois dalies federulis 
teisėjas. Jis yra traukiamas at
sakomybėn už padarymą įvairių

“M mergyte kaip rožytė“, "Mu
zika^ muzika”, “Naktis svajo
nėmis; papuošta”. Merginą cho
ras: ‘T'ordukas”, Vyrų choras: 
“Doleris, doleris”. Deklamacija 

Į—A^ Vanagaitis. “Leiskit į Tė
vynę”, “Dzimdzi-drimdzi”, so
listai: Ona Biežienė, Sofija 
Krasauckienė,— A. Vanagaitis; 
merginų grupė: S. Krasauskie
nė, ’ V. Volteraitė, M. Yucaitė, 
V. Bigeliutė, ir V. Sullivan.

I Trečia dali: “Surprise Party”, 
“Oi jaunime, linksmi bukim”, 
“Gerkim, gerkim po stiklinę”, 
“Molio uzbonas”; “Nuo putino, 
nuo avietės”, “Tu ir aš”, “Vil
nius”. Visos šio koncerto dai
nos parašytos kompozitoriaus 
A. Vanagaičio ir jam vadovau
jant išpildytos “Birutės“ choro. 
Akomponavo p-lė E. Sadauskai- 

J te.
Apie šį buvusį koncertą tu

piu pasakyti, kad mes, Racino 
lietuviai, esam labai patenkinti 
ir dėkingi “Birutės” choro dai
nininkams ir ėhoro

Ikonų). A. Vanagaičiui, kad tiek 
daug y»era dėl 

Įduodami progą 
mus * lietuviškos

Ima i skamba, 
viso dalyvavo

I Tokiai grupei i 
vykti tai yra 
pasiaukojimas 
tuvių išeivių dvasios. Šis buvęs 
koncertas liks ilgai minimas tų 
lietuvių, kurie jame dalyvavo, 
nes kiekvienam iš jų įdiegta‘ap
mirusi lietuvystės dvasia.

t

Daryta mažą įžangą luo liks
iu, kad sutraukus kuodaugiau- 
sia lietuvių, bet radosi tokių, 

[kuriems ir tie keli dešimtukai 
pesirodė perdaug. Tokiems, ži
noma, yra pigi munšaino bun
ka. Antrą kliūtis, 
daug lietuvių nuo 
Boruos prietarai, 
dieną kaip tyčia 
Milvvuukce vyskupas dirmavoti 
nekaltus lietuvių vaikelius. Na, 
žinoma, po dirmavončs kūmai, 
ir kuinus vaišinosi namie visą 
vakarą, apleisdami koncertą. 
Dar prie to vakaro vėl “uždu
simų pamaldos” — Dieve ap- 
sergėk ,ką ir bekalbėti apie 
kokius ten koncertus.

Nepaistant tų stambių kliū
čių, ačiū šiems tikietų parda
vėjams: Aleksandrai Zičkienei, 
M. Matkui, J. Dokšai, 1/. Pet- 
kiutei, Onai Jofcienei; I.. Dzen- 
dzeletaitei, p-lei V. Nunovaitei 
ir kitiems, jie daug tikietų iš 
kalno buvo pardavę, prie to 
atvyko svečių iš kaimininių ko- 
lanijų; iš Waukegano po vado
vyste Juozo Masiliūno, J. Pom- 
Ittičio, p-lės Vaitekunaitės* ir ki
tų sudarė gražų bųi’olį, iš Ke- 
hosha, iš S. Mihvaukce ir Mil- 
\vaukės. Publikos prisipildė pil
na svetainė.

Būdamas užimtas neturėjau 
laiko svečiams padėkoti už 
atsilankymą tatai šiuomi ištariu 
ačiū. Programas baigtas 9:30 
v. v.

Vietiniai geros valios lietuviai 
teikia brangiems svečiams va
karienę: M. Matkius, T. Vara- 
uis, A. Masilionis, J. Miežinės. 
Valgius gamino p-ni Nunovianė, 
jai padčj/) j stalą nešti ponios 
A. Mickienė, Samalonienė, Boi- 
nauskienė ir Prepolienė. Laike 
vakaro darbavosi J. Vijimas, 
A. Masilionis, viešnia iš Mihvau-

vedėjui

mus suteikė,

dainelės links- 
Dainininkų-kių 
virš 40 ypatų, 

iš Chicagos at- 
tikras birutiečių 
labui kėlimo Be

kuri sulaikė 
atėjimo, tai 
Tą pačią 
atvyko iš *

neatėjo. v.

žinota, kad aplankys mus, Ba
cino lietuvius, po vadovyste 
Pilkos, “Birulės’' dramos sky
riaus grupė lošėjų ir suloš dar 
mums nematytą komediją. Lo
šimas turės įvykti gruodžio 
12 d..

Turėjom progą išgirsti “Bi
rutę” dainuojant, matysime ir 
“Birutės” lošėjus, jei jie at
vyks.

Spalių 26 d. Lietuvių svetai
nėj įvyko magijos vakaras. Ro
dė stebuklus magikas J. Čeka
nauskas. Dalyvavus publika 
pilnai patenkinta rodytais me
nais, kiti vadina akių apgaudi
nėjimu. Neatėję gailisi. Ant, 
užbaigos J. Čekanauskas padek
lamavo dvi deklamacijas.

šiuo laiku musų miestely su
mažėjo darbai, daug nedirba 
vietinių gyventojų ir būriais 
atplūsta darbo ieškančių. Pa
tartina nesiskubėti važiuoti į 
Baciną darbo ieškoti, nes jo 
mažai šiuo laiku yra.

—M. Kasparaitis.

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašaliną tris sykius daugiau 
r.cid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą 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”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per Th^e 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

Aprėdalų Krautuvė

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bos 
brangi dovana.

Vyrų, Moterų ir Vaikų 
Aprėdalų Krautuvė

Visas tavoras naujas ir naujausios 
mados, Parduodame labai pigiai.

Kviečiame visus atsilankyti ir bu
sit užganėdinti musų kaina ir geru 
patarnavimu.

J. Saudargs ir J. Pikelis 
MII)-WEST

DRY GOODS STORE
4172 Archer Avenue

■» Chicago/ 11L

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. 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 Street
k

i

A. MONTVID, M. I).
1579 Miliraukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Kobey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
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 Wost 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos'
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.
Tęl. Kenwood 5107

rz 7 J \ nuo 9 ilct II vai. ryte, balandos nuo 6 iki 8 vaL VftkaJ

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

■I I l| M I

DR. L E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas i‘iillm.111 U93 

Namų Telefonas Chesteriield 01)78

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
v i ,i J nuo 9 iki 11 v. ryto V'ala.Klos j nu(j c jki y vaL vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTLSTAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Arlesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.
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“BAYER ASPIRIN” CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose.
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletu kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100. •

Keturi sužeisti

Du policistai ir du pasažie- 
riai liko sužeisti policijos auto
mobiliui jvažiavus j taksi kabą 
prie Diversey ir Halsted gatvių. 
Taksikabas buk nesustojęs 
prieš raudonas šviesas.

Bandė nusižudyti

Piešėja Bose Duplant, 20 m., 
58 E. Grund avė., iš nusimini
mo delei negalėjimo surasti sa
vo tėvus ir delei nesisekimo 
dailėje, bandė nusitroškinti ga
šli savo kambaryje. Bet šeimi
ninkė užgirdo jų krintant, nu
ėjo i jos kambarį ir užsukę 
gasa. Nuvežus į pavieto ligoni
nę jų atgaivino ir ji pasveiks. 
Ii neteko ryšių su šeiminę, bet 
mano, kad jos tėvas gyvena 
Ne\v Yorke. Negalėdama tėvus 
surasti ji buvo labai nusiminusi 
ir jau kelis* sykius bandžiusi 
nusižudyti.

Brighton Parkas Auga
Lietuviai vis dar daugiau ir 

daugiau namų perkasi

4

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

COLUMBUS 
Gruodžio 14 
1, 2 ir 3 klesa

MUENCHEN
Gruodžio 8 
Cabin. Turistų 

3rd cabin ir 3 klesa

informacijų atsišauk it 
autorizuotų vietinių ageiitų

is jrcležin keliais susisiekimas
BREMENO i Lietuvos dalis

Garsiausi pasauly laivai 
I.loyd patarnavimas

kelionė. 3 
Yorko iki

Tarpe šeimynos ir senų draugų jus 
jausitės smagiai per Kjilėdų šventes

Prieš-švenČių Išplaukimas
per Bremeną

ten atgal y OfiO 
klesa iš New 3)£UO
Kauno ir augšėiau

NORTH GERMAN

100 No. LaSalle St., Chicago

Reikalaudami

RAKANDU

325,000 pas. automobilių 
Chicagoje

Chicago šiemet turi 325,000 
pasažierinių automobilių. Visoj 
Illinois valstijoj ywi 1,080,233 
pasažieriniai automobiliai ,ar
ba daugiau negu kurioj kitoj 
šaly pasauly, išėmus Jungt. 
Valstijas.

Bet Illinois valstija yra penk
ta valstija sulig daugumo auto
mobilių Jungt. Valstijose. 
Daugiau automobilių, negu Illi
nois valstijoj, yra Ne\v Yorko, 
California, Pennsylvania ir (Ibio 
valstijose.

Užsimušė skerdyklose
Patrick Bracken, 19 m., 518 

VV. 12 PI., darbininkas, nukri
ko elevatoriaus sartoje ir užsi
mušė Armour \ ('o. skerdyk
lose, prie 12 ir Ručine gatvių.

Ledui lūžūs prigėrė 
du jaunuoliai

\Valter (irinnell, 19 m., 1624 
N. Hancock avė., su savo pus
broliu Ralph Kielei’, 14 m., 623 
N. Trumbull avė., išvyko į Ca- 
inmet paežerį medžioti ant an
čių. John Thomas, sargas ^ne
toli ežero esančios dirbtuvėj 
matė, kaip jiedu nušovė antį, 
kuri nukrito ant ledo, už 2(X) 
pėdų nuo kranto. Jiedu bandė 
ledu prišliaužti prie nušauto
sios anties, liet ledas dar plo
nas buvo, jiedu įlūžo ii” abu 
jaunuoliai prigėrė. Thomas pa
šaukė policiją, kuri po trijų 
valandų ieškojimo išėmė Grin- 
nell lavoną, bet jauno Kielei’ 
lavonas tebėra neišimtas, nes 
ikišiol jo lavono dar nesurasta.

Amerikonai stebinsi lank^la- 
miesi didžiojoj lietuvių /koloni
joje, Brighton Parke, ir negali 
atsistebėti. Kaip, sako, tie fo-, 
reineriai galėjo ant tiek pra
turtėti, kad tiek daug ir tokių 
puikių namų prisipirko? O lie
tuviai vis perkasi dar daugiau 
namų ir greitai užkariaus visų 
tų miesto pakraštį!

Brightonparkiečiai turėtų pa
dėkoti broliams Jokantams, ku
rie, buvo, taip sakant, tos ko
lonijos pionieriai. Tai jie, re
gis, pirmutiniai pradėjo ' ten 
budavoti lietuviams puikius na
mus ir iki šiam laikui dar ne
sustoja. , '
Dabar puikų darbą padarė W. 

Hayden Bell, kurio lietuviško
jo skyriaus vedėju yra p. Ed- 
\vard Bakševičius. Jie netik pa- 
budavojo daug puikių namų, 
bet ir pagelbsti žmonėms leng
vomis išlygomis pirkti jų na
mus.

“Tu panie Pupa, skubink su 
savo tūkstančiu”, sako Bakše
vičius, “nes ant tavo namo tu
riu kitą kupčių”.

“Palauk, susimildamas!” sa
kau,’“man dar trūksta pinigų”.

“Matai panie, pereitą savai
tę pardaviau porą namų ir tu
riu visą tuziną kupčių, kurie 
anksčiaus ar vėliaus tikrai 
pirks.”

“Gerai, gerai,” sakau, “jei
gu jau taip daug kupčių turi, 
tai parduok ir manąjį namą, o 
pavasarį man gal kitą pastaty
sit?”

“Ar tu žinai, panie, koks di
delis pageidavimas namų dar 
bus ateityje? Zinai, dar yra 
daug lietuvių, kurie gyvena 
skursta apie Max\vell St. su 
vabalais tarp juodukų. Jie ilgai 
ten pakęsti nebegalės ir grei
tai į Brighton Park kraustysis, 
lie lietuviai dar nesupranta, 
kad pirkimas namų ar lotų su 
mažu {mokėjimu yra pelninges
nis būdas pirkėjui, negu pirki
mas už cash. Daugelis laiko 
pinigus už pančiakos ar bakse 
ir laukia kol sudarys visą $12,- 
600! Ar tu, panie, negalėtumei 
per Naujienas paaiškinti žmo
nėms, kaip ištikrųjų dalykai 
yra?”

“Gerai”, sakau, “aš (parašy
siu straipsnį apie finansus.”

“Tu, panie žinai, kad išmin- 
J ingai pradėjus su mažai pinigų 
neal estate biznyje galima taip

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

YPAT1ŠKAI PRIŽIŪRIMOS

KALĖDŲ 
EKSKURSUOS

Atlankyk savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitų ir didelių laivų

HOMERIC .................. Lapkričio 27
OLYMPIC ...................... Gruodžio 4
PENNLAND .................. Gruodžio 4
MAJEST1C .................. , Gruodžio 11

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

arba 6 ypatų.
Kreipkitės prie savo laivakorčių ‘ 

agento arba

WHITE STAR AND 
RED STAįi LINES 
127 So. State 'ŠU Chicago, 111.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.•

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi- 
nu kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Peopks'Fvrsifare (timpanif

W S
IVMpohvNMBtlBVMM 
•M fcmdiĮi Mi

1922-32 So. Halsted Street
Prieš l'Jth Piace

4177-83 Archer Avenue
Kamoa*’ Ricbmond Gt.

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

pat daug padaryti, kaip ir su 
didelėmis sumomis? Ot paim
kim, ir p. Bell: jis, kada pra
dėjo biznį turėjo tik $300., o 
dabar yra milionierius! Ir visų 
tiži į Kijo ne per kokias sukty- 
hes ar neaiškias spekuliacijas, 
bet versdamasis real estate. Ir 
reikia pasakyt, kad p. Bell dar 
visai jaunas žmogus!”

“įdomus dalykas!” sakau, 
“reikėtų man su p. Bell pasi
matyt.”

“Nu, sudie, panie, šiandie tu
riu tris apointmentus”.

“Sudie!”
Atsisveikina Reporteris Pu

pa su ponu iTakševičium ir už
simąstė: svajonės tartum de
besys slinko vaizduotėje ir vėl 
nyko, vėl slinko ir vėl nyko... 
Kode! man neturėti miliono, 
kodėl?- Reporteris Pupa.

Aukavo šie asmens: po du 
doleriu davė L. Adomaiti* ir 
Ant. Budvitis; po dolerį — Na
vikas, J. Lapaitis, Dr. Montvi
das, J. Overlaud, P. Radžiūnas, 
s. Soventino, Carr, S. Ilama- 
nauskaus, J. Kitčius, A. Naike- 

lis, A. Mitdiell, .1. Švabas, Mr. 
Sorcnson ir M. Matos; po 50 
centų — M. Adomaitis, C. Kit- 
čius, M. Budrevičius ir S. Ba- 
neckis. Išviso 20 dolerių.

Auka tuoj bus pasiųsta Kau
nan Moterų Globos Komitetui.

Reporteris. *

Bridgeportas
Armour Public School

North Side
P-lės Adomaičiutės 16 metų 

sukaktuvių^ minėjimas

P-lei S. Adomaičiutei lapkri
čio 20 dienų suėjo 16 metų nuo 
jos gimimo dienos. Toms su
kaktuvėms paminėti Adomai
čiai, kurie gyvena 3308 Ever- 
green avė., susikvietė savo hu
tai) gimines, draugus ir pažįs
tamus. Praeito šeštadienio va
karų susirinko arti šimto įvai
raus amžio žmonių.

Apie 9 valandą vakaro visus 
svečius pakviesta prie stalo va
karieniauti. Baigiant valgyti, L. 
Adomaitis paprašė Naviką pir
mininkauti ir pakviesti kai ku
riuos svečius pasakyti po pra
kalboj.'’

P-as Navikas pirmiausia pri
statė kalbėti Dr. A. Montvidą. 
Savo kalboj gydytojas nupasa
kojo, kad nuo 16 metų mer
gaitė pradeda gyveni i a įsako
mi ngą gyvenimą. Nuo šešioli
kos metų mergaites pradeda 
gyventi subrendusio žmogaus 
gyvenimą. Pabaigoj kalbos Dr. 
Mon tvidas prašė svečių, kad jie 
taip smagiai besilinksmindami 
nepamirštų Lietuvos našlaičių, 
kurių tėvai vienokiu ar kitokiu 
būdu yra žuvę karo metu. Jis 
prašė svečių sumesti Lietuvos 
našlaičiams kas įtiek gali.

Po Dr. Montvido trumpai kal
bėjo J. Lapaitis ir J. Grigaitis, 
o po jų L. Adomaitis graudžiai 
atpasakojo savo vargus, kuriuos 
jam 'teko nešti1 savo dukrelę 
auginant.

Po kalbų p-lės E. Radžiūnai
te ir S. Adomaičiutė įteikė 
“Naujienų” reporteriui 29 do
lerių aukų, kuria juodvi surin
ko iš svečių, ir prašė pinigus 
pasiųsti Lietuvos našlaičiams.

Jau buvo “Naujienose” rašy
ta, kad viešojoj Armour, mo
kykloj yra viešos klases" (free 
classes) dėl moterų ir vyrų, ku
rie nori išmokti kalbėti, skai
tyti ir rašyti angliškai. Pamo
kos būna kas antradienį ir ket
virtadienį nuo 3 iki 4 vai. po 
pietų. Mokytoja yra Mrs. Do- 
rotliy M. Curtis, jauna ir man
dagi moteriške, kuri labai ge
rai mokina savo mokinius. Rei
kia betgi pastebėti, kad musų 
moterys vyrus pralenkia; jos 
skaitlingai lanko mokyklą, o 
vyrai — tik vienas, antras. Mo
terys net ir biznierės lanko mo
kyklų. Tas daugiau, negu pa
girtina. Mrs. D. M. Curtis pa
geidauja, kad dar dauginus at
vyktų. ^Ji kviečia visus lanky
ti Armour School, 950 W. 33rd 
Piace. —Rep.

Del greito pimgniių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegratnu

J SPECIALIAI PADĖKAVONES DIENAI 1

| Didelis Išpardavimas GrojikliųPianų |

__ Y.________ ■_____________________

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J« W. Beaudette
VJRRUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos*.

Nuo, 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Manjhall Bivd,

TELEFONAS CRAWFOKD 14841
TELEFONAS CANAL *464

KAZIMIERAS MJ^DALINSKAS
Mirė Lapkričio 20 d., 3 vai. 

po pietų.1 Turėjo amžiaus apie 
44 metus. Kilo iš Kauno rėdy- 
bos, Biržų Vasvalių apskričio, 
Zuzainių kaimo. Pragyveno 
Amerikoje apie 17 metų. Pri
klausė prie Garfield Park Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo. Paliko 
dideliame nuliudime brolį Petrą 
ir brolienę Agotą Medalinskus 
Amerikoj; Lietuvoj paliko bro
lį Joną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi po numeriu 3901 Flournoy 
Street.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
23 d., apie 1 vai. po pietų į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazipniero Meda- 
linskio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Petras ir Agota Medalinskiai

Laidotuvėm patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborina Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, tl- 
del, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
Stė8.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063X .. __ ....... . - 2

DR, VAITOSI!

n

OPTOMETRISTAS

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 plektrą, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Ai* jus žinote, kad
bjnnia Shemaitis, lietuvaitė iš 

Ghicagos laimėjo plaukimo čempio
natą, kurį buvo surengęs laikraštis 
Herald and Examiner. Ar jus žino
te, kad Helmarai yra žinomi ir rū
komi jau virš 15 metų. Kuomet per
kali* paprastus cigaretus jus rūkote 
pigesnės rųšies tabaką.

W. J. STANKŪNAS 1
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

Musų tikslas yra ne Kauti ju
mis pacientu tiktai vieną sykį ir 
pažiūrėti kiek mes , galime jums 
parokuoti, bet suteikti jums tokį 
patarnavimą, kad jus parėję na
mo pasakytumėt ir savo draugams 
apie musų gerą darbų ir labai pri
einamas kainas. \

Iki Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės $50 už 
$25. Nepritiks, nemokėsite.

Crown ir Bridge darbas vertes 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943

Ofiso valandos nuo 9 ryto
. iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 mėty

New Method Denlists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

REICHARDT PIANO KOMPANIJOJ

IšmainykDYKAI!
Savo
Pianų, 
G raina foną 
Arba Radio

Dastatymas
Dviem
Sėdėt
Suoliukas,
Roleliai,
Uždangalas

$275 — $1.50 į Savaitę N aujas Grojiklis Pianas
Musų Ekspertinis Modelis talpinantis savyje keturis instrumentus — ARFĄ—MANDOLINĄ—<GKO- 
J1KL|—IR RANKINI PIANĄ, atvežtas iš inusų išdirbystės, ir kad padarius vietos dėl tų pianų, tai 
geriausiai atpiginti juos. ,

Išmokėjimais po $1 j savyitę

■ KravXr.^d,rH 1311 Milwaukee Avė. “ ■
illlllllllllllllllllllllllllllllioilllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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SERGANTI ŽMONES

Phone Boulevard 52C3
Privatiniai Ambulansal

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

1646 W. 46th SU Chicago, III.

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 7314
Pristatomo j viešas miesto dalis
S. Lovcikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

Jei jus turit, sunkią 
r X kraujo ligą, silpnus

.4 nervus, ligas inkstų,. 
,’^SL pūslės, užkrečiamas 

ligos, šlapumo arba 
f privatiškas ligas, pasi- 

tarkit su Dr. Ross tuo-

> °us tinkamai išgydy-
t°s» paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivya- 

N. tyti.

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geri ausį 
gydymą

čia nieko nėra virSžmogiško 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 tukstančiūa 
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 kasi 
dlen.

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

Kampas Mnnroe SU Crilly Huilding 
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. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 
ąuoatomifl nuo 10 lyto iki 8 vakaro.

Msišaukit, Informacijos Dykai.
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irime. Kas moka tikri 
duoti gyvenimą tokiu,

i ik Kemėšis

17 eatras- 
Muzifea

“Aušros Sūnys" puikiai 
pavyko

Prisimena man Maksimo Gor
kio drama “Ant Dugno", kur 
surukusiame bute voliojasi nu
sigyvenę inteligentai. Nieko 
tonais nebūtų įdomaus, jeigu 
visa tai neatvaizduotų Mask
vos Dailės Teatro airtistai. Jie 
taip gerai mokėjo vaidinti, kad 
žiūrėtoją tiesiog užkerėjo. G.i-

p-ias Milleriėnę, Dundulienę ir 
Gulbinienę nieko netenka pasa
kyt — jos yra tikros artistės.

Po kiekvienos pertraukos 
publika ilgni plojo.

Publikos buvo nemažai. Bet 
dėl tokio veikalo galėjo bul

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
VYRŲ NEGIRDĖTAS BARGENAS

VIENA CHICAGOS SENA 
IR ATSAKANTI FIRMA

Praeitą sekmadienį Goodma
no teatre buvo statyta S. Ivy- 
mantaitės-čiurlionienės, I veik
smų patiiotinis veikalas “Auš
ros Sūnus". Ve 
lutės" Dramos
tui St. Pilkai kežisieriaujant 
ir pačiam lošime dalyvaujant.!

veikalu “Aušros Simus", ši vti- 
kalą musų artistai pilimi suge
bėjo pergyvent. Jie pergyveno

tikrai
chicagiečius ar-

nė suflerio
lame vai- 

nebuvo.

datė
žpiončs, ku 
sius aušros

tokių perstatymų!
Art. 

tįstus 
Reikia 
dinime
Goodmano teatre nėra suflerio 
budelės, bet čia jau nebuvo rei
kalo abejot, kad artistai nemo-

Apie artistus ir pati buvo išmokinti. Don Pilotas.

Mums reikia 4 gerai išro
dančiu vyru, virš 
•amžiaus. Speciali 
tarpe lietuvių.

VIENA iš geriausių bučernių 
ir grosernių, casli arba mainy
siu. Pardavimo priežastį putir- 
sit ant vietos.

Telephonc Cicero 3181—J.

Mainui Ar Pardavimui

25 metų 
darbas

Mes išmokinsime 
jus norite išmokti, 
mas nereikalingas.

Pastovi vieta ir ateitis už
tikrinta tiems, kurie tiks 
tam darbui.

yra vietomis ir juokų ir 
suglaudinimo, žinoma, 
priklausė nuo 
vaidintojai buvo 
Chicagos lietuvių 
tatai*veikalą jie

visa lai 
vaidintojų, o 

i geriausios 
teatro jėgos,

Pirmų kartą teko man 
vaidinant Lietuvos Va 
Teatro artistą St. Pilką, 
buvo ko pasižiūrėti, 
matyti daug j 
Mačiau ir Mas

vaidinimu

Rusteika, kontra 
St. Pilka, jo žmona 
dulienė, su)h<s .1 
Balsis, duktė 
raičiutė-MilIer; agė-knygne-1 
šė — J. GulbiniiulĄi Albinas,! 

labai .miestietis — J. Komėms; rusų' 
žandarai: štolcas— A. Vana-1 

mtvt gnitis ir Petrovas — B. Vaite
kūnas; pasienio sargybos ka
reiviai — Ad. Misevičius ir J. 
Kareiva. Už kulisų dainuoja 
kaimo jaunimas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ihiinholdt Park Lietuvių Politikos 
kliiiho mėnesinis susirinkimas atsi
bus Sercloj, l.apkričio 24 <1., 7:3(1 v. 
vak., 3310 Evergreen Avė., Chicago, 
III. Visk nariai malonėkite dalyvauti 
laiku, ne\ bus valdybos nominavi- 
mas. J —<- A. WaIškiš, Sek r.

Atsišaukit pas
MR. LOUGH, Gen. Mgr.

29 So? LaSalle St.
Room 348

į. kinis yra žinomas visame 
auly kaijM) geriausias teat- 

Bet šiandie ir mes lietu- 
i jau turime gerą teatrą,— 
“Birutės” Dramos Skyrių 

art. St. Pilka prieky. Jeigu

rimtas senis ii pu
ošis, savo sunui ii

I hirborai

Birutės Choro dainų pamokos atsi
bus Lapkričio-Nov. 24 d., 8 vai. vak.. 
Mark VVhite Parko Svet., Trečiadie
nio vakare. Visi dainininkai bukite 
laiku. * ‘ — “Birutė”

tai
su
mes turėdami tokias teatro je

slėpti savo kontrabandą nuo 
žandarų ir gudriai juos apgau
ti. Žandarai lankosi jų namuo
se, prašo lašinių ir alaus, o

APSIVEDIMAI

Vaitekūnas,

nežinome

Gulbinienė, pp. B.
Kemėšis, Balsis ir 
name jų, tai pats 
ko mes norime.

Menas yra ne žibučiuose, ne 
skaisčiose šviesose bei spalvo
se, bet paprasčiausiame gyve-

teika, I 
inie. I 
pasako, 
mišką malkli parsivežti. Įsi
maišo miestietis Albinas šni- 

; pasiperša Rusteikos 
Rožei. Rožė įsimyli į 
Albinas sako jai. kad 
ja apsivesti ir tapti

kodėl jo niekad nesą na 
Rusteikienė su dukterį 
, kad jie išvažiavę

PASITURINTI moteris pajioško 
, upsivedimui vaikino. .Atsišaukit 

8136 Gilbert (’ourt

JIEŠKO PARTNERIU
REI KALINGAS partneris bučer- 

nės ir grosernės biznyje. 3136 So. 
\Vood si.

UŽLAIKYKI! KEPENIS IR
ŽARNAS REGULIARIAi

SU "CASCARETS"

dukterei 
Albiną, 
norįs su 
knygnešiu; pasisako, kad jis
pažįstąs Rygoj žandarą, kurs 
papasakoj.ts jam, ką kiti žan
darai darą. Jisai pasižada jos 

nuo žandarų, tik-

Nebus daugiau Galvos Skaudė- Rusteika 
jimo. Slogų, Rūgštumų Vidurio- ją.

se ir l’žkietiejimo
e

tėvą saugoti 
tai reikalauja, kad Rožė pasa
kytų ką jos tėvas 1 
knygas slepia ir tt. 
teika nepasitiki juo 
(Iena dukterį šalintis 

...a su sunum 
Ateina Albinas 

kad jiedu yra išėj< 
Rožei, kad

veikia, km*

ir gria li
jo. Išeina 
į Vokieti- 
ir sužino,

1 žandarams yra pa- 
rublių už Rusteikos 

ir kad šiąnakt juos 
saugos. Jisai pasisiu- 
Rusteiką ir perspėti 

nuo Ro- 
“gelbčt”. 

tėvas sle- 
vieta iė- 

Albinas nu-

Nežiurint kaip silpnos yra jū
sų kepenis, skilvys arba žarnos; 
kaip daug jūsų galva skauda, 
kaip nemaloniai ir prastai jus 
jaučiatės nuo vidurių užkietie- 
jimo, nevirškinimo, raugėjimo 
ir silpnų žarnų — jus visuomet 
gausit pageidaujamas pasekmes 
su Cascarets.

Nedaleiskit savo skilviui, ke
penims ir žarnoms padaryti 'nigais.
jums nemalonumų. Paimkit Cas* mji tėvo su broliu, eina laukan 
carets šį vakarą, prašalinkit ant irlpamato kaip Albinas su žan- 
visados galvos skaudėjimą, vau- darais ir pasienio sargyba sėb

raująs!. Ateina knygnešiai, 
žandarai puola juos ir Rustei
kos sūnūs Jurgis krinta nuo 
žandaro kulkos. Barbora-uba-

Aušrai” Rus
teikos raštus duonos kepalan 
įkepus, taipjau miršta yiuo iš
gąsčio ir nuovargio.

IŠRENDAVOJIMUI
7 KAMBARIAI — $35 ir 4 — $20, 

moderniški flatai. 5216 So. Halsted 
St. Atsišaukit i barberne.

LIETUVIŲ 
SALESMENŲ

štai ko jūsų žmonės reikalau
ja iii jie perka, štai į ką jie yra 
įsitikinę. Tai buvo rekomenduo
ta jiems tokių žmonių j kuriuos 
jie tiki. Ir jau yra garsinama 
laikraščiose ir laiškais. Tinkan
ti vyrai čia gali uždirbti daug 
pinigų.

Jus turėsite suteikti paliudy
mus kas Itnk savo teisingumo, 
galimybių ir budo. Pasiūlymas 
yra augštos rūšies, atsakantis 
ir patiks kiekvienam salesme- 
niii.

Firma kurią jus reprezentuo
site, turi labai gerą vardą ir jau 
gyvuoja per 15 metų.

Vyrai kurie turi patyrimą 
pardavinėjime bonų, apdraudos, 
real estate, tokia specialiai yra 
pageidaujami.

Atsišaukit p^s MR. CA1NE, 
Main 3933 dėl susitarimo.

MARQUETTE Manor vendai 4 
i šviesus kambariai, elektra, maudy- 
j nė. Rcndos S32. 6535 S. \Vashte- 
na\v avė.

Ule baksiuką. suėmimą, 
’ žandarai 
lo sekti 
nuo žandarų. Išprašė
žės 5 rublius tėvui 
Rožė parodo jam klu
pia knygas ir kokia 
vas turės pareiti,
eina į mišką, susitinka žanda
rus, parodo jiems kur kontra
banda yra slepiama ir girtuok
liaudami susidera pasidalint pi- 

Rožė ilgai nesulaukda-

bakselis reikš jums

gėjtmąi svaiguų, nervingumą, 
rugštumus viduriose, nugaros 
skaudėjimą ir kitas ligas; išva- 
lykit savo Vidurių organus nuo
bereikalingų atmatų, gasų ir gė, kuri nešiojo 
užkietiejimų, kurie suteikia 
jums nemalonumą.

Už 10c
sveikatą, linksmybę ir , švarią 
galvą per mėnesius.
daugiau nemalonių dienų jei 
vartosit Cascarets dabar ir at
eity. Visi aptiekoriai parduoda 
Cascarets. Neužmirškite vaikų 
— jų maži viduriukai irgi rdi- 
kalauja valymo.

Neturėsit
(tąsi ;ia- 
peršau- 
išaušta 

pasirodo 
žirgvai-

Pardavimui i/učėmė ir gr<»- 
sernė maišytų tautų apgyventa, 
(ievas pelningas biznis. Parda
vimo priežastį patirsi! ant vie
tos.

4235 So. Kedzie Avė;

OLSELIO 
Gera vi/?la 
$500(1 biznio j įnėncsį. 
tam pirkėjui. 120 — I 
C.hicago. •

brkorne pardavimui.
dėl lietuvio bekerio.

igiai grei-

PARDAVIMUI C arba mainymui 
bučernė ir gro^ernė. Biznis išdirb
tas per 25 m. Yra ledų mašina, mė
sos malimui mašina ir slaiseris. 
Viskas geranfV padėjime. Parduo
siu arba mainysiu j mažą namų ar- 
bų lotą. Priežastį patirsi! ant vietos. 
8718 Commercial avė., So. (Jiicago, 
Illinois.

TURIU parduoti savo grojiklį 
pianų, pirmos rųšies stovyje, labai 
mažai vartotas, sykio 75 voleliai, 
benčius ir kabinetas. Parduosįu už 
$90 cash arba lengvais išmokėji
mais.

PARDAVIMUI rooming housr, pi 
gi renda, didelės įplaukos. Barge 
nas jeigu tuojaus pirkaite. 758 E 

Atlantic 1395.

Skausmus
galima palengvinti su

Patikėtinas naminis linir.ientas. 
Esama šeimyny, kurios Vra 
vartojusios per 45 metus. 

50c ir 60c.

Pirkite pas aptiokorius.
W. F. SEVERĄ CO.. CEDAK RAFIDS. 1OV.A

SEVERA’S
Gothardol.

kty, miške. Mirštant 
tam Rusteikos sunui, 
rytas, ant dangaus 
Lietuvos Respublikos
kis spinduliuose, kurį pagami
no dail. M. Šileikis. Choras dai
nuoja kur tai toli, toli. Visa tai 
susilieja su ašaromis ir daina. 
Publika klausėsi kaip stabu iš
tikta.

Artistas St. Pilka savo reik
šminga gest u ra, lėta ir rimta
kalba, darė z didelio įspūdžio, 
ypač jo veido raiška ir grimas, 
buvo tikras lietuvis kaimietis 
patriotas. A. Vanagaitis, vokiš
ku akcentu kalbėdamas, nepap
rastai gerai nudavė komiškai 
žioplą žandarą. B. Vaitekūnas, 
barzdoto žandaro 
nepavaduojamas 
rodosi, už lašą
duotų ir patį carą. Jis tiktai ir 
svajojo apie pasigėrimą. Man 
labai patiko J. Balsis Jurgio

hkt? rolėj. Tai buvo linksmas, vyk-

rolėj, buvo 
tipas, kurs 

degtines par-

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Atsišaukit tuojaus.

3657 So. Halsted St.

■ — -. .
AUTOMOBILIAI

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos ]

1 mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma- į
i note pirkti ar mainyti į seną atva- i 
žinokite ar pašaukite Tel. Boulevard

i 1685.
MILDA AUTO SALES 
3121 $0. He'sted St.

■ 6 ... ■ ___________

JIEŠKO DARBO
------- '■į

IEŠKAU darbo už 'duonkepį.' • 
Prie juodos, baltos duonos ir 
prie keksų.

Kreipkitės:
4410 So. Campbell avė. j

PAJ1EŠKAU naktinio darbo i 
už bučeri; dirbsiu už mažą algą. 1 
Esu 28 metų senumo, kalbu lie
tuviškai, polskai ir angliukai. 
Ka‘m reikia tokio vaikino atsi- s 
šaukit 823 W. 33rd Street. į

REIKIA DARBININKU ,
MOTERŲ Į

■ ■ -n. U-. J-. .. L . . i
REIKLK mergaitės dėl prižiurę- 4 

limo kūdikio. Gallanis Bros., 1929 ,v 
So. Halsted st. s (

REIKALINGA moteris prie namV 
darbo ir prižiūrėjimui dviejų meti; 
vaiko.. Gali būti su vieąu vaiku; yra ' 
kambarys gyvenimui. Gera mokestis. ] 
Atsišaukit tuojaus. '

4359 S. Maplevvood' Avė.
Tėl. I.ufayette 7257

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted St.

REIKIA moteries prie namų dar
bo prižiūrėti 2 mergaites, vieną 6 <
metų, o kitą 9 metų. n

BARBORA MACIKAITIENfi
2300 W. North Avenue r

Armitage 1322 |

Reikia darbininkių namuose 11
Prie popierinių novelty. Lengvas ‘ 

darbas, patyrimo nereikia. A,tsišau- .v 
kit tuojau. BLUE BIRD FLAVOR . 
CO., 2050 N. Larrabee St.

REIKIA DARBININKU
- VYRŲ_________

REIKALINGI du apyseniai 
žmonės apvalymui kambarių. 
Valgis ir karųbaris; moku 

ažiau kaip $20 į mėnesį. Gir- 
loklių nepriimu.

160(1 So. Halsted st.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 

Nupirksi! už pigią kainą. Galima 
r sykiu ruimus renduoti, nes mi
nai yra geri ir naujai išjaisyti.

Kreipkitės:
1836 W. 46 SI.

2 lubos

Mes turime keturis tik-kų baigtus 
muro namus, 5-6 kambariui, aržuolo 
grindys ir trimingal, karštu vande
niu šildomas pirmas augštas, o ant
ras pečiu; labai dailini ir tvirtai pa
būdavote; puikiojo ir augančioje vie
toje —- Brighton Park; geriausia 
transportacija j visas miesto dalis ir 
vakarinius Chicagos priemiesčius. Sa
vininkas sutinka mainyti ant lotų ari 
farmų, tik farma turi būt nelabu^ to
li nuo Chicagos. Perkantiems už cash 
parduodame su mažu jmokėjimu ir 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės 
vreitair o tokių progų nedaug pasi
taiko.
r EDWAR1) BAKŠEVIČIUS

4336 So. Kedzie ?\ve.
• Tel. Lafayette 8600

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius, 

nuo 10 vai. 
karais nuo 
2 iki 5 no 

2128

Valandos 
ryto iki 2 po pietų ir va- 

7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
pietų.
So. Halsted Street 
Pirmos lubos

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mnkinam Klienomis ir vakarais. At
sišauki! arba rašvkit:

IN TE 11N ATI ONA L RA RR EI i 
COLLEGE,

109 S. Wells st.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

HARVEY MANOR

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

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

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

AUGŠČIAUSIAI restrirted stibdi- 
vizija į Harvey. Penkiolikų naujų 
mūrinių bungalovv dabar jau par
duodama po $7900. Namai papras
tai parduodami po $9000 iki ${1500. 
Lengvais išmokėjimais. $1250 įmo
kėti ir po $70 j mėnesį.

TAIPGI
VIRŠ 60(1 išsklaidytų 

praperčių, su įrengimais 
lotu ii’ kiekvienas yra 
kainomis. Visos prapertCs
mui yra -musų Specialis pasiūlymas 
smarkiems brokeriams.

C. R. Craig, .Ir. & Co.
147 East 154 SI. 

HARVEY, ILLINOIS.

Harvey 
ir šiaip 
pigiomis

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31 %c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONA VIČIUS 
»04 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

NAMAI-ZEME

TIKTAI $1 Įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. luotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881.

8 FI.ATŲ Bargenas. Pardavimui 8 
flatų namas, pečiumi šildomas, flatai 
po 4 kambarius. Morgams $15,000 — 
6% j 5 metus. Rendų $3060. Turi būt 
parduotas šią savaitę pigiai.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576

PARDAVIMUI 520 akrų vai
sių ir stock farma, netoli Ilam- 
lan ežero, geroje vietoje, % my
lios nuo mokyklos. Budinkai ge
rame stovyje, gera žemė. 
Sterby, Scottville, Mich.

WESTERN A VE. LOTAI
PARDAVIMUI 2 bizniavi

VVestern avė., arti kampo 69 
vininką galima matyti nuo 
rvto iki 9 vai. vakar!).

GROSERNfi
2334 So. Hoyne avė.

F.

lotai

10 vai.

P.yilDAVIMl'I 5 kambarių rakan- 
ii, kaip nauji; matykit bile dienų. 
65 So. Halsted St. Roulevard

Kalėdų Dovanoms

MEDINIS namas, štoras, 4 ruimai 
antras flatas, du po 4 ruimus. Sto
ras dabar tuščias. Rendoą Į mėnesį 
$90. Parduosiu už $5,800 cash. * \

SAVININKAS
5740 So. Wentwoith Avė. 
Antros lubos iš užpakalio

Deed
I / Kalėdos jau artinasi. Ar pagalvo
jai kokias dovanas duosi savo myli- 

1 mai žmonai, savo šeimynai? Geriau- 
: šia dovana jiems bus nuosavybės 
j ‘‘Deed’’, išduotas ant bile vieno iš mu
sų dviflečių namų. Gal jau senai ji 
ir visa tavo šeimyna svajoja apie <lai- 

1 lų namuką, gražioje ir švarioje apie- 
linkėje, kur viskas puiku, nauja, šva
ru, malonu ir švelnu ? Suteik jiems 

j tą galimybę išpildyti troškimus — 
mes tau padėsim. Tik mažą sumą 

PARDUOSIU savo grojiklį pianą,1 įmokėk ir per Kalėdas galėsit gyven- 
ju benčiumi ir voleliais už $110. Ma- 
ykit bile dieną, taipgi ir nedėlioj.

6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai namus Rose- 
laude už $7200. 2 pagyvenimų, karš
tu vandeniu šildomas, rendų neša 
$87 i menesį, cash $1500; likusių 
sumų kaip rendų. Atsišaukit prie 
savininko.

34 East 101 įdare

PARDAVIMUI
Krautuvių įrengimai

Bile kokiam bizniuį, nauji ir vartoti, 
labar žemomis kainomis. Cash arba 
šmokėjimais. Specialiai fikčeriai da- 
•omi ant orderio.

BILLIGHEIM BROTHERS 
1603-1613 So. State St.

ti savam, naujam name ir džiaug-

PAhl)AVIMUI mūrinis namas, 
storas su 3 kambariais dėl gyveni
mo ir 6 ruimų flatas rendon. Fla- 
to renda pigi ir namų parduosim 
pigiai iš priežasties išvažiavimo 
Lietuvon.

. Steponas Brazinskis
3729 S. Morgan St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

UŽ $65 nupirksi t vartotą pianą — 
:ero balso, $10 Įmokėti, $3 į mėne- 
j. Kiti pd $20 ir augščiau. Moder- 
iški mažos mieros nupiginti $115 
ki $245. Ralph B. Waite Piano Co., 
fl., 218 So. Wabash, McClurg Bldg., 

iršui Brentang’s. Phone Harrison 
924, dėl susitarimo po 5:30 vakaro.

PARDAVIMUI tuojau krau- 
ve, nes išvažiuoju j pietų ša-:

Randasi geroje vietoje dėl 
sakančių žmonių.

152 W. 59th Street
Wentworth 0674

Grošęi*nč ir delikatešen
K RAUTU V?:''įiarilavjmui, gerai 

psimokanti, jūsų kaina. Priežastis 
- savininkas važiuoja į ligoninę, 

eikiti pinigų. Yra vėliausio sty-1 
iaus fikčeriai, ice box, registeris, j 
lektrinis kavos maliklis, sudeda
nt display counteriai, • lentynos ir 
. t. Verta apie $3500, parduosiu I 
iskų už $1250. Kam nors bargenas. 
’riimsiu gerų automobilį kaipo 
į įmokėjimo. Veikit greit.

2536 N. Cicero avė.

pariAvimui
MALT & HOPS 
KRAUTUVE.

6106 So.‘ State Street

(te

Mes taipgi turime baigiamų būda
vot dailių bungalow, kurios randasi 
Roselande ir neužilgo bus gatavos.

Mažas Įmokejimas 
Lengvi Išmokėjimai

W. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius

Manager

4336 So. Kedzie Avenue’
Phone lafayette 8600

NEPIRK ŠITŲ?
Nepirk šitų namų jeig-u ^nenori pel

nyti.
6-6 kambarių su beismantu muro 

namas, lietuvių kolionijoje, prie lie
tuvių bažnyčioj, Brighton Park. Kai
na tiktai $ll,80().()0, įmokėti $2000.00.

5- 5 kambarių naujas muro namas 
aržuolo trimingal, vandeniu apšildo
mas, Ice Boj<, viskas pirmos klesos, 
įirie Vienuolyno, kaina tiktai $18,900, 
įmokėti $3000.00.

6- 6 kambarių naujas, pirmos klesos 
muro namas prie dviejų kgrų. linijos, 
71 įr VVestern Avė., ant 70 S. Artesian 
Avė, kaina tiktai $15,800.00, verta 
$17,000.00, nepiik, jeigu nemanai 
pelnyti, tik pasižiūrėk ir persitikrink.

Juozas Vilimas,
4405 So. Fairfield Avė., 
Phone Lafayette 5948

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

Paskola suteikiama 
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popier.uojam. Už
laikėm inalevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, I’rez.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

i’ROF. S1MON
612 N. State st.

Ofiso valandos nuo III ryto 
iki 1 po pietų

kurios apšildys jūsų namą 
jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskj

—i — t

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kaina taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj kąrpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. 'Į'aipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. ‘ Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Sernių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, kendžių, Be- 
kernių. Musų

"specialurnas, Geras patar 
Ravimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
V i , ■

GARAŽAI

International Investment 
Corporation

Kapitalas .$500,000.00

3804 S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 673§-6716

BUDAVO.IU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18yl8 
už $225. Taipgi perbudąvoju pur
čius iš atvirų i uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbų garantuoju.

C. 'CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunswick 9131

T—

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

Drafting, D^įgning ir Dress- 
making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas MiUinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 

jpertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDI) & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023

Office Tel. Roulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap
saugojau! nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose nykai.

1747 W. 47th Street
Chicago, III. 
2-ros lubos


