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Zinovjevas jau išlėkė 
iš Kominterno

J. V. sargybiniai suėmė 
Vokiečių laivą

Amerikos armijos gyvenimo 
sąlygos esą blogesnės ne kaip 

kriminalistų kalėjimuose
Zinovjev pasitraukė iš ko 

minterno vadybos
J. V. laivas suėmė Vokie 

čiy laivą jūrėse
Kompartijos centras jau se

niau buvo nulėmęs jo pašali
nimą iš prezidento vietos

ibenęs $5,000,0000 vertės 
svaigiųjų gėrimų, taipjau 
šmugeliavęs emigrantus

The Lithuanian Daily News
litam! aa auOMd Claaa MatUr Marrh 7g 1114, ai tha Faal Dfitlce of 0hteas«, ŪL* 

andar tha Act of Hardi 1, 1B7>.

Chicago, III. Trečiadienis, Lapkričio-November 21 d., 1926

Smerkia J. V. armijos gy
venimo sąlygas

Kriminalistai kalėjimuose ge
riau laikomi, ne kad armija 
daugely savo stovyklų
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Dvieju Rusų komunistų va- J. V. laivai patroliuoja 
(ly nusižudymas Nikaraguoj

Abudu buvo opozicijos nariai; 
vienas jų nusižudė, papildęs 
draugų išdavimą

NE\V 23.MASKVA, XI. 23. — Zinov- 
jevas šiandie rezignavo iš Tre
čiojo (komunistų) internacio
nalo prezidento vietos. Komin- 
ternui prezidentavo jis nuo 
pat jo įkūrimo 1919 metais.

Jo rezignacija’ buvo nulem
ta jau tada, kai Rusų komu- ko 
nistų partijos centralinis 
kontrolės komitetai prieš kurį 
laiką nutarė, kad Zinovjevo 
veikimas internacionale 
giau nebegalimas.

Rezignacija, kurioj 5 
vas prašo paliuosuoti jį 
mai nuo daobo internacionale 
dabai tiniu laiku”- buvo kaip 
vienu balsu priimta.

sargybos laivas McCall suėmė 
jūrėse, 140 mylių nuo Ambrose 
švyturio laivo, vokiečių laivą 
Carmen, plaukusį iš llambur- 

ir paagabeno i New Yor- 
uostą. Valdininkai sako, 

gabenęs svai-
gėrimus — 100,000 
škotiškos degtinės, 

$5,000,-

VVASHfNGTONAS, XI. 23.
Maj. gcn. \Vm. J. Sno\v, 

artilerijos viršininkas, savo 
pateiktame metiniame praneši
me apie armijos gyvenimo są
lygas sako:

“Iš visų blogybių, kurias 
šiandie armija turi kentėti, 
opiausia, labiausiai apleista ir 
visų žalingiausia tai — gyve
namosios sąlygos’. Aiiti’.ęrija 
stengias kiek galėdama lopyti 
trioliesius, kurie nebeverti lo
pymo, ramstyti juos iš visų 
pusių, kad • nesugriūtų. Be to 
tie triobesiai, kuriuose laiko
mi žmonės, gyvuliai ir materio- 
las, yra pavojingiausi spąstai 
gaisrui atsitikus. Kriminalistai 
daugely vietos kalėjimų ii dau
gumoj baudžiamųjų kalėjimų 
yra ' nepalyginamai geriau ir 
komfortingiau laikomi, ne kad 
musų armija daugely savo 
stovyklų.”

' BERL1NAS, XI. 23. Iš 
Maskvos praneša apie nusižu
dymą dviejų komunistų veikė
jų, priklausiusių opozicijai. A- 
budu buvę komunistų vietos 

(organizacijų sekretaiiai, vienas 
Maskyoj, antrasis Saratove. 

į Pastarasis nusižudęs kalėjime, 
kur jis buvo “čekos” įkištas 
tuojau po to, kai jis buvo paša
lintas iš partijos už pritarimą 
Zinovjevo ir Trockio kritikavi
mams sovietų valdžios politi
kos. Jo nusižudymas, sako, Sa
ratovo darbininkuose padaręs 
didelio sąjūdžio.

Kai dėl maskviškio, tojo nu
sižudymo priežastis buvus ki
tokia. Jisai, sako, išdavęs “če
kai” žymiuosius opozicijos 
žmones, bet paskui taip susi
krimtęs dėl padarytos savo 
išdavystės, jogei nebegalėjęs 
ilgiau pakęsti sąžinės griauži- 
mo ir nusižudęs.

dau-

Kanados geležinkeliečiai 
nutarė streikuot

ir laivas Carmen 
gi uosius 
“keisu” 
vertės daugiau kaip 
000.

Kodėl tas vokiečių laivas bu
vo suimtas atvirose jūrėse, to
li už nustatytos 12 mylių ri
bos, vyriausybė atsisako duoti 
lx»t kurių paaiškinimų.

Kiti sako, kad laivas Cflrmen 
šmugeliavęs - emigrantus i 
Jungtines Valstijas.

Reikalauja B n uos. algos prie
do: streikas palies 15,000 
geležinkeliečiu

Reikalauja ištraukt aliantu

6 darbininkai gyvi palai 
(loti kasyklose

Nelaimė atsitiko dėl dujų eks- 
pliozijos; davyni kiti anglia

kasiai išsigelbėjo , %

K a naAlberta,
— McGilIivray 

kompanijos vie-1 
šį rytą įvyko

(Pacific and Atlantic Photo]

Joseph G. Canlion, iš Danville, III., žinomas politikas, 
kuris numirė lapkričio 12 d., turėdamas 90 metų amžiaus.

Mušis su kontrabandis
5 filik ! tais Baltijos juroj

DĖKOS ŠVENTĖJ
Kapitonas pašauta, laivas 

kontrabanda suimta
šu

Berenguer atsisako būt 
vėl ambasadorium

PARYŽIUS, XI. 23. 
tor Henri Berenguer, 
buvo pasiūlyta būti vė 
sadorium Jungtinėms 
joms, šiandie galutinai 
kė priimti paskyrimą.

GYVAS PALAIDOTAS
DENS NUOTAKO T1

- Vic- 
kuriam 
amba-

ir
geležinkelių

TORONTO, Ont., XI. 28.
Kadangi Canadian Pacific 
Canadian National 
linijos atsisakė pridėti 6 nuo:
algos priedo. 15 tūkstančių tų 
geležinkelių konduktorių ir 
traukinių tarnautojų nutarė 
paskelbti streiką.

sienių reikalų minjsteris Stre- 
semannas šiandie pareiškė 
reichstage, kad Vokietija tie
siai reikalaujanti ištraukimo 
aliantu militarinės kontrolės 
komisijos.

da, XI. 23. 
Coal and Coke 
tos kasyklose 
dujų ir dulkių
kurios ;šeši darbininkai buvo 
nugriuvusių žemių ir uolų už
berti. Kitiems devyniems dar
bininkams, buvusiems kasyklo
se ekspliozijos metu, pavyko 
ištrukti nesužeistiems. Daroma 
paslaugų atkasti

Ankstyvesnė 
Calgary skelbė, 
berta šešiolika

Ketvirtadieny, Lupk. 25 
NAUJIENOS NEIŠEIS 

Ofisas bus uždarytas 
visą dieną
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Albanijos maištininkai
Įsitvirtino kalnuose

Fergusonienč dar 49 ka
linius paliuosavo

Brity fašistų ir priešų 
muštynės Belfaste

KLAIPĖDA, XI. 5. (Elta). 
. — Lapkričio 4 d. policijos lai- 

* vas “Savanoris”, policijos va
do Musteikio vedamas, juroj 
tarp Palangos ir šventosios 
uosto, T’/o mylių nuo kranto 

1 užtiko kontrabandinį motorlai
vį, kinis po» 15 min. sekime 
buvo sulaikytas. Laivo įgula iš 

tarpe

HAiMMOND, Ind„ XI. 28.— 
Taisau^ tunely vandens nuota
ką įgiiuvo tunelio viršus, ii 
kontraktorius Geo. Tufner bu
vo užbertas. Jis buvo nebegy
vas, kai jį atkasė.

MAN AG U A, Nikaragua, XI. 
23. — Vakar į Bluefieldą atvy
ko trys Jungtinių Valstijų ka
ro laivai :rytų pakraščiams pa
truliuoti. Tuo tarpu vienas ae
roplanas, amerikiečio pilotuoja
mas, žvalgauja meksikiečių 
laivo tariamai gabenančio gin
klus ir amuniciją Nikaraguos 
revoliucininkams.

Trys darbininkai užmu
šti tankui sprogus

DETROIT, Mich., XI. 23. -r 
American Blovvcr kompanijos 
fabrike šiandie įvyko oro tan
ko sprogimas, kurio buvo už
mušti trys darbininkai. l’ž- 
mušti yra: VVm. Bagley, 43 
metų; John Shearer, 40, ir 
Ilarry G ravės, 27 metų.

čičerinas vyksta į užsie
nį atostogoms

MASKVA, XI. 23. — Sovie
tų užsienių ministeris čičeri
nas šiomis dienomis išvyksta 
atostogoms i užsienį. Jis busiąs 
Vokielijoj ir Francijoj, o gal 
būt atlankysiąs ir Angliję

Du Britu lakūnai 
užsimušė

LONDONAS, XI. 23. —Kem 
ley aviacijos lauke vakar nu
krito žemėn aeroplanas. Jo pi
lotas ir vienas observuotojas 
užsimušė.

GATVĖKARIO gaisre keli
PASAžlERIAI NUKEN

TĖJO

BELGRADAS. Jugoslavija, 
XI. 23. — Albaniečių giminės, 
sukilusios šiaurinėj Albanijoj 
tikslu nuversti prezidento Ah- 
medo Zogu valdžią, buvo at
muštos ir dabar įsitvirtino kal
nuose. Kartas nuo karto įvyk
sta susikiitimų tarp sukilėlių 
ir kariuomenės.

AUST] N, Tex., XI. 23. —Mi
nant A. Fergusonienč, valsti
jos gubernatorius, paskelbė su
similimo proklamaciją, kuria 
paleidžiama iš kalėjimų 49 ka
liniai. Susimilimas įeina galien 
lapkricii/ 25 — Dėkonės dieną, 

vieną savo 
mėnesį, p. 

savo susimi
ls kalėjimų

Per dvidešimt 
gubernatoi iavimo 
Fergusonienė yra, 
linui, paliuosavus 
2,645 kalinius.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Katastrofingi potvyniai 
Italijoje

KOMA, Italija, XL 23. —• 
Kilę dėl smarkiu lietaus audrų 
potvyniai šiaurinėj Italijoj jau 
pralijo ii^ keletą žmonių gy
vasčių. Pavijoj prigėrė du .pa
galbos darbininkai, gabenusie-

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuoti) 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką ji maistą ir rubus likusiemp be 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. 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.

pastogės žmonės.
paskendo du 
žvejų valtis, 
prigėrė.

Pakilusios
los padarė Italų Rivieroj.

valkai 
ir keli

vilnys

l ies Spezia 
ir viena 

j ų žmonės

didelės ža-

Daugiau kardinolų
ROMA, Italija, XI. 23. - 

Praneša, kad slaptame kardi
nolų kolegijos susirinkime 
gruodžio 20 d. busią dar trys 
nauji kardinolai padaryti.

užbertuosius, 
telegrama iš 

kad buvę ųž- 
darbininku ir

kad dviejų užmuštų kūnai bu
vę jau surasti ir išgabenti j 
paviršių.

McGillivray 
didžiausios toje apielinkėj. britų fašistų skyrių, pasibai-* 
Normaliu laiku jose dirba apie dideliausėmis riaušėmis ii 
500 
bas 
jęs.

AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ
AEROPLANUI NUKRITUS

yra
— Mitingas, kurs vakar vaka
rą buvo sušauktas tikslu įkur-

gė dideliausėmis riaušėmis 
darbininkų, bet dabar dar- muštynėmis 
jose buvo stipriai sumažė-į Mitingas buvo laikomas baž

nyčioj, ir riaušės tarp fašistų 
ir jų priešų prasidėjo, kai susi
rinkimo pirmininkas, kalbėda
mas apie imperijos konferenci
jos nutarimą pakeisti Didžio
sios Britanijos karaliaus titu
lą, pareiškė, kad britų fašistai 
niekados neleisią to daryti.

Atvykus policija riaušes su- 
tečiau pirmininkas bu- 
sumuštas, kad 

i ligobinę.

Trockis pašalintas iš 
technikos departa- 

mento

pašalintas 
ekonomi- 
tecluiikos 
jis buvo

MASKVA, XI. 23. — Leonas 
Trockis vakar tapo 
sovietų auKščiausios 
nes tarybos mokslo 
departamento, kurio
pirmininkas. Vienintėlis val
džios postas, kinį jam dar pa-i 
likta,' tai koncesijų komisijom 
pirmininko.

Lloyd George pardavė 
savo spaudos akcijas

- 1 
ir 1

15 žmonių suimta, jų 
kap. Elsmanas, vokiečių 
tis, ir keturi jurininkai 
vokiečių pilietis, 2 latvių
lenkų. Kapitonas Elsmanas-' pei 
susišaudymą sužeistas.

Laive rasta 5,500 litrų spiri 
to, 7,000 sigarų, tabako ir kt 
prekių. Taip pat rasta 40 šau
tuvo šovinių.

INGLEVV’OOD, Gal., XI. 23. 
— Aeroplanui nukiltus iš 2,- 
000 pėdų aukštumos, lakūnas, 
Eddie Bainter užsifliuš 
pasažierius 
skaudžiai i 
kiaušiai irgi nebeišliks

B. Liickey taip 
užsigavo, kad vei- 

gyvas.

stabdė, 
vo taip 
gabenti

teko

šautuvai buvo įmesti . Į jurą. 
Į Laivas atgabentas t j Klaipė
dą. Iš rastų pas jurininkus 

i dokumentų paaiškėjo, kad 
(Klaipėdos krašte veikia plati 
'kontrabandistų organizacija. •

Apiplėšė banką
OAKLAND, Cal„ XI. 23. - 

Du jauni banditai šiandie ap 
plėšė Richmonde,. netoli nuo / 
čia, Mechanics banką. Jie pa
bėgo 'su apie 10,000 doleiių.

LONDONAS, XI. 23. —Kai
riųjų' liberalų vadas Lloyd 
Geoygo, kinis iki šiol kontrolių-1 
vo keletą liberalų laikraščių 
kaipo didžiausias’ jų akcinin
kas, -savo akcijas pardavė 
Readingo markizui, buvusiam 
Indijos vicekaraliui.

“Šventas Tėvas” susido
mėjęs radio

ORRS.

ROMA, XI. 23. — Papą, įsi-, 
taisęs Vatikane radio priimtu
vą ir išleistuvą, pakvietė išra
dėją Marconi, kad tasis atvyk- 

i tų pas jį išaiškinti jam visas 
radio operavimo smulkmenas.

St. Paul geležinkelis 
parduąta už 
$140,000,000

BŪTIE, Mont., XI. 23. — 
ChicAgo, Milwaukee & St. 
Paul geležinkelio linija vakar 
buvo iš aukciono parduota Bu

tui T. Swaine ir Donaldui 
Svvatlandui, Kuhn, Loeb &

Co. ir National City kompani
jos 
už

(New Yorke) atstovams, 
140.000,000 dolerių.

UŽMUŠĖ SUŽIEDUOTINĘ

SHERMAN, Tex., XI. 23. — 
Policija suėmė G. D. Railą, 28 
metų, kaltinamą dėl užmušimo 
savo sužiedotinės, 16 metų 
mergaitės. Bali prisipažinęs, 
kad praeitą sekmadienį jis pa- 

išsive- 
žęs į laukus, mirtinai užmušęs.

Chicagai ir apielinkei federa- 
’inis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Daugiausiai apsiniaukę; gali
būt lietaus; nedidelė tempera-,ėmęs ją pasivažinėti ir, 
turos atmaina; stiprokas, dau
giausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum Ž7°, maksimum 38° 
Fah’renheito. • w

Negro nusižudymas f 
VVASHINGTONAS, XI. 23.

I**- šokęs nuo Washingtono pa- 
minkld viršaus, 500 pėdų aukš- 

šiandie saulė teka 6:f>0, leb tumo, užsimušė negras B.
džiasi 4:23 valandą. Ward.

NUSIŽUDĖ Iš GĖDOS 
SUNAUS 

KEOKUK, Iowa, XI. 
Nusižudė fam 
son, 45 metų,
gėdos už savo sūnų, kurs buvo 
areštuotas už čekiu klastavi- L 
ma. »

DEL

23. —
Roy Wil-

nepakęsdamas

NEW YORKAS, XI., 23. — 
Brooklyne vakar buvo užside
gęs -gatvėkaris, kuriame dau
giau kai penkiasdešimt pasažie- 
riu buVo. Del didelio susikimši- c

mo grūdantis laukan keletas 
pasažierių buvo skaudžiai ap
lamdyti.

_____ t s

VIENĄ DIENĄ BUS NUŽU- 
DYTI KETURI ASMENS

’LEXINGT()N, Ky., XI. *23.
— Eddyv,illės baudžiamajame 
kalėjime gruodžio 17 dieną bus 
nužudyti elektros kėdėj keturi 
kriminalistai, mirties bausmei 
pasmerkti už žmogžudybes: 

jRogcr Brannon, Raymond Da- 
|vis, Sdm Marris ir Robert Con- 
nard.

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS
PRASIDĖJO . J ..

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 sumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime .pinigų; 
telegramų —į 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 j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve JelmininkC Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, kitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

....... RODYKLĖ No. 59
Virimo Receptas Naminiai l’asigelbėjimai

Visi vaikai mėgsta gatavai su
rengtus grudų valgius. Duok jiems 
torielką korn flakes su pienu ir vai
siais pusryčiams arba vakarienei. Po
piečiam#, kuomet vaikai alkani, lai 
valgo gausus korn flakes. Tas jiems 
bus geriaus negu saldainiai arba sal
dus pyragaičiai. Corn Flakes taipgi 
galima naudot daugelyje Įvairių val
gių. Patirsit, kad sekantis receptas 
yra tikras pavaišinimas jūsų vaikams. 
Jiems jis patiks taip, kad pataps’ kas
dieniniu valgiu.

Corn Flake Kepsniukai
’a puoduko corn flakes
2 puolukai rupaus cukraus
1 puodukas rudo cukraus
‘2 poduko šviesaus kornų syrupo
1 puoduko vandens 
U puoduko sviesto.
Supilk cukrų, kornų syrupą, ir 

vandeni j skauradą ir virk, nuolat 
maišant iki cukrus ištirps. Virk il
giau, be maišymo, iki pasieks aukš
ta temperatūra. Nukelk nuo ugnies, 
dadėk sviestų ir maišyk iki gerai iš- 
simaišys. Jei perdaug maišyt, tai 
kepsniai išeis cukruoti. Sudėk kornų 
flakes ir tuojau išpilk mišinį ant tau
kuotos blokinės. Sulygink viršų pei
liu. Už pusės minutes paimk už sal
dainio kraštų ir pakelk nuo blokinės, 
ištampyk plonai kiek galima. Sulau
žyk j Įvairius šmotus.

Virtuvės Patarimai

Kuomet naudojama skalbiama'soda 
išvalymui nuobėgų paipos sinkoje, 
geriausia paskui jų paleist viedrą 
verdančio vandenio, kad nesusidarytų 
paipoj minkštas muilas ir neužkimštų 
skylės visai.

Kuomet verdi rukšČius vaisius, ma
žiau reikės cukraus, jeigu dadėsi bis- 
kį druskos.

Užlaikymui panagių švariai laike 
pečiaus švietimo arba dirbant kitų 
purviną namų darbą, pritrinkit j pa
nagias muilo.

Nikeliuoti rakandai ir apvedžioji- 
mai galima nuvalyt mišiniu lygių da
lių amonijos skystimo ir alkoholio ir 
Įmaišant kreidos miltų iki pasidarys 
košė. Tepk su skaruliu ant reikalin
gų vietų. Kuomet nudžius, nušveisk 
minkštu skaruliu.

Kuomet vandens stiklai susiplėt- 
muoja nuo kieto vandens, galima j u- 
išvalyt su košele padaryta iš drus
kos ir acto.

Skalbiant plonus mezginius, ištar- 
pyk du šmotuku cukraus plaunamame 
vandenyje. Nuo to mezginiukai bus 
standus.

Grožės Patarimai
l/engviausis, sveikiausis ir tinka

miausia būdas sugarbiniavimui plau
kų yra su pagelba šukų. Mažos šu
kos sutaisytos taip, kad galima leng
vai jkišt j plaukus, kuomet jie drėgni, 
suteiks plaukams gražų garbiniavimą. 
Tas šukas visada reikia naudot po iš
plovimo plaukų sugarbiniavimui ap
link veidą. Jas galima turėt galvoje 
ir nakties laiku. Geriausia visko, tos 
šukos išplatins plaukus susigarbiniuot 
natūraliai. Einant gult vakare, turit 
naudot mažytę šilkinio tinklo kepu
raitę ant plaukų ir šukų užtemptą. 
Tas palaikys garbiniavimą ir užlai
kys jūsų plaukus švariai.

Ypališke Sveikata
Pamatas sveikatai padedama na

muose ir kiekviena motina didžiuojasi 
galėdama užaugint savo vaikus j svei
kus vyrus ir moteris. Didelėj dalyje 
šis pamatas priklauso nuo maisto, 
kurj vaikai valgo. Rodos visi gerai 
supranta pieno vertę sveikatai, vie
nok daugelyje namu valkai negauna 
jo kiek reikia. Kožnas vaikas ma
žiau aštuonjų metų turi gaut po kvor
tą pieno per dieną. Duok vaikui pie
no prie kiekvnieno valgio, ne til$ kai
po gėralą, bet su griidais, zupėse, pu
dinguose, ir sosuose. šalip pieno ir 
grudų, reikia duot nors po vieną dar
žovę kasdie be bulvių ir kornų, ir tu
rėsit sveikatą apsaugojanti valgį vai-1 
kams.

Valgykit Kellogg’s All-Bran regu
liariai. Garantuojama, kad praša
lins užkietėjimą arba groseninkas 
g rėži n s pinigus.

Vartokit Borden’s Evaporated Pie
ną prie jūsų valgių, nes Borden’s yra 
grynas farmų pienas su palikta jame 
smetona. Jis visur užima vietą pa
prasto pieno.

H f T •

Pikniku Piknikas

Xkarnivalas
CHERNAUSKO DARŽE

Justice Park, III.

Ketverge, Lapkričio 25/1926
Ir putam kas nedėldienj iki Padėkavonės Dienos, 

Lapkričio 25
įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokių paukščių bus išdalinta atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti. — ■

CHERNAUSKAI

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kademų vadai ir kuni
gai provokuoja

Tra ii peš klebonas kursto prieš 
valdžių. Neatsilieka ir arcivys- 

I kapas Matulevičius. Ambrozai- 
tis kursto su valdžia kovoti .

s. m. ilepos mėli. 26 d. Tra
upis miestely padariau susirin
kusiems piliečiams viešų pra
nešimų apie buvusios valdžios 
darbus. Tas mano pranešimas 
labai nepatiko Iraupės klebo
nui. Kitų sekmadieni per pa
mokslų iš sakyklos mane ap
šaukė vagim.

Bet, žinoma ,luo, kad kal
bėdamas Kristaus, vardu, ma
ne bjauriausiai įžeidė, nepasi
tenkino.

Kliuvo ir dabartinei vyriau
sybei. Visų pirma apšaukė ne
krikštu Valstybės Prezidentų, 
l.’Uk jisai iresupranlųs katalikiš
ko tikėjimo.

Toliau visai atvirai kurstė 
neklausvti dabartinės valdžios, 
nemokėti geruoju mokesnių.

Jeigu, sako, kartais policija 
aprašytų karvę ar kita ka iš 
turto, tai neduokite policijai 
iš varžytinių parduoti: sako, 
patys veskite karves tiesiog 
pas patį prezidentų į Kauna 
tespringsta, girdi, krikščioniš
kų procių.

Jei taip kas nors butų kurs
tęs prieš kademiškų valdžių, 
tai tų pačių valanda butų atsi
dūręs kalėjime. Butų pavarto
ta elektros mašinėlė, butų ne
žmoniškai kankintas.

Dabųr kunigas Kristaus var
du varo priešvalstybinį darbų 
ir, rodos, kad tokių ponų sėr 
kam ir sudrausti.

LEMON MERINGUE 
PAJUSAr Jus Turit Mėgiamą 

Prieskonį
Jei dar neturit, tai bandykit sekamų sykį pa
sidaryti su Borden’s Evaporated Pienu. Kol 
jus nevartojo! Botden’s jus neįvertinot kų 
Borden’s Evaporated Pienas reiškia dėl prie- 
skinių. .Jis suteiks visai naujų skonį. Jis 
užbaigs užganėdinimų jūsų šeimynos ir 
draugų.
Netik vien Borden’s pagerina prieskonius, bet taipgi 
sriubas, pudingus, pajus, custard’us, saJad košeles, 
smetonines daržoves ir visus kitus receptus kuf 
pienas ir smetona yra vartojama. Jei jus mėgstat 
gerų pajų, pabandykit čionai atspausdintų receptų 
dėl Lemon Merigua Pajų. Vartokit Borden’s Evapo
rated Pienų savo kavoj. Jis padaro kavų gardesnę 
ir riebesnę.

Borden’s Evaporated Pienas yra maistingas, nes jis 
yra pagamintas iš geriausio, gryno karvių pieno iš 
švariausių pieninyčių ir sveikų karvių. Kaip tik 
sykį pabandysit Borden’s jus paskiau nevartosi! ki
tokio pieno. Visuomet turėkit jį savo aisbaksy dėl 
netikėto atsitikimo. Jis nesugenda.

% puoiJsko Borden’s Evapo- 
rat»d PU no

•y, pucf*,lco ’ltaršto vandens 
1 <4 puoduko cukraus 
l'/v stplavy’ taukštų corn 

sta ,’eh
1 arbatini šaukštukę sviesto 

arba sviesto pavadotojo
2 klausiniu 

Buičių ii 2 lemonų 
Lemeno žlevies biakj 
Biskj druskos
1 virtų

Supilkit 
dvigubo 
dadėkit 
viską gersi išmaišykit ir vir- 
kit penkiolikų minutų, laika 
nuo laiko pamaišant. Atnklr- 
kit kiaušinius, auplakit balti- 
mą, dapilkit biskį j juos karš
to pieno, suplakit j sutirite- 
jus| mišJnj ir pavirinkit dar 
penkias minutaa, tankiai pa
maišant. Paskiau dadėkit drus
kos ir kuomet blakj atšals (pil
kit lemono sultis, paskiau au- 
pilkit | paatry sheli aptepkit 
su meringus padaryto iš dvie
jų k.liušiniĮi baltymo ir dadė
kit trečdali puoduko pauderi- 
nio cukraus ir kepkit dar leng
vai per dešimt] minutų, kol 
meringue bbkj sukietėja ir 
paruduoja.

pantrjr

pieną 
puodo 
cukrų

•heli

Ir vandeni | 
viršutinę dal|, 
ir cornatarch,

DYKAI
105,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaropated Pienu. 
Jeijru jus norit ajnęti kaip 
pasidaryti tuos (vairius recep
tus au Borden’s iipildykit ku
poną pažymėdamos kokių re
ceptų jums reikia, ir prisiųs- 
kit muniN.

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbes Laiškus)

Už Balso Tobulumų, Tvir
ta ir Dailų Padarymų, Ir 

Nepalyginamų Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę «viršy matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja Šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjai laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

ąnaMfC v

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Ir kai prisimeni kademų in
terpeliacijas ir jų visų triukš
mų dėl algų, tai nenorėdamas 
turi padaryti išvadų, kad jiems 
ne algų reikia, bet kalėjimo, 
kurio jie sulig veikiančiais pas 
mus įstatymais pildai nusipel
no. —J. Kaselis.

J UOI) KBN y V ALSTIEC1AI 
KRUTA

Jl'ODKfiNAI, Girkalnio vai. 
Siame kaime įsteigta Valst. 
Liaud. S-gos kuofia gyvuoja 
vidutiniškai: turi skaityklų,
kuri gana uoliai lankoma 
Nors prieš rinkimus i seimą 
minimos skaityklos Veikimas 
prisėjo pertraukti, nes vietos 
policijos punkto vedėjas įspėjo, 
reikalaudamas gauti apskr. vir
šininko leidimų skaitymams da
ryti ir tokiu Hudu skaitymus 
sutrukdė. Dabargi š. m. spalių 
mėn. 9 d. visuotinas kuopos 
susirinkimas nutarė žiemos 
sezone saki tykios* veikimą plės
ti. Kuopos nariai pasižadėjo 
normaliai skaitykla lankyti ir 
nuosekliai sekli politikos ir vi
suomenės gyvenimų. Be lo, 
perrinkta kuopos valdyba ir 
priimta du nauji nariai ir vie
nas kandidatas. Kuopos valdy
toji pirmininku išrinktas .1. 
Giedraitis, sekretorium J. Po- 
zingis ,ižd. J. šauklys. Bevizi- 
jos komisijon Br. Juškys, A. 
Barčas ir ižd. Naujokas, Nu
tarta kuopos susirinkimus da
ryti kiekvieno mėnešio pirmų 
sekmadieni ii- sistematiškai 
plūsti organizacini veikimų bei 
remti kopt rauni judėjimų.

J. G—tis,

Didelis
KUPONAS

Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Sosai
Žuvis Pajai Sriubos
Vardas ...... .............. ....................  8
Adresas .... ............ .. Lithuanian*
THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

Kenas
16 u ne.

Į^ifrcle^i
unsweetened

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 4 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno
KELLOGGS

TASTELESS CASTOR 01L

PADĖKAVONĖS VAKARE BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija

,« 3501 So. Union Avenue
Parengia Italių Savo Svetainėje

Ketverge, Lapkričio-Nov. 25 d., 1926
Pradžia 7:00 vai. vakare

Visi maloniai ir be skirtumo esate užkviesti. Turėsite progąA 
smai laiką praleisti. Grieš Bartkaus bęnas. i /

Kviečia KOMITETAS

Koncertas ir Balius
’ ' Rengia

Chicagos Latvių Darbininkų Dr-ja

Nedėldieny, Lapkričio 28 d., 1926
SOKOL KAROL-JONAS SALEJE

551'0 W. 25th Street;

Pradžia lygiai 4 vai. pietų Įžanga 75c

Koncerte dalyvaus geriausios Latvių spėkos: Baritonas — R. J. 
Laubertas; Mecčo Soprano — Tionora Clepp ir Pianistė — Helen 
Liifelt.

Visas pelnas nuo Koncerto skiriamas Įrašei pa i moksleivio 
R. J. Lauberto.

Galima bus gauti skanių’ užkandžių už prieinamą kainą.
n KOMITETAS

uabai geras castor oil pa
darytas dėl medikai lo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekoriuc.

Iškilmingas Balius
Rengia

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporto Kolionijos

Ketverge, Lapkričio-Nov. 25 d., 1926
PADĖKAVONĖS DIENOJ

CHICAGOS LIET. AUDITORIUM
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:00 vai. vakare Įžanga 50c ypatai
širdingai Susivienijimas kviečia atsilankyti ant šio baliaus se

nus ir jaunus. Bus graži muzika, galėsite linksmai taiką praleisti.
KOMITETAS

Rengia
Amerikos Lietuvių Pasilinksminimo Kliubas

Ketverge 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

' r . \

Dėkojimo Dienos Vakarinis šokis
J rengia LITHUANIAN WHITE STAR A. and B. CLUB 
I Seredoj, Lapkričio 24, 1926. —- M. Meldažio Svet., 224' W. rd ’l.
| Pradžia 8 valandų vakaro ' * Įžanga 50c Muzika JOHN POCIUS
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KORESPONDENCIJOS
I už savo loki puikų mokėjimų 
Į valdyti tą instrumentų, buvo

Indiana Harbor, Ind.
—---------- ■ r—

t kini. Bet musų Babravičius pili
Į kiaušiu pasirodė. Jo role ii>;

Pas mus le 
kių parengimų, 
prastų šokių, ristynių, prakhl- bnenių. 

k buvo atva- mo $2.. 
; ir važinėjo-

matyti viso- jai pilnai tiko.

bu ir t. t.

Ksiiosha, Wis
visi jie ĮHibliką patenkino.

Dabar atvažiuoja pas muf
Ge

Paskui sekė gan puikiai solo 
p-lč l.u.ė Balčnitis. Buvo ir 

i smuiko solo, kurį išpildė p-lė 
fo> n J Idilini) Maconis. Labai malonu 

I yra matyti, kad tarpe vietinių 
Ū.IKiO j jaunų lietuviaičių randasi to- 
buvoikių gabių dailūs mylėtojų ir iš 

p-’ės Maconis su laiku bus ga
bi ą rt iste-sm u i k i n i n kė.

Sekantis buvo ”1). Babelio” 
| Stygų orkestras. PirnMausia 
paskambino kelis šmotelius vi-

gabus lieti 
kanavicius, 
<lam‘ /.ingi

o ant

raiška. I‘-les Klimiutės daina
vimas publikai labai patiko, bot 
butų labai malonu, kad p-lė 
KI imi ulė kitą kartą palinks
mintų kenoshiecius lietu vijo
mis dainelėmis. ŠĮ kaitų ple 
Klimiutė dainavo angliškai. To* 
linu p. Gust, komikas, prijuo
kino publikų, rodydamas kaip 
reikia lošti pokerj. Ant užbai
gos broliai Tetijysofai, rusai, 
sulošė trumpą komedijėlę, pa
grąžindami skambinimu ant 
gitaros ir maridalinos. Komedi
ja buvo atlikta puikiai ir pub- 
’ikai labai, patiko. Visoms solis
tėms gana puikiai akom ponavo 
pianu p-’’ N'ovardaiskaitė.

J. S. WOLFFS 
PACKING HOUSE MARKEI

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

7 v. v., IvAnovo 
Broaduav. Tad
linkės

paprastų
—Pageliu n in kas.

\ ietos ir apie- 
ateikite pažiu- 

magiškų sic-

Boston, Mass.
atsila nky mus

rų •:Tlu

man lek<

būti

I os; iumai- ii 
gt ri ir eper

PADEKAVONES
DIENOS

SAVAITE
eiis luiėjo visai trumpų laikų 
li'isirengli prie lo koncerto ir 
šgarsinimui. koncertas visgi

ležiurint kad 
mvo kitokių 
•ertinė dalis 
špildyta gerai

r. nemažai,

parengimų, 
programo 

ir publika 
lilnai užganėdinta.

Kon-
buvo

Pirmiausia programa buvo 
1). Ratelio” choras, vedamas 

>. Virinius, kuris neblogiausią 
udainavo keturias dainas. Gai-

rti vos tik Iri s ar keturias rc- 
elieijas prieš koncertų ir to- 
’U bildu negalėjo prideramai 
'•isiįvn’iIi su dainomis, bet anl

ai
uit

'.nu Ta, kuri artistiš- 
iino keletu gabalėlių 
imis. P-lė Banilska

na. nes j 
čiams vra

aburrrai konoshit 
ra i žinomi. Ti

kai jo skambinimas tiek patiko, 
kad jokiu bildu nenorėjo pa
kisti nuo estrados.

'Toliau dainavo ponia Novar- 
dauskas, kuri už .savo puikų 
dainavimų buvo antru kartu

Programas, lokiu bildu, buvo 
gana ilgas ir Įvairus, nes “D. 
Ratelis” visada stengiasi pub
likos nesuvilti ir ką prižada- 
išpildo. ‘‘D. Ratelis” ta.iia šir
dingų ačiū kcnosliiečiams už

kančiam kartui “D. Ratelis'’ 
rengiasi duoti kenoshiečiams

padainuoti, 
gali pasi- 
lokių pui-j

mų.~ I). Ratelio K ores p.

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

kinius iš anksto.

Mu. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vpsi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
so ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kairiose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
didžiuoti turėdamas 
kių dainininkę, kai] 
vardauskas. Gana puikiai su
dainavo vienų dainelę ir Jean 
Marlių. Paskutinė dainininke

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk žodį 
“Midy”. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, 1LL. &&uĮv4Tt«

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

G", kurią programo vedėjai 
turbiit tyčiomis paliko ant pat 

i tralo kaip ir užsigardžiavimui.
P-lė Nora Klimiutė turi netik 
nuiku balsų, bet yra ir tikra 
įklorė. kuri dainų žodžius ir 

melodija moka pagrųžinli tam 
(ikrais judėjimais ii* veido iš- 

»-------------------------------- -----------

Naudok
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Bukit Dėkingi 
ir Linksmus

Amerika suteikia jums Padėkavonės dieną 
kasmet
sustoti dirbę tūlam laikui ir būti laimingu, kad 
jus esate Amerikoje' ir tuo pačiu sykiu būti

Schoenhofen Company

Preaident, Scho-n.hoJen Co.

šiandien... Gerkit Gerų EDELVVEISS..., Moteliuose, 
Restauranuose... jūsų groserninkas turi j j, arha tele- 
fonųokite Canal 2000. •
Dėžė Gero Edelweiss visuomet gatava dėl jūsų.

Naujas EDELWISS turi skonį kaip tik 
senas alus seniau buvęs. Paduokite jr 
savo draugams šiandien ir jie bus dėkin
gi jums, taip kaip jus esat dėkingi šiai ša
liai, kuri suteikia tiek daug progų dėl ju-

Dentistai

Drs. Kelia ir VVinberry
Atlieka puikiausią Uentisterijos 
darbų už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenuc

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien
9 iki 12 Nedėliomis

6558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutarti.

Phone Hemiock 2061

...............■" 1
Tel. Lafayette 4223

PJumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

1228 W. 38th Street, Chicago, III.

**^:'L c" ’ jfe® ®į V Mbt**Tjb SmIVt f] 'ii- r ii9, / ‘. į i^‘. > •. * ’ vlfk >€
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Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere 

t onfinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims/ ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

1120 So. Richinond Street

................. I 1 ■ s
Patyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Jei aheioii akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Opternestrist
Ttl. Boulevard 6487
4649 S> Ashland Av.

Kampas 47-tos 
aut 2 lubų

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
* Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. , 
Gyvenirfto Vieta 

3323 South Halsted St.'
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

njubceuonis
Miesto Ofisas

. 190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearhorn 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.

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab-1 
atraktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.'
Telefonas Canal 2552

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

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 
Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
* Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS - 

So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivį.y^^ę Roosevelt 9090 

Namų Telfci«.X2** Republic 9600

7

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 SU Room 53t 
Tel. Central 6390

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

» - ----------------—

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage A vena* 
Tel. Hemiock 1385 

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

visokias legališkas popieras.

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

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi 
uos kreipkitės bu 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

.«*DR. HERZMAN
-IŠ RUSUOS-

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
i t nuo G iki 7:30 vai. vakare.

Telefonai:
Dienomis: Canal 

3110.- Naktj
I South •hore 2238 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v. 
■ i i, .............................. ■ /

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

| DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
412? So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vjrri*V») 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet
Tel. Midway 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

* DR. M. J. SHERMAN "
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Eairfa* 6358 

v >

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė,
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BRITANIJOS IMPERIJA “PERBUDAVOJAMA”

DOMINIJOS VIRSTA AUTONOMINĖMIS 
VALSTYBĖMIS
e e • e e e

VIENAS SEPTYNIŲ VALSTYBIŲ KARALIUS

MONARCHIJOS SUSTIPRINIMAS

Apžvalga
“RYTO” SPĖLIOJIMAI

Vadinamoje “imperijos konferencijoje’’ Anglijos, Ai
rijos ir užjurinių dominijų valdžių atstovai nutarė, kad 
toliaus valstybės, sudarančios Didžiosios Britanijos impe
rijų, bus autonominės ir'lygios viena kitai ir kad vienin
telis ryšys, jungiąs jas į daiktą, bus bendras karalius.

Sulig šituo nutarimu, Anglija ateityje nebegalės da
ryti jokių įstatymų savo dominijoms (į britų imperiją įei
nančioms valstybėms) — nei kištis į jų vidujinę politiką, 
nei atstovauti jas santykiuose su svetimomis šalimis, Bri
tų imperija pavirsta nepriklausomų valstybių sąjunga, 
kurios kiekviena gyvena ir tvarkosi, kaip jai patinka.

Šitas pakeitimas imperijos konstrukcijoje tečiaus ne
liečia Indijos., Ji, kaip buvo, taip ir palieka, kolionija, val
doma Anglijos vyriausybės paskirtais viršininkais.

Imperijos konferencijos nutarimai iššaukė įvairios 
kritikos taip pačios Anglijos, kaip ir jos dominijų spau
doje. Daugelis nurodo j tai, kad ta atmaina uždeda daug 
didesnę, negu iki šiol, atsakomybę Anglijos karaliui. Ji
sai dabar bus ne vienos, bet sykiu septynių valstybių ka
ralius. Kiekvienas ne tik Anglijos valdžios, bet ir Kana
dos arba Australijos valdžios svarbesnis dekretas turės 
būt daromas karaliaus vardu; reiškia, tie dekretai, pirm 
juos paskelbsiant, turės būt pateikiami karaliui ir jo pa
sirašomi. . 4 ? J f

Antroje pusėje, nurodoma, kad ryšys, jungiantis į 
daiktą britų imperiją, darosi labai silpnas. Jeigu vieną 
gražią dieną anglai savo karalių nuverstų, tai nepaliktų 
nieko, kas imperijos valstybes vienija, ir ji pakriktų. Ar
ba, jeigu vienoje kurioje valstybėje butų Įvesta vietoje 
monarchijos respublika, tai ta valstybė šituo žinksniu pa
statytų save už imperijos ribų.

Ar imperijos konferencijos nutarimus patvirtins vi
sų Britanijos valstybių parlamentai, šioje valandoje dar 
sunku pasakyti. Bet nėra abejonės, kad tie nutarimai yra 
kartu pažangus ir atžagareiviški.

Pažangus dėl to, kad ji suteikia daugiau teisių buvu-. 
sioms Anglijos kolionijoms. Iš kolionijų jos buvo pavir
tusios “dominijomis“, valstybėmis su pilna vidujine auto
nomija; o dabar jos darosi visiškai nepriklausomos nuo 
Anglijos. ‘ ' . . . .

Antra vertus tečiaus, ši reforma žymiai stiprina mo
narchijos reikšmę Anglijoje. Monarchija darosi vienin
telė įstaiga, rišanti Angliją su jos valdomoTnis šalimis. 
Kas dabar priešintųsi karaliaus valdžiai Anglijoje, tas 
eitų prieš visos imperijos reikalus.

Britanijos valdžių atstovai gal dėl to ir sumanė pra
vesti tą reformą imperijos “konstitucijoje^, kad jiems 
rūpėjo užbėgti už akių respublikinio judėjimo pavojui 
Anglijoje. Jie tur būt mano, kad, kai ateis valdžion Ang
lijos Darbo Partija, tai baimė sugriauti imperiją turės ją 
sulaikyti nuo monarchijos naikinimo. Anglijos valdovai 
žiuri toli j ateitį, reikia jiems tatai pripažinti.

Lietuvos krikščionių dienraš
tis “Bylus” rašo, kad socialde
mokratų centro komitetas esąs 
nutaręs atšaukti savo narį VI. 
Požėlų iš MinkUerių Kabineto. 
Vieton Požėlos esąs skiriaųuis 
į vidaus reikalų ministerio vie
tą inž. Bielskis iš Šiaulių (taip
gi socialdemokratas).

Kitas spėjimas yra toks: Po
žėla pasitrauksiąs iš vid, Rei
kalų ministerio vielos, kurių

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama .... —... .................   $8.00
Pusei mėty ........___________  $4.00
Trims mėnesiams ............... 2.00
Dviem minesiama ...............  1.50
Vigu am mtaealui --------------- .7b

Chicagoje per nokintojua:
Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei ....... ... ...... ............ . ....18c
Minėsiu! _____ ............. .......... ... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams ______________—— $7.00
Pusei metų ........ .............. ......... 3.50
Trims menesiams -.................... 1.75
Dviem mėnesiams... ................. 1,25
Vienam minėsiu!___________ .75

Lietuvon ir kitur ui»iuuluo»«i 
(Atpiginta)

Metams ..................................... $8.00
Pusei metų . ................   4.00
Trims menesiams —...........—..... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

užimsiąs ministeris pirmininkas 
Sleževičius; o teisingumo mi
nisterijų Sleževičius pavėsius 
Požėlai.

Jau vien iš to, kad daroma 
tokie, kits kitam prieštaraujam' 
lys, spėliojimai, yra aišku, kad 
Kauno klerikalų laikraštis jo
kių žinių neturi, o tiktai užsi
ima nepamatuotų gandų sklei
dimu. “Bytas” šitų garbingą 
darbą pradėjo tuoj po klerika
lų pralaimėjimo Seimo rinki
muose ir \‘sia ji iki šiol. Ne
teisingų paskalų platinimas yra 
vienas jo bildu vai. liaudinin
kams ir socialdemokratams dis
kredituoti.

MELO VAJUS

Prie visų savo “vajų” Brook- 
lyno komunistų organas suma
nė pridėti ir melo vajų.

Melas “Laisvei” yra kasdie
ninė duona, bet pastaruoju lai
ku ji ėmė meluoti “su užsikir
timu”, rašydama begėdiškiau
sius prasimanymus apie kokį 
nors vienų dalykų po keletu 
kartų.

Nesenai ji bent pustuzinyje 
savo numerių tvirtino ir tvir
tino, kad karo stovis Lietuvoje 
1920 metais buvo įvestas prieš 
Lietuvos darbininkus. Dabar 
“Laisvė“ sukoncentravo savo 
melo kanuoles prieš kai kuriuos 
asmenis, priklausančius SLA. 
36 kuopai. Vėl rašydama apie

[ixmxxnnxnxxxxmmmxixxixxxxx^ixxxxxxxxm2

Apie Įvairius Dalykus. į
xxnxxnxxmxxxxxxmxnxxnnxixmxxixxxxxiiiTixj

pasauly#**-?™ 1,43^,14? išleido

Automobilių pramonės 
padėtis praeitais metais
Kiek yra automobilių pasauly

je? —Amerikos pirmenybė. 
—Amerikoj šešiems žmo
nėms išpuola vienas auto
mobilis. — Automobilių ga
myba.

Visame pasaulyj priskaitoma 
25,000,000 automobilių. Jeigu 
tie automobiliai butų galima 
sustatyti į eilę paradui, tai li
nija pasidarytų tiek ilga, kad 
su ja butų galima apjuosti že
mės ekvatorių bent tris kartus 
ir liktų dair toks galas, kuris 
nusitęstų iš New Yorko į San 
Francisco. Kitaip sakant, lini
jos ilgis butų 80,000 mylių, į- 
skaitant 14 pėdų protarpius 
tarp automobilių.

Statistinės žinios rodo, jog 
sausio 1 d. 1926 m. buvo 24,- 
589,249 automobiliai. Tas skai
čius susidarė iš 20,837,146 pa- 
sažierinių autų, 3,463,866 mo
torinių vežimų kroviniams 
(trokų) ir 172,617 autobusų. 
Be to, 
motociklų.

Žinias apie motorinius veži
mus rinko prekybos departa
mentas. Darbas buvo pradė
tas 1925 m. spalių mėnesį, o 
daviniai paskelbta tik prieš 
porą menesių.

Amerikai priklauso pirmeny
bė automobilių industrijoj. A- 
merika ne tik daugiausia var
toja automobilių, bet daugiau
sia jų parduoda ir kitoms ša
lims. Išėmus Franci ją, Vokie
tiją ir Italiją, kitose šalyse 
vartojama daugumoj ameriko- 
liški automobiliai..

šešiems Jungtinių Valstijų 
žmonėms išpuola vienas auto
mobilius. Apie 77 nuoš. visų 
motorinių vežimų priklauso A- 
merikai. Pradžioj šių metų A- 
merikoj buvo vartojama 3% 
kartų daugiau automobilių, ne- 
411 visame likusiame pasaulyje. 
Automobilių skaičium antrą 
vietą užima Anglija, kuri turi 
trylika kartų mažiau automo
bilių, negu Amerika.

Sausio 1 d. š. m. Amerika 
turėjo 17,317,357 pasažierinius 
automobilius arba 83'J visų 
tos rųšies automobilių pasau- 
yje, 2,446,579 motorinius veži
mus kroviniams (trokų) ' arba 
70% visų trokų, ir 70,000 au
tobusų arba 40% visų autobu
sų. Bet motociklų Angli
ja ir Vokietija turi daugiau. 
Amerikai teišpuola tik 10% 
visų pasaulyj esančių moto
ciklų ; tą 10% pavertę į skait
linę gauname 155,500.

Amerikos pirmenybė ypač 
darosi ryški, kuomet mes turi
me prieš akis kitų šalių statis
tikos davinius. Kaip jau buvo 
minėta, Anglija stovi antroj 
vietoj. Kiek gi ji turi auto
mobilių? Viso 815,957, įskai
tant autobusus ir kitus motori
nius vežimus. Trečioj vietoj 
stovi Francija su 735JJ00 auto
mobiliais. Toliau seka Kanada, 
kuri turi 715,962 autų; Vokie
tija — 323,000; Australija — 
291,212; Argentina — 178,050; 
Italija — 114,700, ir Naujoji 
Zelandija — 99,443.

diskusijas, nesenai Įvykusias 
tos kuopos susirinkime, ji pa
sakoja :

“Sulyg Grigaičio pareiški
mo, Strazdas j Susivienijimą 
nepriimtas tik todėl, kad jis 
dirba ‘Vilnies’ redakcijoj.”
Niekuomet Grigaitis tokio 

pareiškimo nėra daręs. Ir ji
sai negalėjo jo daryti, kadangi 
SLA. centras, kuris sprendžia 
narių priėmimų, jam “nesispa- 
vicdoja”. Budos, net, ir komu
nistų laikraščio skaitytojai tu
rėtų tokį dalykų suprasti.

“Laisvės” melo vajuje pir
moji premija tur būt yra ski
riama tam, kuris parodys ga
bumų ne tik meluoti daugiau
sia, bet ir žioplinusia.

Iš kilos pusės, Soloinon sa
los turi tik du troku; llejaz 
valstybė keturis pasažierinius 
automobilius, o visame Tibete 
besiranda tik vienas motocik
las.

Kuomet Amerikoj vienas au
tomobilius išpuola šešiems 
žmonėms, tai Ilavvaii 11, Kana
doj 13,- Naujojoj Zelandijoj 14, 
Australijoj 20, Danioj 51, 
Franci joj 53, Anglijoj 55, Ar
gentinoj 55, o Kinijoj 31,871. 
Vadinasi, iš 31,871 kiniečio tik 
vienas ’ teturi automobilių.

Pravartu atkreipti domesį ir 
į tą faktą, jog Amerika eks
portuoja daugiausia automobi
lių. Vidutiniškai imant, pusė 
kitose šalyse vartojamų auto
mobilių yra padaryti Amerikoj.

Pastebėtina, jog vienoj šalyj 
mėgstama vienokios spalvos au
tomobiliai, o kitoj kitokios. 
Australijoj, sakysime, yra la
bai popularųs pilki automobi
liai, Italijoj mėlyni, o Kinijoj 
margi.

Prekybos departamentas ap
skaito, kad 1925 m. pasaulis 

automobiliams $3,800,-
000,000. Amerikos dalis buvo 
$2,500,000,000. Tais metais
Amerika pagamino 4,151,269, o 
Kanada 161,389 automobilius 
ir t rokus. Tai sudarė 86% vi
sos automobįfrį) gamybos pasau
lyj. Francija pagamino 177.000 
autų, Vokietija 55,000 ir Itali
ja 39,000.

M Begiu 1925 m. buvo ekspor
tuota 198,127 automobiliai. Ži
noma, Amerika užėmė pirmą 
vietą, eksportuodama 302,921 
automobilius. Eksporto vertė 
(įskaitant aulų dalis ir šinas 

“tires”) siekė $400,000,000.
Ir nežiūrint į tai, 'Amerika 

1925 m. eksportavo tik 7'/o% 
savo pagamintų automobilių. 
Dabar.bus įdomu pažvelgti ku
rios šalys daugiausia importa
vo amerikoniškų autų. Pasiro
do, kad Australija užima pir
mą vietą. Ji 1925 m. nupirko 
iš Amerikos 48, 351 autą, ku
rio vertė siekė $34,336,221. An
trą vietą užima Argentina, lm- 
ri už $20,489,082 importavo 
31,489 automobilius. Anglija iš
gabeno iš Amerikoj 17,569 pa
sažierinius automobilius, sumo
kėdama $16,217,380. Toliau ei
na Brazilija, 'Kanada, Meksika 
ir Pietų Afrika. Italija ant 
amerikoniškų autų išleido apie 
$2,500,000, o Vokietija $5,0(10,- 
000. I

Toki tai, trumpai suglaudus, 
buvo padėtis automobilių pra
monėj praeitais melais.

—K. A.

NEĮSILEIDO LENKU 
AEROPLANO

Spalių 12 d. 3 vai. po pietų 
lies Budviėių kaimo šiapus de
markacinės linijos lėkė lenkų 
aeroplanas. Musų pasienio poli
cija orlaivį apšaudė ir privertė 
grĮMi atgąl Druskininkų link. 
Byšy su tuo įvykiu lenkų laik
raščiai pakėlė didžiausią triukš
mą, Jnik mus pasienio policija 
Druskininkų rajone apŠaudžinsi 
lėkusį iš Gardino j Vilnių aero
planą. 1

Kauno Kronika
Paskutiniais laikais daug kas 

žudosi. Priežasčių begalės: vie
ni apkvaišę dėl blogo gyvenimo, 
kiti tariamoš meilės vardu. Tik 
dar nebuvo įvykio, kur žudy
tus! dėl partijos ar pažiūrų.

Provincijoj įsikaušę bernai 
įsmeigia peilius kitų pašonėn, 
arba kuolais apdaužo kaušus. 
Tai kerštas, padeginai, kova dėl 
moterų, nuobodus gyvenimas 
ir t.t.

Vietinė spauda visaip aiški
na: katailkiškoji, kad bedievy
bė platinasi; pažangioji, kad 
žmonės palys keisti esą, o so- 
cialjstai kalba apie blogą gyve
nimą, kur Vailokaitis turi apie 
15 milionų litų, o darbo žmo
gus neturi nė cento ir be to ne
gali surasti darbo. Kiti meta 
bėdas užsieniams, kad jie neper- 
ką-neeksportuoją, delko musų 
kišenė nuolat tuštėja. Tautinin
kai sako, kad maža patriotizmo 
esą. Vieną priežastį šimterio
pai aiškina. Bet turbūt pamirš
ta, kad tie skandalai ir saužu- 
dystės yra dėl musų apsileidi
mo, kad kądemų okupacija tiek 
nualino kraštą—Įerzino, juk net 
inteligentų tarpe išnyko idea
lizmas- prie snapso buteliuko 
arba prie kortų. Tuo tarpu, 
kai piniguočius pralošia tūks
tančius—vargšas renka trupi
nius, kai turkius važiuoja Į už
sienius studijuoti vietiniai 
žmonės ne visi gali eit į sulū
žusias • mokyklas. Musų laikų 
karta iš po karo tiek prislėgta, 
kad visi paniurę vaikšto, grai
bstosi. Nėra dabartinio jauni
mo tarpe džiaugsmo, linksmu
mo.

Kaune saužudysčių nemaža: 
policininkų, moksleivių etc. žu
dosi. Vėlinių dieną nusižudė 
Marcelinas Gružas, gabus Muzi
kos mokyklos mokinys, iš kurki 
daug tikėjosi. Žudėsi dėlto, kad 
nenumatė ateity, po kelių die
nų, pragyvenimo. Kronikos 
nuolat praneša įvairių saužu
dysčių ir 1 peštynių. Bet kode! 
taip yra?.. Maistas. Lietuvoj 
yra visko: ir, butų1, ir sviesto, 
mėsos ir kt. produktų. Manau 
kiekvienam žmogui išeitų tei
kiama. norma. Gamintojas ne
turi kur dėti, vartotojas netu
ri kuo pirkti. Skelbimai siūlo 
butų ir išdirbinių, krautuvės 
pilnos, rinkos priverstos. Bet... 
nėra kuo pirktis. Sulyginant ir 
kainos neaukštos. Moksleiviu ir 
šiaip žmonių tarpe yra tokių, 
kurie vos vos turi menką už
kandį, kiti net badauja.

Savanoriai. Paskutiniais lai
kais pradėjo organizuotis sa
vanoriai savo reikalus aprū
pinti. Pradėjo kademai, kad 
kursą pakelti jų rankomis. Bet 
vargšams nevyksta.

Universitete ūkininkų partija 
organizuoja savo ainius. Moty
vuoja tuo, kad jų partija esan
ti gorėsite—vietinės gamybos, o 
visos kitos partijos ir pakrai
pos esą ivežtos iš svetur. Ir 
kad pasiliuosavus nuo “sveti
mos”’ proto okupacijos, reikią 
remti saviškius “ūkininkus”, 
kurie vos užmato savo laukų 
ribas. Pasirengę turtinti kraš
tą, matyt, sustabdant dvarų 
parceliaciją ir panašiai. Kad 
patraukti studentus, kuriuos 
prikalbinėja metus apsnūdimą 
politikuoti, paleido gandus apie 
davimą savo stipendijų.

Boba pakeitė įstatymą. Jo
niškėlio' pilietei Onai ienei ne
buvo paskirta žemės, kaipo tei
sėtai savininkei 18 ha. 18 me
tų atgal pradėjo bylinėtis. Bet 
bendram vaildyinui paskyrė tik 
savo valdžia. Nepatiko bendras 
valdymas (Yra toks įstatymas). 
Atvyko pėsčia Kaunan, sutiko 
dr. Staugaitį ir prašė užtarti. 
Ir rezultate įneštas Seiman į- 
statymo pakeitimo projektas. 
Kartais ir bobos pasirodo “vi
sagalės”. Tindi-Rindi.

V* *

Įvestas registruotų siuntinių 
priėmimas į Ameriką. Nuo 
lapkričio' 1 d. Įvedamas papras
tų ir registruotų siuntinių pri
ėmimas j Amerikos. Jungtines 
Valstybes, v

Įvairenybės
• - --

Mirė 1812 m. karo 
dalyvis

Kaukaze nesenai mirė 150 
metų amžiaus senukas Andrius 
Undrušenko. Jis buvo žinomo
jo 1812 m. rusų-praneuzų ka
ro dalyvis, anuomet tarnavo 
viršila viename rusų raitosios 
gvardijos pulke. Napoleono 
kariuomenei bėgant, ją vijęs 
nu<> Maskvos lipfi llo vežinos 
upės. Be šio karo yra dalyva
vęs kituose rusų karuose ir lie
tuvių-lenkų sukilimo 1831 m. 
malšinime. Keturiasdešimt pli
kis savo amžiaus metus pralei
do kariškoj tarnyboj, buvo tris 
karius sužeistas, veide turėjo 
nemaža randų nuo kardo kir
čių. Visą savo amžių buvo ge
rai nusiteikęs, ^alkoholio nevar
tojo ir tik vieną kartą, prieš 
125 savo amžiaus metus buvo 
girtas. Ligi 1916 m. gyveno iš 
gaunamos stipendijos, vėliau 
buvo praanuko užlaikomas. 
Prieš mirtį nuėjo j Tifliso mies
tą tabako nusipirkti. Nesipir- 
kęs prisikimšo pypkę, atsisėdo 
sode ant- suolo pasilsėti ir pa
rūkyti, lx*t daugiau jau neatsi
kėlė. Žmonės rado negyvą se
nuką ,pypkę berūkantį.

Moksleiviai ir Tautų 
Sąjunga

Lietuvos įstaigos gavo Tautų * 
Sąjungos projektą, kuriuo siū
loma Įvesti mokyklose moks
leivių supažindinimą su Tautų 
Sąjungos uždaviniais.

Dvylika kalbų knyga 
apie šiaurę ...

Siaurės ašigalio tyrinėtojas; 
Amundsenas paraše apie savo 
•kelionę į šiaurės ašigalį knygą, 
kuri netrukus bus išspausdin
ta dvylika kalbų.

Lietuviai Daktarai
v

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3461. So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 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.
Tel. Kenwood 5107

rz / J j ikt 11 vai. ryte;Falandos j nuo 6 iki 8 vaĮt vakar<.

< 1 A
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
V - — -

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

7 m'' i.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:80- -8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullinan 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578

'dažykit naujai su 
“DIAMOND DA1YVEMIS”
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu
roti y m u s, kad 
kiekviena mote
ris gali n u spal
vuoti švelnia 
spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

H

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

WH00PING KOSULYS 
PRAŠALINAMAS

šf* Kauna* kosuly* yra vie
nas pavojingiausių va.kų li
gų. Nėra gyduolių nuo 
Whooping kosulio. Jos turi 
iėbuti sa vo laika, bet kele* 
ta* lašų šių žinomų gydyto
jam* gyduolių palengvins ij 
sunkų kosulį ir prašalins 

vėmimą. Nėra, pavojingo “dosing
gadins vaiko vi
duriukus. Glessco 
taipgi teik n grei 
tų pagelbų nuo 
kosulio, slogų ir 
krupo.

Glessco
GROUP PnMKBY

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultravioletinė šviesa ir diathennia

iDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
, ( nuo 9 iki 11 v. rytoValandos ■ nuo y ya|

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

U. - ■ ----

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonus llrmlock 2615



Skirtingi Keliai

DAYLIGHT

ANHEUSER-BUSCH

bulb.

Geriausią Kūdikiams

35c. vaistinėse

Chicago, III

vie

KUPONAS

Amžius Vardas

švičius yra 
ekstra pa* 
dėl prijun*

viduriuose ir skilvyje ne- 
nieko geresnio ir pagel-

Ad rusas (gatvė) 
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Daukiniškiai, 
24, X. 2(1 m

čia links- 
pramintas 
kertėje ir 
nė armo-

Skauda man širdis, 
i, kad taip likk 
i užsiauginusi

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

{mokėkit 50c >r P° 
75c j mėnesį 

su jūsų elektros bilomis

algted Street 
rd$ 6062 

Chicago, III.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prje vietinių

$onniš new yor* /II iKO IKI KAU‘ LUUno ik atgal

Plūs U. S. Revenue taksai

skirtingi musų 
pirmųjų 

kitos. Aš

BambantAir’ericauLine
United American Lines, Ine. 

General Agents
• 177 N. Michigan Are. 

Chicago, III.

ARTINASI DIDŽIAUSIS PELNAS
M r. Lavvrence P. Romano pagelbėjo sutverti 25 naujas apielinke 
Chicagos Distriktuose

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

Veik šiandie
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms

Naujas, Kraujo, Nervą ir 
Stiprumo Budavotojas

Daktarei 3'urado, kad Jog Suteikia

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

surance Policyvkuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų 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.

$1.50 ui jūsų senus tirtu 
ves fikčerius mainant 

į naujus

Prašalinkit tamsumą 
ir prieblandą

Gryna pasilsinanti šviesa 
sutrumpins virtuvės valan
das. padarys darbą malo
nesniu ir lengvesniu. Die
nos šviesos Fikčeriai yra 
padaryti iš balto porcelino 
ir enamelioto stiklo — sy
kiu su liampos

Nusipirk nuo sa
vo groHvrninko ar 
vietos pardavėjo 
Pilnos mieroH 3 

svarų keną

Reikalaukit knygutės kurio 
je yra surašyti receptai sal 

dainių ir kepinių

Virtuvės Apšvietimo 
Fikčerius

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šriubų laivų
Kesolute, Reliance, Albert 

Ballin, Deutschland 
Hamburg

ir populiariiki vieno kabin 
laivai,

Cleveland. Westphalia,
Thuringia

Europinės kelionės asmeni
niai vadovaujamos

Del Dykai Namie Išbandymo Pašaukit 
Randolph 1280—Local 286

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio 
gali būti 
tingesnio.

V. M. STULPINAS A CO.
Visados telkiu teisingų ir greiti 

patarnavimą tiems,' kuria nori pitk- 
U, parduoti arba mainyti, namui, lo
tai, ir bitnius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Lietuvos labai greitai.

Daro dovierngstis ir kitokius do
kumentus. Delsi teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

1 3311 Sp

šis parankus
prirengtas su 
rankiu outletu
gimo bile elektros reikme

- I Pas
kutinius 15 metų. Jis uždirbo pinigų kostumeriams visuose tuose 
distriktuose. 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?
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 
8*/2 mylios nuo vidurmiesčio, arčiau negu Evanston, Niles Center 
ar Beverly Hills. Čia greit bus dideli publiški įrengimai, 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 svarbus biznio distriktas, kainos čia 
pakils labai augštai.

Bot dar dabar mes pardavinėjame dėl apartmentinių namų žemę 
šioje vietoje pigiau negu $40 už frontinę pėdą — lengvais išmo
kėjimais — iškaitoma suros ir šalytakiai, vandeni, gasą, elektrą 
galima įvesti.

Vėlus žiefnei stkmadiąnio 
vakarai. Ore siaučia baigi pū
ga. Klaiku ir pavojinga to 
kiu laiku būti ore. Ir retai kų 
ten pamatysi. Jei sutiksi tik 
pasivėlavusi keleivi, skubiai 
raginantį savi* kumelaitę, ar 
senų elgetų negaunantį nakvy
nes. Visi susikimšę šiltai pri
kūrentose grjčiose.

Daukny kaime vakaruškos. 
Jaunimas dargi ir iš kitur atėjo. 
Linksmai spengia armonika; 
jai pritaria kojų trepsėjimas į 
išpuvusias grindis, klyksmai 
gaudomų mergų. Viskas susi
lieja j vienų harnjonija, suda
ro tokių maišatį, kuria tik ta
lentingas muzikas galėtų įver
tinti ir duoti jai vardų.

Visi sušilę duoda jau nuo 
prietemlo, o galo dar nesimato. 
Negreit apvargs jų jaunos ko
jos, negreit reiks eiti prie dar
bo. Pirmadienį ir šeimininkas 
duos vakaruškininkams pamie-

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutčs 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. Sth Sts. 
Brookfyn, N. Y.

Pageidaujamas lų, kurie yra,, bendę juos 
sus.

Ląw|*ence P. Romano & Co.,
10 So. LaSalle St., Chicago, III. „

Malonėkit atsiųsti man faktus apie jūsų žąmų kainų apurtmentiną žemą netoli Marųuette Purk, be 
IŠkaŠčių ir atsakomybės.

VEIKIT 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.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, III

Estonia” Gruod. 7 dieną
Važiuokit visu keliu vandeniu 

į Patą 
KLAIPĖDĄ 

per laiavąjj Danzigo portą 
Iš ten tiktai vienos nakties 

kelionė kitu laivu.

Anheuser-Busch netik moka ekstra kainą, kad 
gavus geriausius Apynius Amerikoj ir Bohe
mijoj....
Netik moka ekstra kainą už pirmutinės rų- 
šies Amerikos geriausių miežių....-
Netik valo, tuos miežius iniliono dolerių ver- 
\ės valymo išdirbystėj, vartojant tiktai pa- 
thyktiiN — ir vienodo didumo...
Bet virš viso ko, Anheuser-Busch sumaišo 
tuos parinktus sudėtinius su pagelba geriau
siai patyrusių Amerikos salyklininkų ... Ir iš
dirba produktų kurio geras vardas jau yra 
žinomas virš 61) metu.

MOTERŲ VVELFARE KLIUDĄS
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimu pastojant narėmis Moterų VVelfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų

800 So. Ashland Boulevard

busiu vienuole, vienuolynun va* 
Žinosiu, tik tenai ramumų ra
siu. O tau, mano brangusis, 
lai phdeda Dievas, aš irgi jo 
prašysiu tpu kantrybės.

Ir išsiskyrė graudžiom aša
rom apsilieju, išskyrė amžinai 
du likime nuskriaustieji nes— 
skirtingi jų keliai.

>» f —J č-lėnas.

ANTISEP
TIKAS

na Gerk-

Baltijos Amerikos Linijos
Kalėdos 

LIETUVON

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis-—pamėginkite

bet kų pftd 
m& lemta, 
eparnus iiskrendi toli į miestų 
gyventi, o aš pasilieku-—nėra 
man sparnų.

—Ir man gailu tavęs, nes 
nemažiau ir aš myliu tave, bet 
kų padarysi 
keliai. Aš nusivyki 
meilę, nebeieškosiu

Laisvutč meiliai .jį pasveiki
no ir įsivedė į kambarį, nes 
ir ji norėjo su juo pakalbėti 
vienu du, ji taipgi jį mylėjo.

Nė vienas, ne antras nedrįso 
pirmas pradėti savo širdies 
ausmus išlieti, ir šeimyna su

gulė, o jie dar vis apie įvairius 
prisiminimus kalbėjosi. Daug 
Jems yra ko prisiminti: kartu 
ganė, žaidė, augo. Tik vėliau 
ų keliai išsiskyrė, kai pradėjo 

jų leisti mokyklon. Bet vasa
rai atėjus jie vėl sueidavo, bet 
jau ir vienas ir antras jautė, 
kad tarp jų yra,kokia tai be
dugnė, ir kuo tolyn, tuo pla
tyn ėjo. Dabar, kada ji moks- 
us baigė, atranda progos taip

gi sueiti ir prisiminimais pasi
dalyti.

Jau nuo senai jaučia jie 
nas prie kito patraukimų, 
senai viens kitų mylisi.

—Atėjo laikas, brangioji, 
da turime skirtis, skirtis amži

Taip ir Seniems
Daug tūkstančių žmonių vartoja tas gy- 

duolM, Nuga-Tone, ir gauna pulkų paleng
vinimu tik | keletą dienų. Nuga-Tone grei
tai sugrąžina pep, pUnch ir vigor dėl nu_ 
vargusių, nusidėvėjusių nervų ir muskulų. 
Jo. budavoja raudoną kraujų, stiprius, nuo
latinius nervus ir suteikia didelę spėką gy
venime. Nuo blogo nevirtkinimo, užkietie- 
Jusių vidurių, nemalonaus kvapo, galvos 
skaudėjimo, prasto miegojimo, nėra nieko 
tereenio kaip Nuga-Tone. Jis padaro dar- 

ą gerai ir greitai. Nuga-Tone suteikia 
puikų apetitą, ramų, ativiežinant| miegą, 
stimulioja kepenis ir regulioja inkstus, 
•kilv| Ir ' žarnas labai gerai. Musų skai
tytojai privalo suteikti tome gyduolėms ban
dymą, nes jie nieko nepralairnės. Iždirbė- 
{ai gerai žino ką jos padaro tokiose atai- 
ikimuose, jie privertė visus aptiekorius su

teikti garantiją ir sugrąžinti pinigus, jei 
jus nebusite užganėdintas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visut gerus ap- 
tiekorius.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus. 
Taksai atskirtum

Žihiom kreipkitės į vietos agentus ar 
į bendrovę:

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

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS 

Parduodamos pas

Beck’s Dept. Store 
3323-25 So. Halsted St.

Chicago, III.
Geros rųšies baltos plunksnos ran
komis suplėšytos. 2ąsų plunksnos 
svarui ...................................... ll.Tt
Gražios baltos žąsų plunksnos, su- 
maišybos su pūkais .............. $L5H
Geros rųšies žąsų plunksnos ONc 
Baltos maišytos plunksnos .... 60c 
Neperleidžianti plunksnų įpilti, 
specialiai jardui ...................... 39c

Kampeliai ant pareikalavimo

TT COMMONVEAITH H
JLLECTRICSJ

• 72 West Adams Sl

$10,000 A=T POLICY ■————m, . i.'.-ht i ■—

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS i

Redaktorius-Leidėjas į 
Prenumerata metams ............... l$2
Pusei metų .................................pi
Kopija ......... ...............................

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

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.
LAVVRENCE P. ROMANO & CO

10 Se. La Šalie St., Chicago 
Telephone Main 3933

Bet ne visiems i 
ma. Klemų Jonas 
lemuoju, sėdi sau 
niekas jo neužima; 
nikos balsai, nė klyksmai mer
gų. Sėdi ir kų tai galvoja, lau
kia. Nėra čia io Laisvutės. - 

1 r IKelasi pamaži, ima kepurę ii 
išeina. Eina tiesiai pas jų, pri
lankyti, sudie paskutinį kartelį 
pasakyti. Jis myli jų, myli be- 
pritiškai. Bet ne jam ji skir
ta..' Skirtingi jų keliai. Ji tur
tinga, baigusi mokslus, o jis... 
Kas jis? Prastas bernelis, ne
turįs nė žemės kąsnelio, nė 
trobelės. Tarnauja pas sveti
mus metai po metų ir nieko 
geresnio nesulaukia. Bet širdį 
ir jis turi; mylėti ir jam leista.

Be tikslo taipgi neisi. Ji tau 
nelygi. Bet jis turi jos knygų, 
reikia parnešti. Puikiausia pro-

MANUPACrURED B*

VVATFR GAS 8
ELECTRlCITr

1 AVAILABLE

*hght CONILNTS

AND 
S/DEVVALKS 
INCLUDED /N 

THE PRIC&
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6 Trečiadienis,

CHICAGOS 
ŽINIOS

B. Žaliniiene apsivedė
Bernice žalimienė, kuri buvo 

du kartu teista už nunuodiji- 
mą savo vyro Domininko ža
limo, bet antru kartu teisiant 
liko išteisinta, vakar apsivedė 
su Jopeph Patunist 33 m., 
1253 S. Whipple St. šliubą 
jiems davė teisėjas McEven.

. Gaisras mokykloj
Grėsliam I‘randi mokykloj, 

88 ir Ada gt„ užvakar buvo ki
lęs gaisras, kuris pridarė už 
kelis tūkstančius dolerių nuo
stoliu. Vienok nors tuo laiku 
mokykla buvo pilna mokinių, 
bet visi jie buvo išvesti iš mo
kyklos tvarkoje ir jokios pani
kos nebuvo. Vaikams principa- 
lo pagelbininkė p-lė Louis Kušli 
m t ir nesakė, kad yra gaisras, 
vaikai tad nenusigando ir visi 
išėjo tvarkoj. Tą mokyklą lan
ko ir keletas lietuviu. Mokykla 
tūlą laiką bus uždaryta.

Darbininkas užsimušė
Alesander Orlosvsky, U t m., 

5211 S. Central Park avė., per 
15 metų langų plovėjas, užsi
mušė beplaudamas 12 augšto 
langą Kesner trobesio. 5 So. 
\Vabash avė. Diržas, kuriuo jis 
buvo prisikabinęs prie lango 
nutruko ir Orlosvsky nukrito 
ant gretimo 7 augštų namo 
stogo. Nuvežtas ligoninėn pasi
mirė neatgavęs 'sąmonės . '

(Pacific and Atlantic Photo]
Paul F. B. Hamhorzky, svar

bus liudininkas paskilbusioj 
Hall-Mills byloj, nežinia kur din
go.

jokios žalos kitiems. Pagelbė
jo gal ir'lai, kad ir kiti prisi
bijodami, jog studentai gal* 
daug žalos pridaryti, jei bus 
bandyta juos suvaldyli, davė 
jiems pilna laisvę. (I turėdami 
daugiau laisvės, patys bandė 
tvarkiau apseiti. (iatvekariai 
juos visur uždyka gabeno, te
iti ai taipjau leido juos uždyka, 
šokių salės irgi nereikalavo li- 
kietų. Apie 2,000 studentų bu
vo atvykę ir j vidurmiestj, bet » 
kiek pasiuntę ir išlaužę vieno j 
teatro duris, vėl sugryžo į Evan-! 
sieną. nes policija jų netrukdė ! 
:r nebandė areštuoti. Vakar pa- Į 
mokos bent niekuriose klasėse • 
atsinaujino.

. Profesionalų unijos

Studentai siaučia
Pereitą sekmadienį N’orlh- 

\vestern universiteto lutbolnin- 
ku timas laimėjo rugtynes su 
lo\va universiteto timu ir luo 
stisivaržė už kolegijai čempio
natą su Micbigan universitetu. 
Iš to džiaugsmo, kad jų timas 
gali likti čempionu, North- 
\vestern universiteto studentai 
siautė visų pirmadieni. Visos 
klesos buvo uždarytos, jokių 
namukų nebuvo, nes niekas i 
jas neatėjo ir siautimas tęsė
si visą dieną ir visą naktį. Bet 
šiemet siautimas buvo daug 
ramesnis, negu pereitais metais, 
kada daug policistų liko sužeis
ta ir studentai sudegino vieną 
namą, šiemet jie pasitenkino 
lik triukšmo kėlimu, nedarant

Chieagos Darbo Federacija 
priėmė savo nariais dvi profe
sionalų unijas. Vieną jų. Diag
nostikų unijų, sudaro sveikatos 
departamente dirbantys dakta
rai. Antra, kantorių uniją, su
daro 60 kantorių, kurie gieda 
Chieagos žydų sinagogose.

Daugiau 800 žmonių 
užmušta

(’.ook paviete šiemet automo
biliai užmušė jau daugiau kaip 
800 žmonių. Delei to koroneris 
\Volf išleido ilgą pareiškimą, 
kuriame jis už visas nelaimes 
daugiausia kaltina automobi
listus. Savo pareiškime jis pa
naujina savo pirmesnį reikala
vimą pravesti įstatymus, reika
laujančius egzaminuoti visus 
automobilistus, kad neleidus 
automobilius valdyti girtuok
liams, kriminalistams, narkoti
kų Vartotojams ir silpnapro
čiams, kurie daugiausia ir yra 
kalti už visas nelaimes su au
tomobiliais.

NAOJlfifln*. GhicaiB, m.
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Jaunos Motinos
Ligc-> kūdikių ir vaikų turi bū

ti gerai žinomos jaunoms moti
noms. kad priminimas arba atsi
kartojimas ligų simptomų nebūtų 
reikalingas. Bet yra kai kurios mo
tinos, kurios
čiojančio stovio, 
možis įrituotų.

nepAstebi besikarš- 
kad mažas maž- 
Jei nepataisoma; 
prie svarbių ligų, 
ir suteikus kudi-

kini linksmybę, yra 
vartojant Castoria,

24,

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį eavr 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
107 —Jonui Grigalioniui
1)57—Tinai Kivi

55735 Jonui Jankui
21 IBI -Leonorai Šidlauskienei
22495 Mykolui Žiūkui

7456 -Jurgiui Kasperavičiui
7 169—Klemensui Rimeikai
7477—Jonui Petraičiui

21487- Agotai l'sinskienei
21 186 Aleksandrai šilinskaiit

H<Mr '
A helpfulRenwdy for 

Conslipationand Diarrhota 
and Feverishness and 

LossofSlfep 
resultinįIherefrom itilnfency

FacSiniiM S.«r»at«r»vf

THE CF.NTAUR CO N f *00***

prirengtos tik dėl kūdikių ir vaikų. Jos nu regu 1 i osi ėjimą lauk 
(ne prie varta), pagelbės virškinimui, nutildys ir nuramins.

Fletcher’s Castoria jau tą daro per 30 metų; regulioja 
skilvį ir žarnas kūdikių ir vaikų. Jos užima vietą Castor Oil, 
taip vadinamus Džiovinančius Syrupus, nuody jaučius Pare- 
goric ir kitus negeistinus vaistus namuose teisingų motinų 
— motinų, kurios myli savo vaikus.

Tos motinos suteiks savo kūdikiams maistą ir vaistus spe
cialiai prirengtus dėl kūdikių ir vaikų.
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo

Chas. H. Fletcher
Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio, (lydytojai visur reko
menduoja jas.

Visi susipratę darbininkai ir darbo inteligentai SKAITO
Lietuvos Socialdemokratų kovos organą

“Naująją Gadynę”
“NAUJOJI GADYNE” rašo įvairiais socializmo teorijos ir praktikos 

klausimais ir nušviečia socialistinėj dvasioj svarbesniuosius 
Lietuvos ir užsienių ūkio, politikos, kultūros ir darbininkų ju
dėjimo klausimus.

“NAUJOJI GADYNĖ” teikia plačių informacijų iš darbininkų judė
jimo Lietuvoje ir užsieny.

“NAUJOJI GADYNĖ’’ duoda eilių, apysakų, vaizdelių ir kitų leng
vutis skaitymo dalykų ir kritikos straipsnių.

“NAUJOJI GAljYNĖ” deda politinio gyvenimo ir darbininkų kovos 
apžvalgas.

“NAUJOJI GADYNĖ” karts nuo karto duoda turiningą moksleivių 
žaizdrininkų priedą. “Žaizdras”.

“NAUJOJI GADYNĖ” išeina kas mėnuo, kiekvieno mėnesio pra
džioje 32 ir 4S psl. didump. •

“NAUJOJI GADYNĖ” metiniams prenumeratoriams duoda 2, o pus
metiniams 1 knygą dovanų.

“NAUJOJI GADYNĖ” prie kiekvieno numerio duos atskirai gražia
me popiery po vieną atvaizdą žymesniųjų socializmo veikėjų ir 
mokslininkų fotografiją.

“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja metams 10 litų, pusei metų 6 litai, 
3 mėn. — 3 lit., 1 mčn. —• 1 lit. Amerikoje kaina metams 
2 doleriai.

UŽSAKYK1T GIMINĖMS IR PATYS UŽSISAKYKIT
Adresas:

KAUNAS KĘSTUČIO 40, 
Naujai Gadynei

Subdivižino Ofisas

$

Chicaga Yra Stebėtinas Miestas Pasaulyj
Su 10 Milijonų Gyventojų Pranašaujama Trumpoj Ateityj;

..... ‘ • ' " . / 
kur bus milžiniškos pasekmės investoriams. Mes visi no rime padaryt pinigų ir dikėiai pinigų, bet bįjantįems įn vestuoti į nuosavybes (Real Estate), kad nepatrotinus 
keletą šimtukų sunkiai uždirbtų, dauguma iš musų prilaikė biednystoj. O kurie rizikavojo, pirko, tie visi padarė pinigų ir šimteriopai užaugino savo turtus sykiu 
su smarkiai augančiu miestu Chieagos. BET NENUSIMINK DAR NĖRA PER VĖLU IR DABAR INVESTINTI, NES CHICAGOS MIESTAS pradėjo augti dar smar
kiau nekaip 10 metų atgal. Vidunniestyj, kur jau tirštai apibudavota, jau mažam investoriui neprieinama mokėt tokias augštas kainas, todėl yra priverstina 

trauktis į pietvakarinę šalį (į rytus negali miestas plėtotis, nes ten ežeras), kur dar galima už prieinamus kainas pirkti ir padaryti didelius pelnus.

Šita Auksine
Proga Visiem

Didelis Išpardavimas Lotu
Naujoj Lietuvių Kolionijoj

SPRING FOREST
Pirmiau Vadintas 
Willovv Springs

PADEKAVONES DIENOJ 
Ketverge, Pėtnyčioj, Subatoj 
Ir Nedčlioj , Lapkričio (Nov.) 

25, 26, 27 ir 28 d., 1926

S. P. KAZWELL&CO
Archer Avė. & Spring St.

SPRING FOREST
P. O. Willow Springs

BIZNIO LOTAI
Ant 87-tos gat. ir Archer Avė., gat- 
vekarių linijos, geri kampai bile ko
kiam bizniui. Parsiduoda tik po S50 
pėda, lengvais išmokėjimais. Po ke
lių mėnesių pirkėjai viens nuo kito I 
pirksis ir mokės dubeltavai.

. REZIDENCIJOMS LOTAI
Sveikam gyvenimui ant aukštų kai
nų su lapotu mišku % ir V? akro dyd
žio. Parsiduoda po 5650 ir aukščiau, 

• lengvais išmokėjimais, kurių kainos 
be paliovos užaugs 10 kartų tiek, kol 
pabaigsi mokėt.
Kiti lotai parsiduoda tik »po S300 
SI 00 įmokėti, likusius po $10 ant 
mėnesio. Kainos ant visų lotų bus pa
keltos 30r< daugiau nuo Naujų Metų 

Sausio 1, 1927

Chieagos Ofisas
S. P. KAZLAWSKI

6312 So. Western Avė. 
Phone Prospect 2102

BILE KAS GALI IŠPLANUOT SUBDIVIŽINĄ, BET TIK GAMTA GALI MEDŽIUS užaugint, ant aukštų kalnų sveikas gyvenimas, nei reumatizmas, nei vandens užplūdimas niekados ne
kenks. Tyras oras pailgins jūsų gyvenimų, šitas yra paskutinis šmotas žemės tarpe Forest Preserve Parkų, ką gali įgauti pirkt su tokiu puikiu mišku. 100 metų senumo Klevai, Vuosiai ir Ar- 

žuolai pavėsingi; arčiausia nuo Chieagos dirbtuvių, su visais parankumais kaipo: gatvekariai, gclžkelio stotis, cementiniai bulvarai, mokyklos ir štorai.
Tokiu bildu jeigu dar neturi nusipirkęs ir nematęs šito puikaus Subdivižino, kur jau daugelis Lietuvių nusipirko ir budavoja puikiausius namus, tai nelauk nieko, o atvažiuok ir pasiskirk sau 

dailiausi miško šmotą ar kampą dėl biznio. t
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Chicagos Žinios
Pardavė geležinkelį

Cicero Žinelės Kraujo, odos, chroniškas j DR. VAITUSH 
OPTOMETR18TA8

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligaa vyrų ir moterų

LIE’ LS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimų, kuria 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7689

buvo mažai.
aųskas užsidėjo nau-

ir gerai patarnauja

I t • r. į

lu turime daugiau, o iki šiam Kiti vakaro nuotikiai ir pati 
laikui pas mus profesionalų ir draugija

< inteiigent 
Lapkričio 14 d. įvyko drau-| B. Ja

giška vakarienė, kurią surengė ją aptie 
vietinis Lietuvių Namų Savi- žmonėms, 
ninku Kliubas (Cicero Lithua-j Dir. A. 
nian Inflprovement Club). Va- nąs Cicero gyventojas, 
karienė buvo surengia mieste- rencijos neturi, 
lio Bendrumo Svetainėje 
cero Community Hal),
18 ir 51 gatvių. Minėtą svetai- o ir savo užduotį atlieka sąži
nę valdžia leidžia vartoti dykai niškai. 
ir reikalauja biskutį primokėti viešose 
tik už šviesą ir indus. Ši sve 
tainė pastatyta gražioj vietoj atidarė 
ir visi patogumai įtaisyti, dėl- krautuvę (National 
to lietuviai dabar tankiai ren- kurios manažeriu yra paskirtas 
gia tenai pasilinksminimo va- J. Uktveris. Jisai Cicero lietu
kams. Nors vietiniai lietuviai viams labai gerai žinomas kai
tuli savo erdvią svetainę po geras patarnautojas, ta<Į 
ir lietuviai norėtų ten žmonės mėgsta eiti pas jį val- 
rengti panašius vakarus, bet gius pirkti. Krautuvė randasi 
kad komunistai ją užkariavo iii' ant 49 Avė. ir 14 St.
brangiai kainuoja už išnuoma- daug lietuvių valgomų daiktų 
vimą, tai niekurie lietuvių ei-, krautuvių,

Plėšikai nušovė sankro- na kltul 
vininką

Chicago, Mihvaukee & St. 
Paul geležinkelis tapo užvakar 
iš licitacijos parduotas grupei 
kapitalistų už $140,000,000, tik 
dalį tikrosios geležinkelio ver
tės. Pardavimą iš licitacijos įsa
kė teisėjas Wilkerson.

Geležinkelis bankrutijo 
nai, negalėdamas išmokėti 
skolų. Nupirko jj dabar
stambesnių šėrininkų, tuo pa
šalinant mažesniuosius ščrinin- 
kus, kurie pardavimu yra nepa
tenkinti ir tur būt kreipsis 
prie augščiausio šalies teismo 
tą pardavimą sustabdyti.

Dabar geležinkelis permai
nys ir savo vardą ir bus žino
mas kaipo Chicago, Mihvaukee

P. Gurskis, kaipo se- 
konku- 

nes čia jį be- 
(Ci- veik visi pažįsta, tai ir darbo
prie dantų taisyme turi užtektinai,

per
sako 
dalis

Taipgi jis dalyvauja 
pramogose.

-1 Apie mėnesį laiko atgal čia 
naują valgomų daiktų 

Tea Co.),

čia yra

bet patarnavimas 
jose ne visuomet būna manda
gus. — Pranašas.

Koncei’to pradžioj draugijos 
pirmininkas Pranas BaceviČIa 
pasakė įžengiamą žodį, o vė
liau J. P. Evaldas palinkėjo 
visiems nariams gerų pasekmių 
jų veikime, kad dar už dvide
šimties metų jie vėl susieitų 
ir taip linksmai švęstų antras 
savo organizacijos sukaktuves.

žmonių buvo priėjusi pilna 
svetainė. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos yra viena didžiau
sių organizacijų Chicagoj, tu
rinti virš keturių šimtų narių. 
Ji netik atsakančiai veda savo 
reikalus, bet tųįpgi dalyvauja 
visuomeniniam darbe. Tarp 
kitko ji priklauso ir Vilniaus 
Vadavimo Komitete ir uoliai 
remia jo veikimą. Nemažai ji 
yra prisidėjus prie pastatymo 
Lietuvių Auditorijos. Valdybą 
šiems metams sudaro: Pr. Ba- 
ceviėia —- 
Tamkevičia
Marge v i čia — prot. 
kas, Pr. Miklinąs —fin. rašti
ninkas.

I Koncerto 
buvo šis: 
Margevičia

Pradedant draugijai 
šimt pirmus gyvavimo metus, 

1 mes nuoširdžiai linkim jai kuo- 
geriausių pasekmių savyšalpos 
ir visuomenės darbe. Draugijų 
stiprumas yra musų visudme- 
niško jausmo palaikytojas.

—- Reporteris.

(įderintą
Art. Pilkų, matyti,

užva-
Beach

Du ginkluoti plėšikai 
kar užpuolė Dalton i’t 
automobilių reikmenų sankro
va 2333 S. Michigan avė. ir 
vienam savininkų, Michacl Dal
ton, 45 m., pasipriešinus jiems, 
jie jį nušovė. Užgirdęs šuvius 
atbėgo pardavėjas VVm. Arnold, 
kurį plėšikai sumušė ir paskui 
atėmė iš jo $10. Tai viskas ką 
plėšikai toje vietoje pelnė, nes 
seifo jie nė nebandė atidaryti 
ir sumušę Arnold tuojaus iš
sinešdino gatvėn.

j Aukščiau minėtos vakarienės - 
laike labai lijo ir nekurie ma- * 
nė, kad žmonių mažai atsilan
kys, bet buvo pilnutėlė svetai
nė ir daugumai neteko sėdinių 
prie stalo pavalgyti, tai turėjo 
laukti iki kiti užleis. Publikos 
buvo suviršum keturi šimtai 
ypatų, neskaitant vaikų.

7 eatras- 
Muzika

pirmininkas, A.
— vice-pirm., A. 

rašlinih-

rengimo komitetas 
T. J. Janulis, A. 
ir Pr. Medelinskas.

dvide-

Bet supykus ant blusų butų 
neišmintinga ir kailiniai į ug
nį mesti. Aš jau minėjau, kad 
‘‘Aušros sūnus” turi labai vy
kusių ir įspūdingų vietų. Ir 
jeigu ne ta nelemta užbaiga, 
tai veikalas butų gan neblogas.

Na, tiek to dėl paties veika
lo.

Dabar apie vaidinimą. Nei 
kiek neperdėsiu ’ pasakęs, kad 
chieagiečiąi turėjo progos ma
tyti “team work 
vaidinimą.
sunkiai dirbo. Bet užtat ir pa
sirodė to darbo rezultatai. Pub
lika vaidinimu buvo patenkin
ta.

Pažymių vaidiloms statyti 
nemanau, todėl atskirai apie 
kiekvieną nekalbėsiu. Mano su
pratimu, pradžioj vaidinimas 
ėjo visai sklandžiai, bet prieš 
pabaigą keliose vietose jis su- 
kliuvo. Nelabai malonu buvo 
girdėti balsas iš už kulisų, ku
ris gelbėjo vaidiloms roles .pri
siminti... Tuo labiau, 
balsas kartais perdaug 
bėdavo.

I Bet tai mažmožis, 
imant, vaidinimas darė
pudžio. “Birutės“ Dramos Sky
stus turi ir gabių vaidilų ir 
gali gerai vaidinti. Pridėkte 
prie to gabų režisierių ąrt. Pil
kos asmenyje — ir ateityj dar 
daug ko galima laukti iš “Bu- 
rutės“ dramiečių.

—Titus Tacitus.

kad tas 
suskam-

Bendrai 
gero įs-

prie stalų 
mergaitės, 

dukrelės ir 
labai man-

Dr-stės Palaimintos
Lietuvos KoncertasVakaa ienės laiku 

patarnavo jaunos 
namų savininkų 
pa tarnavimas "buvo 
dagus; jų buvo apie tuzinas. Po
vakarienės prasidėjo įjrogra- 
mas ir buvo įvairus, nes susi-

Gyvuhv paroda dėjo iš piano, smuiko, dainų,' 
-----------  šokių ir prakalbų; gaila, kad' 

Ateinantį šeštadienį skerdyk- kalbėtojų mažai buvo. Buvo, 
lų amfiteatre atsidarys didelj^akyta, kad nuo vietinės mies-1 
internacionalinė gyvulių paro- • •• ■ ’ • • ’ •• - '
di. Paroda, kurią kasmet ap
lanko labai daug farmerių, tę
sis savaitę laiko. Kartu bus ir 
arklių paroda.

Ona Vilkiutė, J. Ramanauskas 
ir kiti buvo lydimi griaus- ' 
mingu plojimu “Aušros Sūnus” scenoj MILIŪNAI SUTAUPYTI
Pereitam sekmadieny, Lietu- Ąpįe (aj, gas

vių Auditorijoj turėjome gana 
puikų koncertą, kurį surengė 
Draugyste Palaimintos Lietu
vos savo natriams ir svečiams. 
Koncerto programas buvo labai

art. Pilkos iki 
šiol padaryta; apie veikalo 
užbaigą; apie vaidinimą, Ir 
apie kitus mažmožius.

Taksų Mokėtojams

Dr. J. W. Beaudetta
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1U. Nedė
liok nuo 2:30 iki 4:30 po p'otų 

REZIDENCIJA:
2226 Marb'hnll BlvJ.

TELEFONAS CKAWFOKD 1480
TELEFONAS CANAL *164

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

KAZIMIERAS BERNOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 21 dieną, 6:55 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
42 metų, amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Pa
šilės parapijos, Klibalių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime bro
li Antaną ir gimines, o Lietu
voj seserį Juozefą Urbonienę. 
Kuhas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės j vyks Ketverge, 
Lapkričio 25 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Eudeikio koplyčios j 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi- 

' miero kapines.
I Visi A. A. Kazimiero Berno

to giminės, draugai ir pažjsta- 
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMĘTRiSTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

....
Phone Boulpvard 52C3 

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago, 111.
Pasiremiant patvarkymu iš

duotu City Council, 'septem- 
ber 1, 1925, vandens myteriai 
yra įvedami visame mieste.

Įvedimas myterių padidino 
vandens spaudimą ir suteikė 

t visiems gyventojams 
Kai gauti užtektinai ge.io vandens, 

buvo pastatyta “žemės rojus”, | Pirmutinė miesto 
tai ne vieną teko nugirsti sa- kur vandens myteriai yra įves- 
kant: “Tai pirmą kaitą man 
teko matyti taip gerai suvaidi
ntą komediją.”

telio valdybos kas nors kalbės, 
bet nė vienas nepasirodė, gal lie 
tus sutrukdė. Ant scenos kal
bėjo ir didelis Petras, bet jam 
kalbėti nesiseka ir vien kalba 

a norėdamas save pasigarsinti.

Lietom Meiluose.i —
■gerai pakalbėti ir gerų pavyz-l 

yJJU,, J «> ■ zlzillzzv nmfcilirvin '
- ku Jaunuoliui Dnkeptras p. J. L.' Sekmadienį f£tv 
Grušo vedamas, sugrojo ketu-

; nai ne tik 1 
diiamas.

“Aušros sūnus“, rodosi, pir
mą kartą buvo statoma Ameri
koj. Bet publikoj buvo vienas 
kitas ir tokių,-kuris tą veikalą 
buvo matęs vaidinant Lietuvos 
Valstybės teatre. 1 
kauniečius vaidinant sako, joj? 
chicagiečiai nei kiek nebuvo 
blogesni, o vietomis gal ir ge-i 
riau vaidino. i

“Aušros sūnus“ vaizduoja 
tuos laikus, kai lietuviški ra& 
tai kontrabandos keliu buvo 
gabenami iš prūsų. Ten pairo-1 
doma knygnešio didvyrišku
mas. Ne baisios jam buvo sun
kenybės, ir pavojus tolimojo 
Sibiro negalėjo sulaikyti Jo.

, Art. St. Pilka, 
atsakančiai prirengtas ir jame pasįiryžęs įtikinti 

.jog turėti geras 
jau taip sunkus

yra

Šiandie gražus maskaradu 
vakaras

SLA 131-tos moterų kuopos 
rengiamas maskaradų vakaras 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st., įvyksta šiandie. 
Kaip narės, taip ir vietiniai biz
nieriai šiam maskaradui auko
jo keliu šimtų .>>lerių vertės 
gražių dovanų, tad norintieji ir 
nenorintieji jas laimėti nepa
mirškite atsilankyti. —A. T.

Iš SLA 36 kp. veikimo
Organizuos jaunuolius

džių duoti, tai delko negalima 
pakviesti jų? >

nesimatė tų trukumų, kuriuos 
tekdavo seniau pastebėti musų 
koncertuose. Dainininkų tarpe 
figūravo pirmaeilės pajėgos ir 
rengėjai, matyt, nesigailėjo 
darbo surengimui šio vakaro.

Koncertas prasidėjo sudai- 
navimu abiejų himnų, o pas-

matyli, 
chicagiečius 
teatras nėra' progą

dalykas. L
sekcija

VLADISLOVAS DRUKTENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 21 <^nų, 8:80 valan
dą vakare, 192B m., sulaukęs 32 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
redybos, Šiaulių apskričio, Kal
tinėnų parapijos, Košių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime pus- 

. broŲųp, gimines iy ((raugus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 24 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios, 4605 So, Hermitage Avė., 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Vladislovo Druk- 
tenio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ‘laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Pusbroliai. Gintinos ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Phone Houlevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago

OREMUS”
ti, tai South Chicago. Iš pirmo 
buvo pasipriešinimų kas link 
įvedimo myterių, nes žmonės 
nesuprato jų tikros vertės ir 
bTidų 3utauf$md vandens,“ at
piginimo vandens kainų ir tei
kimo geresnio patarnavimo.

Vienas tų kuirie priešinosi 
myterių įvedimu buvo Mr. Eli 

iPochucha, 9858 South 
mercial Avenue, South 
go, kuris dabar rašo:

, “Mano vandens bilos
Mačiusieji! ■

„, Pilka pai on 
prirengti sce- 

komedijas, bet ir

“Orėmui^’ -garsi gyduolė 
nuo šviežių ir Chroniškų Plau
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žemiaus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrą 
Plaučių, Užsisaldymą ir Ko
sulį. Bonkutė su prisiuntimu 
85c.
2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že
miaus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per- 
tankus širdies mušimas, As- 
thma, tai yra dušulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, Iii.

rius <nuzikalius veikalus. Tai 
buvo graži pradžia. Vėliau išė
jo scenon jaunesnės daininin
kės ir publika įkainavo jų ga
bumus ir pastangas. P-lė Adelė 
šiauliutė nors metais gal ir 
piriklauso prie anos grupės, bet 
savo dainavimu yra 
ir gera dainininke.

J. Ramanauskas, 
pradeda kilti musų 
pasauly. Balsas švelnus ir ma
lonus, nors ir nepasiekia to 
aulištumo, kuriuo yra žymus J. 
Babravičius. J. Ramanauskas, 

I ■ * - sudainavo “Ten kur Nemunas
^senbernių, kurie suardo šeimy- banguoja". “Aukštai mes pa- 

”yvenimą. Į kelkime taurę linksmybės”... ir
kitas. Klausytojai buvo pa
tenkinti ir nepasotinami.

Dabar prieikim prie tikro-! 
sios šio vakaro žvaigždės p-lės dingų vietų. 

.Onos Vilkiutės. Tiesa, ji retai (ypač žandarų)' 
I tepasirodo 
bet užtai

Bet visgi lietuviai duoda gintys 

, nes nors ne" * ^iskusavo
- r. nes problemas, bet kada prade- Mark Twain bažnyčioj: po pir- sų mokėtojams dėl kainų kons-

jo dainuoti p-lė Vilkiutė jų mų penkių minučių pamokslo trukcijos ir operavimo vandens
diskusijos nutruko ir gili tyla jis buvo pasibengęs aukoti šituo būdu. Distriktudse, kur

$50. Prabėgus penkiolikai rrii- vandens myteriai jau yra įves-
nučių jis tą auką sumažino ti, vandens spaudimas pasi-
per pusę; pasiklausęs pamok- daugino nuo 10 iki 15 svarų ir
slo pusę valandos, Twaln Leno- sutaupinimas pumpavimo susi-
rėjo duoti tik $5, o už valan- taupė apie 10 milionų galionų
dos laiko jis ne tik nieko neau
kavo, ale dar pafs pasiėmė du 
doleriu iš karburikos...,

Persi skilimai.

i Dabartiniu laiku pas mus įė
jo madon šeiminiški persiskiri
mai ir tokių atsitikimų būna, 
kad skaitytojai šios korespon
dencijos gali netikėti, čia pęr- 
siskire daug visokių pažvalgų 
porų. Nepersenai persiskire 
ir komunistų veikėjas, kuris 
dar nebūdamas komunistu su-i 1 .....gyveno gražiai su pačia. Apie 
'priežastis persiskirimų žmonės 
j visaip kalba. Vieni sako, kad 
'čia yra perdaug gyvanašlių, ki- 
’ti sako, kad randasi perdaug

1 nišką gyvenimą.
Auditori

joj, laikytame susirinkime ta-1 
po padarytas senai pageidau
jamas žingsnis, būtent nutartai

jaunuolių čiu, tai turbut dėl didesnio ap
turėjo būti sigarsinimo, pradėjo
tai galima’šioti vietiniams lietuviams dy-

Įkai', kurie nėra užsiprenumera- 
priklauso Vę. p

apie 600 narių, kurių du treč- kreditą Vilniai, 
auklėja skaito, bet turi kuo pakurti pe-•

. |čių šalčio laikuose. Taigi atlie-Į 
labdarybės” darbą.

suorganizuoti SLA. 
kuopą, šis žingsnis 
senai padarytas ir 
buvo padaryti.

SLA. 36 kuopoj

Vilnį dalina dykai
Kuomet Vilnis tapo dienraš

daliai yna vedusių ir i 
savo šeimynas. Todėl kuopa | 
nutarė sušaukti nepaprastą su-,|<a 
si rink ima, 
vedusius ir 
kad ir juos 
man.

Jaunuoliai
prie SLA. tarp 2 m. ir 18 m. 
amžiaus, prigulėjimo t_____
labai didelė, i 
lengvos, lengvesnės negu bile 
kurioj apdraudos kompanijoj. 
Tai bus smulkmeniškai paaiš
kinta susirinkime.

pakviečiant visus 
turinčius vaikučių, 
atsivestų susirinki-

savystovi

tenoras, 
artistiniam

pradėjo ją išne-l

Com-
Chica-

pagal 
senos systemoi^ patarnavimo 
butų buvusios $35 į metus. 
Kaip tik myteris pas mane ta- 

geresnį 
• mano 

mažesnės į metus

po įvestas, as gaunu 
vandens patarnavimą ir 
bilos yra 
$12.“.

Kalbant 
gramą su 
raščio, Mr. John Erikson, 
sto inžinierius pareiškė. 

į “Jungtinių Valstijų Valdžia 
nedaleis dėl Sanitary Distrik- 

Dramoj yra gražių ir įspu- to išeikvoti daugumą vandens 
Kai kurie tipai dėl sutaupymo Chicagai, kuris 

labai vykę, yra reikalingas dėl žmonių 
musų koncertuose, Bet kuomet paskutinį kartą sveikatos, jei bent Chicagoj 

palieka ilgą atmintį, nusileidžia uždanga, burnoje prasidės tuojau myterių įvedi- 
koncerto šalę manęs pasilieka koks tai kartus sko- mas. Todėl, mes skubinam šį 
trys vyrai garsiai uis. Kai prasidėjo paskutine darbą tiek kiek galim ir milio- 
ekonomines ir politi- scena, aš jaučiaus taip, kaip nai dolerių bus sutaupyta tak-

apie materialį
atstovu musų

pro- 
laik- 
mie-

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborias CLicagoje
Laidotųyėse patar
nauju geriau ir pi-, 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Btvd. 4068
xxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxx 
H

M
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xx
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xx

xx
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xxKarolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CpiCAGO, ILL. •

Tel. Boulevard 4189

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.

M►<užviešpatavo. Ji dainavo “A- 
guonėlės”, “Kur bakūžė sama
nota*’ ir vieną ilgą ištrauką iš 
operos.

*' *

Kastas Sabonis, kaip visada

Bijo savo pavardę vartoti. Oi
Nepcrsenai čia atsirado tū

las komunistėlis, pasivadinęs 
save “žaldokas“. Bet man teko 

svarba1 patirti, kad jojo tikra pavardė taip ir šį kairt sužayėjo klausy- 
o sąlygos labai yra visai kitokia. Jis tuirys Lie-'tojus. Apie jį tiek jau buvo 

tuvoj kunigą brolį ir pats mo- gero parašyta, jog dar vienas 
kinesi kunigu, bet pametė. Ne-1 “priedėlius” liktų visai nežy-' Tuo aš noriu pasakyti štai 
kurie sako, kad jis Ciceros lie- mus. ’Jadviga Urbiutė. jauna ką: jeigu paskutinėj scepoj 
tuviams pridaręs daug armi- * smuikininkė puikiai sugrojo nebūtų bereikalingų deklama- 
derio. Dabar jisai Ciceroj retai antrą dalykėlį; pirmas truputį cijų, jis išeitų nepaprastai įs- 
atsilanko, nes turbut gyvena išėjo nuobodžiai. Čia žinoma, pudingas. Tomis deklamacijo- 
Chicagoj. į ne jos kaltė, bet veikalas yra mis sugadinama tik veikalo

Nei vienas 
ir mu- geras dramaturgas taip savo 

žino- veikalo nebaigia. Brięgtam ir 
Jonas psdcfoolpgiiriu žvilgsniu toki už

baiga ųyra neįmanoma. Sthčiog ' 1 • J ' 1 ♦

priklausyti

Mums, SLA. nariams-tėvams 
yra pareiga, kad ir musų sū
nui ir dukterys priklausytų 
prie šios didžiausios lietuvių 
organizacijos. Kuopos organi
zatorius yna pilnai prisirengęs 
suteikti jums pilnų žinių apie 
jaunuolių prigulėjimą prie

Lietuviai biznieriai.

Susirinkimas 
26 d., 7:30 
ditorijoj. 
skaitlingai.

—Org.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

į dieną.
Prakiurimai plumbingo pa

daro dideles vandens bilas, kol 
tie prakiurimai neužlopomi. Tų 
prakiurimu ir bereikalingo 
vandens eikvojimo bus mažiau 
įvedus vandens myterius.

Aldermanas Bose Woodhull 
iš septinto wardo užtikrina, 
kad didelės vandens ' bilos pa
sidaro dėl negreito užtaisymo 
prakiurimu, kuomet myteriai 
bus įvesti to galima bus išven
gti.

Miesto inspektorius pagelbės 
surasti prakiurimas, namų\ sa
vininkai tuojau pataisys pra- 
kiuirimus ir bereikalingai eik-

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

“NAUJIENOS”
1739 So, Halsted St.

Chicago, III.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nedinti.

Tel. Canal 
ir 2199

toks ir jo nepakeisi.
Visiems dainininkams 

zikantams akompanavo 
mas visiems pianistas 
Byanskas.

Bendrai imant muzikalė pro- darosi nesuprantama, kaip mo- 
grama buvo įvairi, nenuobodi, tina prie mirštančio sunaus 
Pertraukų ilgų nebuvo ir vaka- galėtų taip filosofuoti. Ir tai

dramatiškumas.

mano 
užga-Kadangi šiame miestelyje 

randasi daug lietuvių biznierių, 
tai aš noriu pranešti “Naujie
nų“ skaitytojams apie jų pasi-

Nepersenai
, lietuvis ro vedėjas p. T/S. Janulis ta- ta motina, kuriai ^knygnešių

|p. Malakauskas prie *49 Avė. ir bai gerai padaiič sutrumpinda- pasišventimas niekuomet nebu-‘ vejamas vanduo užmokės už tą 
14th St. Tad vienu profesiona* mas kiek galima pranešimus, vo suprantamas!

bus lapkličio
v. v., Lietuvių Au- sekimą biznyje.
Visi bukite jame čia nusipirko aptieką

I L, Lniinlr ne 1

J. Klastauskas.

__ *

. I

1271

pataisymų.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — bus
brangi dovana
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Chicagos Žinios Cicero Žinelės
Pardavė geležinkelį

Chicago. Miiwaukce & St. 
Paul geležinkelis tapo užvakar 
iš licitacijos parduotas grupei 
kapitalistų už $140,000,000, tik 
dalį tikrosios geležinkelio ver
tės. Pardavimą iš licitacijos įsa
kė teisėjas Wilkerson.

Geležinkelis baiikrutijo 
nai, negalėdamas išmokėti 

' skolų. Nupirko jį dabar
stambesnių šėrininky, tuo pa
šalinant mažesniuosius ščrinin- 
kus, kurie pardavimu yra nepa
tenkinti ir tur būt kreipsis 
prie augščiausio šalies teismo 
tą pardavimą sustabdyti.

Dabar geležinkelis permai
nys ir savo vardą ir bus žino

per
są vo 
dalis

lu turime daugiau, o iki šiam Kiti vakaro nuotikiai ir pati 
laikui pas mus .profesionalų ir draugija
inteligentų buvo mažai.

drau-l B. Jankauskas užsidėjo nau-Lapkričio 14 d. įvyko 
giška vakarienė, kurią surengė ją aptieką ir gerai patarnauja 
vietinis Lietuvių Namų Savi- žmonėms.
ninku Kliubas (Cicero Lithua-| Dr. A. P. Gurskis, kaipo se- 
nian Inlprovement Club). Va- nas Cicero gyventojas, konku- 
karienė buvo surengta mieste- rencijos neturi, nes čia jį he
lio Bendrumo Svetainėje (Ci- veik visi pažįsta, tai ir darbo 
cero Community Hal), > prie dantų taisyme turi užtektinai, 
18 ir 51 gatvių. Minėtą svetai- o ir savo užduotį atlieka sąži
nę valdžia leidžia vartoti dykai niškai. 
ir reikalauja biskutį primokėti viešose 
tik už šviesą ir indus. Ši sve-Į Apie 
tainė pastatyta gražioj vietoj atidarė
ir visi patogumai įtaisyti, dėl- krautuvę (National 
to lietuviai dabar tankiai ren- kurios manažeriu yra paskirtas 
gia tenai pasilinksminimo 
karus. Nors vietiniai lietuviai 
tu>n savo erdvią svetainę 
ir lietuviai norėtų ten 
rengti panašius vakarus, bet 

mas kaipo Chicago, Mihvaukee kad komunistai ją užkariavo kr 
A Pacific.

Taipgi jis dalyvauja 
pramogose.
mėnesį laiko atgal čia 
naują valgomų daiktų 

Tca Co.),

Plėšikai nušovė sankro- 
vininką

užva-
Beacli

Du ginkluoti plėšikai 
kar užpuolė Dalton Ct 
automobilių reikmenų sankro
vą 2333 S. Michigan avė. ir 
vienam savininkų, Michael Dal
ton, 45 m., pasipriešinus jiems, 
jie jį nušovė. Užgirdęs šuvius 
atbėgo pardavėjas Wm. Arnold,
kurį plėšikai sumušė ir paskui1 
atėmė iš jo $10. Tai viskas ką 
plėšikai toje vietoje pelnė, nes 
seifo jie nė nebandė atidaryti 
ir sumušę Arnold tuoj aus iš
sinešdino gatvėn.

va- J. Uktveris. Jisai Cicero lietu
viams labai gerai žinomas kai
po geras patarnautojas, tad 
žmonės mėgsta eiti pas jį val
gius pirkti. Krautuvė randasi 
ant 49 Avė. ir 14 St. Čia yra 

brangiai kainuoja už išnuoma- daug lietuvių valgomų daiktų 
vimą, tai niekurie lietuvių ei- krautuvių, bet patarnavimaą 
na kitur. jose ne visuomet būna manda-

• guS, — Pranašas.
j Aukščiau minėtos vakarienės - 
laike labai lijo ir nekurie ma- * 
nė, kad žmonių mažai atsilan
kys, bet buvo pilnutėlė svetai
nė ir daugumai neteko sėdimų 
prie stalo pavalgyti, tai turėjo 
laukti iki kiti užleis. Publikos 
buvo suviršum keturi šimtai 
ypatų, neskaitant vaikų.

7 eatras- 
Muzika

Vakaaienės laiku 
patarnavo jaunos 
namų savininkų 
patarnavimas buvo

Dr-stės Palaimintos
Lietuvos Koncertasprie stalų 

mergaitės, 
dukrelės ir 
labai man

dagus; jų buvo apie tuzinas. Po
, vakarienės prasidėjo progra
mas ir buvo įvairus, nes susi
dėjo iš piano, smuiko, dainų, 
šokių ir prakalbų; gaila, kad 

Ateinantį šeštadienį skerdyk- kalbėtojų mažai buvo. Buvo, 
lų amfiteatre atsidarys didelė saj<yta, kad nuo vietinės mies-1 
internacionalinė gyvulių paro- te|į0 valdybos kas nors kalbės,' 
da. Paroda, kurią kasmet ap
lanko lala.i daufif farmeriij, tę
sis savaitę laiko. Kartu bus ir 
arklių paroda.

Gyvulių paroda

Lietuvių Rateliuose
Šiandie gražus maskaradų 

vakaras

Koncerto pradžioj draugijos 
pirmininkas Pranas BaceviČIa 
pasakė įžengiamą žodį, o vė
liau J. P. Evaldas palinkėjo 
visiems nariams gerų pasekmių 
jų veikime, kad dar už dvide
šimties metų jie vėl susieitų 
ir taip linksmai švęstų antras 
savo organizacijos sukaktuves.

žmonių buvo priėjusi pilna 
svetainė. Draugystė Palaimin
tos Lietuvos yra viena didžiau
sių organizacijų Chicagoj, tu
rinti virš keturių šimtų narių. 
Ji netik atsakančiai veda savo 
reikalus, bet tųįpgi dalyvauja 
visuomeniniam darbe, 
kitko ji priklauso ir
Vadavimo Komitete ir 
remia jo veikimą.
yra prisidėjus prie pastatymo 
Lietuvių Auditorijos. Valdybą 
šiems metams sudaro: Pr. 
cevičia — pirmininkas, 
Tamkevičia — vice-pirm., 
Margevičia

Kraujo, odos, chroniškas , 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Bet supykus ant blusų butų 
neišmintinga ir kailiniai į ug
nį mesti. Aš jau minėjau, kad 
“Aušros sūnus” turi labai vy
kusių ir įspūdingų vietų. Ir 
jeigu ne ta nelemta užbaiga, 
tai veikalas butų gan neblogas.

Na, tiek to dėl paties veika
lo.

Dabar apie vaidinimą. Nei 
kiek neperdėsiu' pasakęs, kad 
chicagiečiai turėjo progos ma
tyti “team work” — suderintą 
vaidinimą. Art. Pilka, matyti, 
sunkiai dirbo. Bet užtat ir pa
sirodė to darbo rezultatai. Pub
lika vaidinimu buvo patenkin
ta.

Pažymių vaidiloms statyti 
nemanau, todėl atskirai apie 
kiekvieną nekalbėsiu. Mano su
pratimu, pradžioj vaidinimas 
ėjo visai sklandžiai, bet prieš 
pabaigą keliose vietose jis su- 
kliuvo, Nelabai malonu buvo 
giirdėti balsas iš už kulisų, ku
ris gelbėjo vaidiloms roles >pri- 

, y,. .1 ’ siminti... Tuo labiau, raslinm- . , . x ,balsas kartais perdaug 
bėdavo.

I Bet tai mažmožis, 
imant, vaidinimas darė 
pudžio. “Birutės” Dramos Sky- 
sius turi ir gabių vaidilų ir 
gali gerai vaidinti. Pridėkte 
prie to gabų režisierių art. Pil
kos asmenyje — ir ateityj dar 
daug ko galima laukti iš “Bu- 
rutės” dramiečių.

—litus Tacitus.

Dr. J, W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
v Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki IV. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJaj 
2226 Mar^hnll BivJ.

TELEFONAS CRAWFOKD 1480
TELEFONAS CANAL *164

DR, VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Is akių specialistasLIK
Palengvina akių įtempimą, kuria 

. e«ti 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
lomas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialž atyda at-

i vaikus. Vai.: 10
10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulerard 7589

kreipiama j mokyklos 
il^į) 8 vai. Nedilioj 1C

Tarp
Vilniaus 

uoliai 
Nemažai ji

Ba

kas, Pr. Miklinąs —fin. rasti-
ninkas.

I Koncerto 
buvo šis:

Ona Vilkiutė, J. Ramanauskas, 
ir kiti buvo lydimi griaus-, 

mingu plojimu ,

rengimo komitetas 
T. J. Janulis, A. 
ir Pr. Medelinskas.

Pradedant draugijai dvide
šimt pirmus gyvavimo metus, 
mes nuoširdžiai linkim jai kuo- 
geriausių pasekmių savyšalpos 
ir visuomenės darbe. Draugijų 
stiprumas yra musų visuome
niško jausmo palaikytojas.

— Reporteris.

“Aušros Sūnus” scenoj

kad tas 
suskam-

Bendrai 
gero įs-

MILIŪNAI SUTAUPYTI

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St„ Chicago

— 111 i .......   ■■■ 1 1 ■

Phone Boulęyard 52C*3 
Privatiniai Amhūlansai

I. J. ZOLP .
Gruborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1811 South Ashland Avenae
Kumpas 18-tos Gatvės 
Telefonas ('anai 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kamįbariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

■ - ■ -

KAZIMIERAS B E R N ()T A S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 21 dieną, 6:55 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
42 metų, amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Pa
šilės parapijos, Klibalių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime bro
lį Antaną ir gimines, o Lietu
voj seserį Juozefą Urbonienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 25 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Eudeikio koplyčios j 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Berno
to giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka'me,
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Taksų MokėtojamsPereitam sekmadieny, Lietu- Ąpje tai, kas 
vių Auditorijoj turėjome gana 
puikų koncertą, kurį surengė 

j Draugyste Palaimintos Lietu-’ 
i vos savo nauiams ir svečiams.!

i • !
Koncerto programas buvo labai ........................
atsakančiai prirengtas ir jame pasiiryžęs įtikinti chicagiečius, 
nesimatė tų trukumų, kuriuos turėti ‘ geras 
tekdavo seniau pastebėti musų jau įaįp sunkus dalykas, 
koncertuose. Dainininkų tarpe 
figūravo pirmaeilės pajėgos ix 
rengėjai, matyt, nesigailėjo 
darbo surengimui šio vakaro.

Koncertas prasidėjo sudai- 
navimu abiejų himnų, o pas-

art. Pilkos iki 
šiol padaryta; apie veikalo 
užbaigą; apie vaidinimą, ir 
apie kitus mažmožius.

Art. St. Pilka, matyli, yra

Pasiremiant patvarkymu iš
duotu City Council, ' septem- 
ber 1, 1925, vandens myteriai 
yra įvedami visame mieste.

Įvedimas myterių 
į vandens spaudimą

l visiems

padidino 
ir suteikė 

gyventojams 
vandens.
sekcija, 

yra įves- 
Iš pirmo 
kas link 

nes žmonės 
vertės ir

bet nė vienas nepiasirodė, gal lie 
tus sutrukdė. Ant scenos kal
bėjo ir didelis Petras, bet jam 
kalbėti nesiseka ir vien kalba 
norėdamas save pasigarsinti. 
Mes, lietuviai, turime daug 

1 .profesionalų, kurie gali mums 
[gerai pakalbėti ir gerų pavyz-l

•ku Jaunuoliu (Inkeeti’ftB p. J. L.' Sekmadienį ąrt 
Grušo vedamas, sugrojo ketu- 
rius <nuzikalius veikalus. Tai 
buvo graži pradžia. Vėliau išė
jo scenon jaunesnės daininin
kės ir publika įkainavo jų ga
bumus ir pastangas. P-lė Adelė 
Šiauliutė nors metais gal ir 
priklauso prie anos grupės, bet 
savo dainavimu yra savystovi 
ir gera dainininkė.

j J. Ramanauskas, tenoras, 
pradeda kilti musų artistiniam 
pasauly. Balsas švelnus ir ma
lonus, nors ir nepasiekia to 
aulištumo, kuriuo yra žymus J. 
Babravičius. J. Bamanauskas, 
sudainavo “Ten kur Nemunas 

. “Aukštai mes pa- 
i kelkime taurę linksmybės”... ir 
kitas. Klausytojai buvo pa- 

( tenkinti ir nepasotinami. 
Dabar 

sios šio vakaro žvaigždės p-lės dingų vietų. 
’’ Onos Vilkiutės. Tiesa, ji retai (ypač žandarų) 

tepasirodo 
bet užtai 
Per pusę 
stovintys 
diskusavo 
nes problemas, bet kada prade- Mark Twain bažnyčioj: po pir- sų mokėtojams dėl kainų kons- 

i p-lė Vilkiutė jų mų penkių minučių pamokslo trukcijos ir operavimo vandens 
diskusijos nutruko ir gili tyla jis buvo pasirengęs aukoti šituo būdu. DistriktuOse, kur 
užviešpatavo. Ji dainavo “A- $50. Prabėgus penkiolikai mi- vandens myteriai jau yra įves- 
guonėlės”, “Kur bakūžė sama- nučių jis tą auką sumažino ti, vandens spaudimai pasi- 
notab ir vieną ilgą ištrauką iš per pusę; pasiklausęs pamok- daugino nuo 10 iki 15 svarų ir 
operos.

Kastas Sabonis, kaip visada

nesimatė tų trukumų, kuriuos turėti «eras

džių duoti, tai delko negalima 
pakviesti jų? i

Persiskirimai.
SLA 131-tos moterų kuopos j Dabartiniu laiku pas mus įė- 

rengiamas maskaradų vakaras j0 madon šeiminiški persiskiri- 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. maį jr tokių atsitikimų būna, 
Halsted st., įvyksta šiandie. 
Kaip narės, taip ir vietiniai biz
nieriai šiam maskaradui auko
jo kelių šimtų dolerių vertės 
gražių dovanų, tad norintieji ir 
nenorintieji jas laimėti nepa
mirškite atsilankvti. —A. T.

Iš SLA 36 kp. veikimo
Organizuos jaunuolius

kad skaitytojai šios korespon
dencijos gali netikėti, čia per- 
siskirė daug visokių pažvalgų 
porų. Nepersenai peasiskirė 
ir . komunistų veikėjas, kuris i 
dar nebūdamas komunistu su

gyveno gražiai su pačia*. Apie 
'priežastis persiskirimų žmonės 
i visaip kalba. Vieni sako, kad 
'čia yra perdaug gyvanašlių, ki
li sako, kad randasi perdaug

'senbernių 
i ni

, kurie suardo šeimy-; banguoja”, 
ką gyvenimą.

Lapkr. 3 d., Liet. Auditari-i 
joj, laikytame susirinkime ta
po padarytas senai pageidau
jamas žingsnis, būtent nutarta 
suorganizuoti SLA. 
kuopą, šis žingsnis 
senai padarytas ir 
buvo padaryti.

SLA. 36 kuopoj
apie 600 narių, kurių du treč- kreditą Vilniai,

• ••• '
auklėja skaito, bet turi kuo pakurti pe-•
11 * I

jaunuolių 
turėjo būti

Vilnį dalina dykai
Kuomet Vilnis tapo dienraš

čiu, tai turbut dėl didesnio ap- 
sigarsinimo, pradėjo ją išne-

tai galima į šioti vietiniams lietuviams dy- 
Įkai', kurie nėra užsiprenumera- 

priklauso Vę, Bet visgi lietuviai duoda' 
, nes nors ne-1

teatras nėra progą 
Kai gauti užtektinai geto 

buvo pastatyta “žemės rojus”, | Pirmutinė miesto 
tai ne vieną teko nugirsti sa- kur vandens myteriai 
kant: “Tai pirmą kartą man 
teko matyti taip gerai suvaidi
ntą komediją.”

ti, tai South Chicago. 
buvo pasipriešinimų 
įvedimo myterių, 
nesuprato jų tikros 
Būdų Sutauffymo vandens,"'at
piginimo vandens kainų ir tei
kimo geresnio patarnavimo.

Vienas tų kurie priešinosi 
myterių įvedimu buvo Mr. Eli 

jPochucha, 9858 South 
mercial Avenue, South 
go, kuris dabar rašo:

“Mano vandens bilos 
senos systemo^ patarnavimo 
butų buvusios $35 į metus. 
Kaip tik myteris pas mane ta
po įvestas, aš gaunu 
vandens patarnavimą ir 
bilos yra 
$12.”.

Kalbant 
gramą su 
raščio, Mr. John Erikson, 
sto inžinierius pareiškė.

“Jungtinių Valstijų Valdžia 
nedaleis dėl Sanitary Distrik- 

prieikim prie tikro-' Dramoj yra gražių ir įspu- to išeikvoti daugumą vandens 
Kai kurie tipai dėl sutaupymo Chicagai, kuris 

labai vykę, yra reikalingas dėl žmonių 
paskutinį kartą sveikatos, jei bent Chicagoj 

burnoje prasidės tuojau myterių įvedi-

Pilka paio? 
prirengti sce

nai ne tik komedijas, bet ir 
diramas.

“Aušros sūnus”, rodosi, pir
ma karta buvo statoma Ameri-

• * Iko,|. Bet publikoj buvo vienas 
kitas ir tokių, i kuris tą veikalą 
buvo matęs vaidinant Lietuvos 
Valstybės teatre. Mačiusieji! 
kauniečius vaidinant sako, jog 
chicagiečiai nei kiek nebuvo 
blogesni, o vietomis gal ir ge-1 
riau vaidino. i

“Aušros sūnus” vaizduoja 
tuos laikus, kai lietuviški rai
tai kontrabandos keliu buvo 
gabenami iš prūsų. Ten paro
doma knygnešio didvyrišku
mas. Ne baisios jam buvo sun
kenybės, ir pavojus tolimojo 
Sibiro negalėjo sulaikyti Jo.

Com- 
Chica-

pagal

geresnį 
mano 

mažesnės į metus

apie materialį
atstovu musų

pro- 
laik- 
mie-

VLADISLOVAS DRUKTENIS

Peraisikyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 21 dieną, 8:30 valan
dą vakare, 192G m., sulaukęs 32 
metų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskričio, Kal
tinėnų parapijos, Košių kaimo, 
paliko dideliame nuliudime pus
brolių^, gimines iy ^raugus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 24 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios, 4605 So, Hermitage Avė., 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Vladislovo Druk- 
tenio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti -laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

J. F. R ADŽIUS

daliai yna vedusių ir i 
savo šeimynas. Todėl kuopa [eill šai<žio laikuose. Taigi atlie-|‘"'’’.'T""'? 
nutarė sušaukti nepaprastą su-1,——— a-.- ’l0 dalnuotl
sirinkimą, 
vedusius ir 
kad ir juos 
man.

Jaunuoliai
prie SLA. tarp 2 m. ir 18 m. 
amžiaus, prigulėjimo 
labai didelė, < 
lengvos, lengvesnės negu bile 
kurioj apdraudos kompanijoj. 
Tai bus smulkmeniškai paaiš
kinta susirinkime.

Mums, SLA. nariams-tėvams 
yra pareiga, kad ir musų su- 
nai ir dukterys priklausytų 
prie šios didžiausios lietuvių 
organizacijos. Kuopos organi
zatorius yiia pilnai prisirengęs 
suteikti jums pilnų žinių apie 
jaunuolių prigulėjimą prie

pakviečiant visus 
turinčius vaikučių, 
atsivestų susirinki-

labdarybės” darbų.

gali priklausyti

I
Bijo savo pavardę vartoti. «■
Nepcrsenai čia atsirado tū

las komunistėlis, pasivadinęs 
save “žaldokas”. Bet man teko

musų koncertuose, Bet kuomet
palieka ilgą atmintį, nusileidžia uždanga, 
koncerto šalę manęs pasilieka koks tai kartus sko- mas. Todėl, mes skubinam šį 
trys vyrai garsiai nis. Kai prasidėjo paskutinė darbą tiek kiek galim ir mllio-
ekonomines ir politi- scena, aš jaučiaus taip, kaip nai dolerių bus sutaupyta tak-

svarba • patirti, kad jojo tikra pavardė taip ir šį kart sužayėjo klausy
ti sąlygos labai y]-a visai kitokia. Jis turys Lie-, tojus. Apie jį tiek jau buvo 

tuvoj kunigą brolį ir pats mo- gero parašyta, jog dar vienas 
kinesi kunigu, bet pametė. Ne-1 “priedėlius” liktų visai 
kurie sako, kad jis Ciceros lie- mus.'Jadviga Urbiutė, 
tuviams pridaręs daug armi-Smuikininkė puikiai 
derio. Dabar jisai Ciceroj retai antrą dalykėlį; pirmas 
atsilanko, nes turbut gyvenu išėjo nuobodžiai. 
Chicagoj.

slo pusę valandos, Twaln Leno- sutaupinimas pumpavimo susi- 
rėjo duoti tik $5, o už valan- taupė apie 10 milionų galionų 
dos laiko jis ne tik nieko neau- į dieną.
kavo, ale dar pats pasiėmė du 
doleriu iš karbunkos....

Lietuviai biznieriai.

Pigiausias Lietavia 
Graboriua Chkagoje

Laidotuose patar
nauju geriau ir pi-, 
giuu negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
itšs.

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

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St 

Tel. Btvd. 4068

i

xx
xx

xu
xx

xx
ra

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL. 1

M
M
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"NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGASPrakiurimai plumbingo pa

daro dideles vandens bilas, kol 
lie prakiurimai neužlopomi. Tų 
prakiurimu ir bereikalingo 
vandens eikvojimo bus mažiau 
įvedus vandens myterius.

Aldermanas Koše 
iš septinto 
kad didelės 
sidaro dėl 
prakiurimu,
bus įvesti to galima bus išven
gti.

Miesto inspektorius pagelbės 
surasti prakiurimus, namus sa
vininkai tuojau pataisys pra- 
kiuirimus ir bereikalingai eik-

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

“NAUJIENOS”
1739 So, Halsted St.

Chicago, III.

nežy-1 Tuo aš noriu pasakyti štai 
jauna ką: jeigu paskutinėj scenoj 

sugrojo nebūtų bereikalingų deklama- 
truputį cijų, jis išeitų nepaprastai įs- 

, Čia žinoma, pudingas. Tomis deklamacijo- 
!ne jos kaltė, bet veikalas yra mis sugadinama 
toks ir jo nepakeisi.

Visiems dainininkams 
zikantams akompanavo 
mas visiems pianistas 
Byanskas. • 1

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Ualzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldi 
sibaukti, o 
darbu busite 
nedinti.

Tel. Canal 
ir 2199

VVoodhull 
wardo užtikrina, 
vandens ' bilos pa- 

negreito užtaisymo 
kuomet myteriai

dramatiškumas.

mano 
užga-Kadangi šiame miestelyje 

randasi daug lietuvių biznierių, 
tai aš noriu pranešti “Naujie- 

bus lapkiičio skaitytojams apie jų pasi- 
Lietuvių Au-'sekimą biznyje. Nepersenai 

jame Čia nusipirl.o aptieką 1----- --
' .X Mn In l/nilulmL' VXV1 n A

1271

tik veikalo 
Nei vienas 

ir m u- geras dramaturgas taip savo 
žino- veikalo nebaigia. I^ripgtam ir 

Jonas pįaicfcolptfiniu žvilgsniu toki už
baiga kyra neįmarioitu; fetačiog

Bendrai imant muzikalė pio- darosi nesuprantama, kaip mo- 
grama buvo įvairi, nenuobodi, tina prie mirštančio sunaus 
Pertraukų ilgų nebuvo ir vaka- galėtų taip filosofuoti. Ir tai 

lietuvis ro vedėjas p. T. S. Janulis la- ta motina, kuriai ^knygnešių
. Malakauskas prie 49 Avė. ir bai gerai padarė sutrumpinda- pasišventimas niekuomet nebu-‘ vojamas vanduo užmokės už tą 

J. Klastauskas. 14th St. Tad vienu profesiona- mas kiek galima pranešimus, vo suprantamas! pataisymą.

Susirinkimas 
v. v., 
Visi bukite

26 d., 7:30 
ditorijoj. 
skaitlingai.

—Org.

Siųskit Naujienas
Lietuvon — t?n bu?
brangi dovana
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"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

REIKIA OAHBININty PARDAVIMUI NAMAI-ŽEKE NAMAI-ŽEME
li t IMAS remtai vaikinui arba 

ž.i imtai porui. 1 .ūbos, 736 XV. 61 st.

<D.\I ruimas vaikinui; kainu
1 lubos užpakalis. 819 XV. 34

lllil,

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo už duonkepį. 

Prie juodos, baltos duonos 
prie keksų.

ir

VYRŲ

pų skirsi) tojų. 
\Vestern Melui (’o.
ąve.

metalo alkar- 
lolat darbas.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

NEGIRDĖTAS BARGENAS
VIENA iš geriausių bučernių 

ir grosernių, cash arba mainy
siu. Pardavimo priežastį patir- 
jtit ant vietos.

netaffed j 
the

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar ncg.'unat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

už budelį;
mokintis daliu
siu už maža • 

senumo, 
ii ii ;in-

metu

Slogų 
Neuritis
Dantų gėlimo

IEŠKAI darbo už barberį 
lik ką baigiau barberio 

kyklą.^
Šaukit po 7 vakare.

Tel. Prospect 2081

m<>-

Studcbaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėriju, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brukęs. Kurię ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. He’sted St.

OLSELIO
Gera vieta 
$5000 biznio j mėnesį, 
tam pirkėjui. 120 — 1 
Chicago.

bekernė pardavimui.
<k*l lietuvio bekertu. 

Pigiai grei-

PARDAVIMUI geriausios rųšies 
biznis, (’iceroje, šalę naujo viešbučio. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box 845.

FORDAS sėdau 
Bargenas. 817 XV.

pardavimui.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai. 

Nupirksi! už pigių kainų. Galima 
ir sykiu ruimus renduoti, nes rui
mai yra geri ir naujai ištaisyti.

Kreipkitės:
1836 XV. 46 St.

2 hibps

PARDAVIMUI grojikas pia
nas, mažai vartotas, parduosiu 
užl teisingą pastot lymą. Gali
ma matyti nuo 6 iki 9 vakare.

1205 So. Bichniond St. 
2 lubos

BAČKŲ biznis, antrarankių, senai 
įsteigtas ir žinomas. Geroje vietoje 
ir daug uždarbio. Galit apžiūrėti. 
Arba priimsiu bačkų taisytojus su 
pinigais į partnerius. Del informa
cijų atsišaukit.

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Siausmų

Kiekvienas n e s u 1 a u-ž y t a s 

“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankąs bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
21 ir 100.

REIKIA DARBININKĮJ
****^^**^»^*^*^*^<^^»^*^**^*** .̂.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan-
ii. kuip iiutiji; Bilo
(>5 So. Halsted St. Botilevnrd

-------------------------------------------------------------------- 41--------------------

PARDAVIMUI luncb ruimis ir
MAriitiii parloms, ««•- 

roj vietoj, Kerus biznis, |,nr<loo<tu 
dėl ligos. 1220 W. 69 st.

ranesimai

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi-1 
bus Seredoj, Lapkričio 24 d., 7:31) v. 
vak., 3310 Evergręen Avė., Chicago, I 
III. Visi nariai malonėkite dalyvauti I 
laiku, nes bus valdybos nominavi- 1 
mas. — A. XValskis, Sek r. j

Birutės Choro dainų pamokos 
bus Lapkričio-Nov. 24 <1., 
Mark White Parko Svet. 
nio vakare, 
taiku.

8 vai. vak., 
Trečiadie- 

dainininkai bukite
— “Birute”

Lietuvių

kuopos nepaprastas. stisi- 
jvyks petin čioj, 26 <1. 
7:30 v. vak., Chicagos 
Auditorijoj, 3133 South 
šis susirinkimas šaukia

mas kad suorganizavus SLA jau
nuolių kuopą.

Organizatorius J. Klastauskas.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kai aš aprūpina šitos 

“Naujienoms” 
pertat, kurie

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, 
norite rauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais ror išnešiotojų, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

lietuvius 
išryto,

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI' apsivedimui mergi

nos lig 36 metų. Aš esu 37 metų 
vaikinas, blaivas. Gyvnašlčs ir naš
lės nerašykit. Paveikslo neprašy
kite — aš pats atvažiuosiu, tik ant-

.1. I). \V
119 E. 107th st., Ghicago, III.

IŠRENOAVDJIMUI
7 KAMBARIAI — $35 ir 4 — $21), 

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

inoderniš- 
flatas, naujame name, kampi- 
karštu vandeniu šildomas. Rrn- 
*5l) mėnesiui, Brighton parke.
/ PAUL SMITU

4457 S. Talinan avė. 
Lafavette U155

RENDAI 6 kambarių 
kas 
uis,

FLATAS fl ruimų ant 2 lubų ren-

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI - kambarys vienam 

arba dviem vaikinam arba mer
ginom, su valgiu ar be valgio. 
Kambarys apšildomas.

6919 So. Bockweil St. ,
------------------------------------------------------------- —------------ —j

NUOMON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, su valgiu ar be valgio. Kam
barys švarus ir šildomas. Pageidau
jama blaivus vaikinai.

Kreipkitės:
Brpublic 366!)

MOTERŲ
REIKIA moterų indų plovėjų. 

116!) So. Halsted St.

REIKIA moteries prie namų 
l»o prižiūrėti 2 mergaites, 
metų, o kitų 9 metu.

BARBORA MACIKAITIENĖ 
2300 XV. Noith Avenue 

Armitage 1822

dar-
viena 6

Reikia darbininkių namuose
Lengvas
Atsišau- 

FLAVOR

Prie popierinių novelty. 
j darbas, patyrimo nereikia, 
kit tuojau. BLUE BIRD 
CO.. 2050 N. Larrabee St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

LIETUVIŲ 
SALESMENŲ

štai ko jusli žmonės reikalau- 
1 ja ir jie perka, štai į ką jie yra 
įsitikinę. Tai buvo rekomenduo-! 
ta jiems tokiu žmonių į kuriuos 
jie tiki. Ir jau yra garsinama 1 
laikraščiose ir laiškais. TinkanA 
ti vyrai čia gali uždirbti daug 1
pinigų.

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

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

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

Atsišaukit pas MR. CAINE, 
, Main 3933 dėl susitarimo.

VYRAI

Jus galite uždirbti $45 kas

Malonus

musų senus 
pas naujus, kinių 
jutus suteiksime, 
jei jus turit tikrai 
norit dirbti,
kasdien. Pasimatykit 
Ritmolis, Room 416, 

160 North La Šalie St.

ir lengvas darbas, 
atsilankyti 

klijentus iir 
vardus mes 
Gera proga 
ambicijos ir

Piktai 4 valandas 
su M r.

Viena Valanda Dienoje
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

$150 nuo dabar iki Kalėdų. Del 
informacijų atsišaukite 
Room 416, 160 N. La Salio St.

IEŠKAU atsakančio bučerio. Tū
li būti patyręs ir biznio vedėjas. 
Pribukit tiesiog į darbų. Arba par
duosiu bučernę su namu ar be na
mo.

Pribukit ant vietos.
' 2553 XV. 69 St.

l’ABDAVIMl I mažas gasinis pr-

5 kambarių fla- 
ena\v avė.

PARDAVIMUI ų'staurantas. 2507
Taipgi

PRIVEISTAS parduoti pigiai. Si 
kaino .sutiksime po to, kaip puma 
tesite musų bučernę ir grosornę. 
1710 XV. 87 st.

PARDAVIMUI 3 kambarių ra 
kandai. Taipgi kambariai remtai 
1916 Ruble st.

PARDAVIMUI
Grosernė ir delikatesen

KRAUTUVE pardavimui, gerai 
apsimokanti, jūsų kaina. Priežastis 
— savininkas važiuoja j ligoninę,! 
reikia pinigų. Yra vėliausio sty-! 
liaus fikČeriai, ice box, registeris, 
elektrinis kavos maliklis, sudeda
mi display counteriai, lentynos ir 
t. t. Verta apie $3500, parduosiu 
viską už *1250. Kam nors'bargenas. 
Priimsiu .gerų automobilį kaipo da
lį įinokėjimo. Veikit greit.

2536 N. Cicero avė.

PARDAVIMUI PIGIAI 
DIDELE GROSERNĖ 
ANT BKIDGEPORTO

išdirbta vieta per 15 metų. 
Laikoma cigaretai, fruktai, tabakas, 
Ice Creamas, rūkyta mėsa ir t. t. 
Pigi remia, lysas geras, 4 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai, ar
ba duosiu staką ruokotų už whole- 
sale praisų. Parduosiu kartu ir ra
kandus jei norėsite. Ir jei kas tu
rite kokį reikalą Montreal, Canada, 
aš tamstoms galiią atlikti, o aš išva
žiuoju trumpu laiku į Lietuvą per 
Canądą. Atsišaukit greitai.

JOHN P. LEGEIKO 
3616 So. Halsted Street 

Tel. Varda 385!) 
Chicago, III.

GER1AUSIS pirkinys ir užtikrin
tas biznis Blue Island miestelyje 
iš priežasties vyrui apleidus likau 
viena su maža mergaite ir da li
kau sužeista. Nepajėgdama daugiau 
laikyti biznio, turiu parduot minkštu gėrimu biznį, su laisniu, kuris daro apyvartos per mėnesį nuo 
$1,500 ligi $2000. Geras biznis, dai
lus I kambariai dėl gyvenimo, su 
štymu. ir remia nebrangi. Parduo
siu pirmajam už teisingų pasiūly
mų. Kreipkitės pas savininke.

18!) S. Westem avė.

PARDAVIMUI 
MALT & HOPS 
KRAUTUVĖ.

6106 So. State Street

PARDAVIMUI U arba mainyinui 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per 25 m. Yra ledų mašina, mė
sos malimui mašina ir slaiseris. 
Viskas gerame padėjime. Parduo
siu arba mainysiu į mažą namų ar- 
bų lotų. Priežastį patirsit ant vietos. 
8/18 (’ommercial avė., So. Chicago, 
Illinois.

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

mo- 
Kas 

pigiai, ar su ' 
ir patys galit

RENDAI kambarys vyrams, 
terim.s arba vedusiai porai, 
myli šiltai gulėti ir pigiai, 
valgiu ar be valgio, a 
pasigaminti. t 

703 XV. 21 Placc
Iš fronto ant paskutinio aukšto.

RENDON kaiųbaris. Didelis, švie
sus, garu šildomas, vienam vaiki
nui, be valgio; $15 į mėnesį. 3705 
W. 61, PI. 2nd fl. . ‘

REIKALINGAS Imčeris. Turi mo
kėti anglų kalbų ir savo darbų 
rai. Nemokanti nesikreipkit.

Kreipkitės į

3210 So. Halsted st.
Box 88.

ge-

KAI KURIE ŽMONĖS
YRA užganėdinti su FORDU, ki

ti reikalauja LINCOLN. Mes pasiū
lom jums darbų, kuris vertas $100 
j savaitę. Ar jus žingeidaujat?

Atsišaukit Room 416,
160 N. La Šalie St.

. VAITONIS
6512 So. Halsted st., 1 fl

PARDAVIMUI bučernė ir rio- 
sernė maišytų tautų apgyventa. 
Geras pelningas biznis. Parda
vimo priežastį patirsit ant vie
tos.

4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI rooming house, pi
gi renda, didelės įplaukos. Parge
nąs jeiuu tuojaus pirkaite.' 758 E 
37 st. Tel. Atlantic 1395;

PARDAVIMUI delicnltcsen ir 
saudsvich krautuvė. Arti didelių 
dirbtuvių. Darome gerų biznį. Kas 
suprantu lų bizni, gali padaryti ge
rus pinigus, arba | !* *"
mažų namų arba 
miis. Pigiai rasti.

1717 E. 75th st.

priimsime lotus, 
automobilį mai-

PARDUOSIU savo \rict(g^a Vic
trolų. Gražaus mahogany išmargi- 
nimo su parinktais rekordais už 
$37. Išmokėjimais. Klauskit Vietro- 
los paliktos į storagi*.

Kreipkitės:
1538' XX”. Chicago avė., 1 fl.

TURIU parduoti savo Columbia* 
Victrolų, yra gražus mahogany ca- 
binet, gražaus .kšmarginimo, su di
deliu pasirinkimu rekordų. Tiktai 
$39.50. Išmokėjimais.

Klausk Mr. Kajanski Columbia, 
1538 XV. Chicago avė., 1 II.

PARDAVIMUI Hai:dware ir ma- 
levų krautuvė,i , netoli smarkąus 
transferinio kampo. Yra geras ir 
švarus tavoras, verta *9600, biznio 
daroma $18,000 j metus. Parduosiu 
už $7000. Savininkas turi kitų biz
nį. šaukit Vartas 0547.

ANT PARDAVIMO grosernė ir 
saldainių storas. Visai pigiai. Kai
na 600; priežastis — nesveikata.

Kreipkitės: 1
E. SHUP, 

1358 XV. 13th St. 
'Tel. ('anai 6072

NAMAI-ŽEME
Namai pardavimui

Hlllllif*

Mainui Ar Pardavimui

Mes turime keturis tik-kų baigtus 
muro namus, 5-5 kambariai, aržuolo 
grindys ir trimingai, karštu vande
niu šildomas pirmas augštas, o ant
ras pečiu; labai dailiai ir tvirtai pa- 
budavoti; puikioje ir augančioje vie
toje — Brighton Park; geriausia 
transpoAacija j visas miesto dalis ir 
vakarinius Chicagos priemiesčius. Sa
vininkas sutinka mainyti ant lotų ar 
farmų, tik farma turi būt nelabai to
li nuo Chicagos. Perkantiems už. cash 
parduodame su maž.u jmokėjimu ir 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės 
greitai, o tokių progų nedaug pasi
taiko.

EDWARD BAKŠEVIČ1US
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

_ MOKYKLOS
DVI LIETUVAITĖS

Mokina visokius šokius. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nodėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128* SK- Halsted Street 
Pirmos lubos

VYRAI išmokit barbervstės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL DARBER 
COLLEGE,

651—-672 XV. Madison St. arba 
109 S. \Vells St.

Kalėdų Dovanoms

jai kokias
iriai žmonai, savo šeimynai? Geriau
sia dovana jiems bus nuosavybės 
“Deed”, išddotas ant Bile vieno iš mu
sų dviflečių namų. Gal jau senai ji 
ir visa tavo šeimyna svajoja apie dai
lų namuką, gražioje ir švarioje apie- 
linkėje, kur viskas puiku, nauja, šva
ru, malonu ir švelnu ? Suteik jiems 
tą galimybę išpildyti troškimus — 
mes tau padėsim. Tik mažą sumą 
jmokėk ir per Kalėdas galėsit gyven
ti savam, naujam name ir džiaug-

dovanas duosi myli-

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

Mažas {mokėjimas 
lengvi Išmokėjimai

W. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius

Manager

4336 So. Kedžie Avenue
Phone Lafayette 8600

HARVEY MANOR

AUGSČIAUSIAl reslrirted stibdi- 
vizija į Harve/. Penkiolikų naujų 
mūrinių bungalovv dabar jau par
duodama po $7900. Namai papras
tai parduodami po $9000 iki $9500. 
Lengvais išmokėjimais. *1250 įmo
kėti ir po $70 j mėnesį.

TAIPGI
i VI Rs 600 išsklpidytų 
'praperčių, su įrengimais 
lotų ir kiekvienas yra

Harvey 
ir šiaip 
pigiomis 

kainomis. Visos prapertčs pardavi
mui yra musų Specialis pasiūlymas 
smarkiems brokeriams.

C. R. Craig* Jr. & Co.
i 117 East 154 St. 
HARVEY, ILLINOIS.NAUJAS mūrinis namas po 6 

ir 6 kambarius, (taisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30X125, 
atrytas ištaisytas ir 
Namas randasi 6734 
wood avė.

NAUJJAS mūrinis namas, 6(St Halsted St 
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
garažas dil 2 karų. Namas ran
dasi 6653 $0. Talman avė.

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na- rame stovyje, 
karštu vandeniu apšildo- Sterby, ScoH 
aukštas beizmentas, graži ------- h-

vieta. Namas randasi 5422 So. ka.-S-

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotų prie Cedar 
Lake, 39 mylios i pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mų. Lotas $85. Džiaug-sitSs kitą va- 

. sarą sutaupydami po $1 j savaitę. 
I Speciatis pasiūlymas. Naujienos, 1739 

Box 881.

mas, I
mas, aukštas beizmentas, graži

PARDAVIMUI 520 akrų vai
sių ir stock farma, netoli Ham- 
lan ežero, geroje vietoje, % my
lios nuo mokyklos. Budinkai ge- 

gera žemė. F. 
ville, Mich.

PARDAVIMUI pigiai namas Rose- • V /f. ___
tir vandeniu šildomas, rendų neša• a a. 1»1_ !

Atsišaukit prie
Carpenter st. t. _ ...

$87 į mėnesį, cash $1500; likusių
PARDAVIMUI naujas mūri- 'sunui. kaip rendų. ?r*”

nis namas, 4 ir 4 kambarius, ( 34 joj pjace
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos; namas randasi Brighton 
parke 4037 S. Springfield avė.

4 ir 4 KAMBARIŲ namas, 
medinis su beizmentu; maudy
nės, elektra ir visi parankamai. 
Namas randasi 3052 S. Rock- 
well st

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75X125 ft Prie parkų ir 
mokyklų. Parduosim pigiai. Na
mas randasi 6602-04 South St. 
Louis avė.

NAUJAS mūrinis namas po 
6 ir kambarius, lotas 37X125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
well st.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 
, Lafayette 7674

. Bargenai
sutaupinsite nuo 
dabar pirkdamas

$1000 
vienų 

flatų statomų namų, ku

TAMSTA 
ir daugiau 
iš mano 2 
rie randasi 7143-45-49-51 S. \Vash- 
tunaw avi-. \’isi po 5 kambarius po 
3 ir 2 bedruimius, karštu vande
niu apšildomi, viskas įrengta su
lig vėliausios mados; randasi labai 
gražioj vietoj prie parko ir karų. 
Atsišaukite, tai yra tikri bargenai. 
Vienų iš tų namų parduosiu už 
$11,300. Pasiskubinkite kol dar ne
parduota.

T?-.................................................................
kiu-
IIU) 
kas.

galiu pastatyti <lel tamsių mi- 
kokį tiktai norėtumėt. Savinin-

Gcncralis konlraktorius
6949 S. Rockwoll sL

Phone llemlock 0367 
Atvažiuokit pažiūrėti.

REIK ALINGAS pianas ir auto
mobilis. Mainau puikų kertinį lo
tų, vertas $1700 už *100,0. Turite 
pianų — atrašykite laiškų. Ateisiu 
pažiūrėti. *

TIIOMAS SALKAUSKAS 
4205 N. St. Louis avė.

BARGENAS. Pardavimui 
mainymui. 5—6 kambarių 

’niškas, garu šildomas namas, 
je vietoje, prie Aberdeen st. 
(ii, $10,000. cash $2500, kitus 
sutartį.

L M. Greenblatt, 
1019 XV. 63 St.

arba 
moder- 

gero- 
netoli 
pagal

MORTGEOIAI-PASKOLOS
2- RI MDRGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corpęration

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

ĮVAIByS SKELBIMAI
r ’ ' ' —“I
Phone Pulhnan 8296
TUMONIS COAL CO..
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

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

Phone Pullman <8092 
Chicago, 111.k     ... - —>

PRANEŠIMAS MOTERIMS-
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 317/fcc, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų. <

FRANK SRLEMONAVIčIUS »O4 W. 33rd i»i h- i \ ▼«■

— ■ ■ —■ ■■' ■■■ I «
Tel. Yards 7282

Bes. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malcvojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

. . .. . . .. . . '——*
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGOk ........................... .......

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks jums elektros šviesą dy
kai. Gera proga. Reikia turėti biskj 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

TAISAU/ SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted ,St. 
Tel. Roose.velt 8500

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, ’trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
mijos darbininkai samdomi. J. J. 
nUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
Lų, Kendžių, Be- 
keroių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
- ■■ -.............................. ...........................................

PARDAVIMUI murinė 4 kam
barių cottage, yra elektra, di
delis jardas, Wallace st., neto
li 31, tiktai $3500. Labai ge
ras pirkinys.

| PARDAVIMUI prie Hillock avė., 
Mi Mary St. 2 angštijį mūrinis 

, namas, yra 3 flatai, 1 
viskas išrenduota, geri 
kai, tiktrti $111,000, dalį pinigais, ki
lus .mėnesiniais išmokėjimais.

IGNATIUS CIIAP & CO., 
31 prie \Vallaee St.

trautuvė, 
ndaunin-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ , KALBOS 
gramatikos,x. sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiamu 
pradinį mokslų į devynis mėnesius, 
augštesnj mokslų j vienus metus 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslu* 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum.1 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę. Angly kalbos visas kursai 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykis

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted SL Chicago, III.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18y18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketviri. pėdą. Su mažai įmokėjiino 
Darbų garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunsvvick 9131
f---------------------------------------------------

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN
40 N. Dearborn, Central 0023U.-------z--,..------------- ---------------------------------------- ;---------J

10 AKRI^^dirbamos Floridoj far- 
mų žemės i higlands Escambia 
C.ounty, netoli Pensacola ir Frisco 
R. R. Pačiame vidury vaisių ir 
abelnai lavinų sekcijoj. Yra geri 
marketai, mokyklos, bažnyčios, ke
liai, balti kaimynai koperuoja. Tik
tai $150 cash reikia. Gruodžio 7 
ekskursija, tikietas len ir atgal $35. 
Atsišaukit arba reikalaukit dykai 
knygutės. Gera proga.

McCaskill Estate, ()\vners 
Union Trust Bldg., 

7 S. Dearborn St. \ 
CHICAGO, ILL.

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes darb< 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina-

(me važinėti. Instrukcijos $15.00 ii 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbhn paskolinti pinigus, ap- 
saugojam nuo ugnies, parduodam 
ir ipainoin namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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

i ■■■ ..i.,............................. , .. ■ /


