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Krasin, sovietų diplo
matas, mirė

Kalba apie J. V. ir Meksi
kos santikių nutraukimą

5 angliakasiai, t per 9 dienas 
užlieti kasyklose, išgelbėta

Leo. Krasin, sovietu dip
lomatas, mirė

Buvo vienas nuosaikiausių so- 
vietijos vadų ir naudojęsis 
pasitikėjimu užsieniuose

LONDONAS, 'XI. 25. — Le
onidas Krasinas, sovietų char- 
ge d’affaires Lmdone, nebegy
vas. Vakar rytą mirė jis ane
mija.

Ta liga Krasinas sirgo jau il
gesnį laiką ir per pastarus ke
lis mėnesius jam daryta ne 
kartą kraujo transfusija, bet 
tai jo gyvasties nebeišgelbėjo.

Krasinas buvo komunistas, 
bet anaiptol ne kraštutinis į 
lytirę. .lis buvo veikiau kraštu
tinis į dešinę, ir savo pažvalgo- 
mis vienas nuosaikiausiųjų. Jis 
buvo žinomas kaipo “buržuazi
nis bolševikas”. Į komunistų 
skelbiamą ‘‘pasaldinę revoliu
ciją” jis žiurėjo kibai skeptiš
kai ir stovėjo už taiką su bur
žuazija. Jis norėjo vesti Ihisi- 
ją į normalinius demokratijos 
kelius. Užsieniuose jis turėjo 
didesnio pasitikėjimo, negu bet 
kuris kitas sovietų diplomatas, 
ir todėl jam pavyko užmegsti 
derybas ir padaryti prekybos 
sutartis su kai kuriomis Euro
pos valstybėmis.

20 žmonių žuvo per potvy
nį Francijoj •

NICA, Francija, XI. 25. — 
Vestibie upei išėjus iš vagos ir 
vandeniui išplovus pamatus, 
Roųuibilliere mieste, Alpes Ma- 
ritimes departamente, sugriu
vo dangau kaip dvidęšimt na
mų ir. kaip praneša, apie dvi
dešimt žmonių buvo užmušta.

Trijų vaikų motina nusižudė

MATTOON, III., XI. 25. — 
Nusinuodijo Mrs. Everett 
Young, trijų mažų vaikų mo
tina. Nusižudymo priežastis 
nežinoma.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra
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.

Jungtinių Valstijų ginčas 
su Meksika

Meksikos žemės įstatymai gali 
privesti prie nutraukimo dip
lomatinių santykių
i .. ..

\VASIIJNGTONAS, XI. 25.
— Valstybės departamentas 
vakar paskelbė, be jokių ko
mentarų, keturias notas, apsi
keistas su Meksikos valdžia dėl 
ameiikiečių nuosavybės teisių 
Meksikoj.

Einant naujais Meksikos že
mės įstatymais svetimšaliai, 
turintieji didelių žemės iv alie
jaus šaltinių nuosavybių Mek
sikoj' turi iki ateinančių medi 
sausio 1 dienos atsirašyti nuo 
savo teisės ireikalauti iš savo 
valdžių diplomatinės savo nuo
savybėms protekcijos ir įteikti 
Meksikos valdžiai prašymus 
koncesijoms gauti, kitaip tcs 
nuosavybės pereina j Meksikos 
valdžios rankas, 'lai butų dide-* 
lis smūgis Amerikos kapitalis
tams, turintiems milžiniškų 
žemės ir aliejaus baltinių nuo
savybių Meksikoj, ir Jungtinių 
Valstijų valdžia tokios skriau
dos padaryti jiems nenori lei
sti. Ginčas gali privesti prie 
diplomatinių Jungtinių Valsti
jų su Meksika santykių nu
traukimo.

Aliejaus kompanijos nu
silenkia Meksikai

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
25. Amerikiečių aliejaus 
kompanijos buvo nutarusios 
nepasiduoti ir ginčą su Meksi
kos valdžia dėl savo nuosavy
bes teisių pavesti Washingtono 
valdžiai išspręsti. Dabar betgi, 
bijodamos netekti visai savo 
žemių plotų, apie pustuzinis 
didžiulių kompanijų atsimetė 
nuo kombinacijos ir jau įteikė 
Meksikos valdžiai aplikacijas 
koncesijoms, kaip kad tų reika
lauja naujieji Meksikos žemės 
įstatymai. Manoma, kad netru
kus tą pat padarys ir kitos 
kompanijos. Tarp tų gi, kurios 
žada nepasiduoti ir kovoti iki 
paskutines, yra lluasteca Oil 
kompanija — didžiausia ameni- 
kiečių kompanija Meksikoj, ku
ri pirmiau buvo Ed. Doheny 
kontroliuojama, o dabar yra 
Standard Oil kompanijos šaka.

Šen. Borah priešinas 
santykiu su Meksika 

nutraukimui>

WASHINGTONAS, XI. 25.
— Senatorius Borah, senato 
užsienių komisijos pirmininkas, 
ir kai kuirie kiti senatoriai, ne
mano, kad ginčas su Meksika 
dėl pastarosios žemės įstatymų 
privestų prie nutraukimo ry
šių tarp Jungtinių Valstijų ir 
Meksikos. Pasak šen. Borah, 
nutraukimas santykių nieko 
nepadėtų, Jungtinės Valstijos 
daug geriau galėsiančios ap
saugoti savo piliečių gyvastis 
ir nuosavybes būdamos geruo
se santykiuose su Meksika, ne 
kad juos nutraukus.

5 angliakasiai, užlieti ka
syklose, išgelbėti gyvi
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IIAZLETON, Pa., XI. 25.
Iš šešių angliakasių, kurie pra
eitos savaitės antradienį buvo 
įkalinti vandens užlietose Le- 
high Valley Goal kompanijos 
Tomhicken kasyklose, penki 
lapo vakar naktį išgelbėti, šeš
tojo, kurs nelaimės metu buvo 
atokesnė j kasyklų daly, dar 
nesurasta, ir apie jo likimą ne
žinoma. Visi išgelbėtieji yra 
gyvi ir sveiki, tik labai suval
gę, kadangi per devynias die
nas buvo be maisto.

250 Amerikos lietuvių 
emigruoją Rusijon

Esą pavargę kova už būvį; A- 
menkoj; norį įsteigti savų 
komuną Leningrade

LENJNGKADAS, XI. 25. - 
Leningrado vyriausybė skelbia, 
kad ji padarius reikalingų pri
siruošimų priimti burini lietu
vių, viso 250 žmonių, vynų ir 
moterų, kurie iš Amerikos eini- ’■ 
gruoją į sovietų Rusiją.

Pasak Leningrado vyriausy
bės tie lietuvių emigrantai 
daug metų gyvenę Jungtinėse 
Valstijose, bet, pavargę nepa
liaujama \kova už būvį, prašę 
sovietų valdžios leisti jiems at
vykti į Rusiją ir įsteigti save
komuną Leningrade.

Sukilimas Albanijoje
Koncesijos Italijai esą maišto 

priežastys; vyskupas Fan 
Noli darąs sąmokslus

BELGRADAS, J u gosią v i j a, 
XI. 25. —Pasak pranešimų iš 
Albanijos premjero Ahmedo 
Zogu priešai Bari, Italijoj, ir 
Graikijos teritorijoj suorgani
zavę sukilimą tikslu nuversti 
Zogu valdžią delei valstybės 
banko ir aliejaus koncesijų. 
Keista betgi, kad judėjimas 
galėjo kilti iš Italios, kadangi 
koncesijos buvo pilnai italų 
rankose.

Sako, kad sukilėliams vado
vaująs katalikų kunigas Loro 
Zakko, buvęs išguito premjero, 
vyskupo Fan Noli, padėjėjas.

Kitos sukilėlių jėgos, suda
rytos Graikų teritorijoj ir Ko-
ro Tąsi vedamos, buvo bežy
giuojančios į Skutai), bet ‘buvo 
valdžios kariuomenės atmuš
tos.

Girdėt, kad vyskupas Fan 
Noli turįs savo buveinę Vien- 
noj, kame ir daromi sąmokslai 
nuversti A h modą Zogu.

Nusižudė, kad atmokė
jus skolas

BECKLEY, W. Va., XI. 25. 
— Mount Hope vakar nusižudė 
C. F. Lyda, apdraudos ir ne
krutamųjų nuosavybių broke
ris. Atbėgę, šūvį išgirdę, dar
bininkai rado jį nebegyvą. Ant 
jo rašomojo stalo rado jo palik
tą raštelį, kuriame jis sako, 
kad tai vienintelė jam išeitis 
iš visų keblumų iir kad jo ap
draudos pinigai butų suvartoti 
jo skoloms atmokėti. Lyda bu
vo apsidraudęs 100,000 dolerių.

350 MENONITŲ APLEIDŽIA 
KANADĄ

WINNIPEG, Manitoba, XI.
25. — Skųsdamies, kad Kana-

[Pacific and Atlantic Photo |
Albert B. Fall, buvusis narys Hardingo kabinete. Dabar jis 

yra kaltinamas sąmokslu prigauti Amerikos valdžią.
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Dar vienas Rusu moksli-: Rusai dabar kasosi sau 
įlinkas nusižudė pakaušį

Pravda pripažįsta, kad vargas Bolševikai norėjo parodyti Ar.-
ir valdžios traktavimas ver
čią rUNŲ mokslo, vyrus žudy
tis

RYGA, XI. 25. — Leningra
do Pravda praneša, kad pra
eitą antradienį Leningrade nu
sižudęs prof. G. G. Jakobsonas, 
per trisdešimt meti) buvęs Ru
sų Mokslo Akademijos zoologi
jos muzejo vedėjas. Prof. Ja
kobsonas buvo žymiausias zo
ologas Rusijoj. Jis buvo 63 
metų amžiaus.

Kalbėdama apie tragingą 
prof. Jakobsono mirtį Pravda 
pastebi, kad per pastau uosius 
trejus metus daug žymių rusų 
mokslinjnkų atsiėmę sau gy
vastis. Jie padarę tai — pati 
Pravda pripažįsta — dėl var
gingų savo materialinių aplin
kybių ir dėl blogo valdžios 
elgesio su jais.

Rumanijos karalienė su 
vaikais apleido Ameriką

NEW YORKAS, XI. 25.
Lnmanijos 'karalienė Marija 
su savo dviem vaikais, prince
se lleana ir princu Nikalojum, 
viešėję kurį laiką Amerikoj, 
vakar laivu Berengarija iš
plaukė namble.

5 STUDENTAI PAŠALINTA 
Už GIRTYBĘ

jęlijoK darbininku vauų nedo
rybes, ir patys save išdavė

RYGA, XI. 25. — Sovietų 
cenzūra ėmė ir padarė kvai
liausią klaidą.

Dalykas toks. Oficialinė so
vietų telegrafo agentūra iš
siuntinėjo visiems sovietijos 
laikraščiams telegramą, kurioj 
pasakojama, kaip “išdavikai” 
Anglijos darbininkų vadai ver
ste verčią sfneikuojančius ang
liakasius grįžti į kasyklas dir
bti, tuo tarpu kai tiems ang
liakasiams esą mokama algos 
tik 7 šilingai, arba 31/j) rublio, 
dienai.

Iš tos telegramos rusų darbi
ninkai dabar sužinojo, kad An
glijos angliakasiai vis tik gau
davo algos daugiau negu dvi
gubai liek, kiek kad gauna an
gliakasiai Rusijoj — “pačių 
darbininkų valdomoj” valsty-

OBERL1N, Ohio, XI. 25. — 
l ž tai, kad viename šokių va-' 
kare jie girtuokliavo, penki 
Oberlino kolegijos studentai ta
no pašalint* 'š mokyklos.

Chicagai ir Opielinkei federa
linis oro bitinas šiai dienai pra
našauja:

Gali būt sniego, ir šalčiau; 
stiprus, daugiausiai žiemių va
karų vėjai.

dos švietimo įstatymas pareik Vakar temperatūra vidutiniŠ- 
nąs į kelią jų tikybai, 350 šios kai siekė 35° F.
provincijos menonitų iškeliauja Šiandie saulė teka 6:52, lei-

be j.

Kiniečiai boikotuoja 
Japonų interesus

Rankove tarp kiniečių pikietų 
ir japoniečių sargybinių į- 
vyksta susikirtimų

TOKIO, Japonija, XI. 25. — 
Iš Ha n kovo praneša, kad ten 
susidarius labai rimta padėtis 
dėl kiniečių pradėto boikoto 
japonų interesams. Nuolatos 
įvyksta susikiutimų tarp kinie
čių pikietų ir japoniečių sargy
binių. Kinų dokų darbininkai 
atsisaką dirbti japoniečių lair 
vams.

Šiais metais užsimušė 
80 britų aviatorių

LONDONAS? XL 25. —Bri- 
tų aviacijos ministerio Hoare 
pranešimu šiemet Anglijoj bu
vo 230 aeroplanų susikulimų, 
kuriuose 80 aviatorių užsimu
šė. Praeitais metais susikūlė 
212 aeroplanų ir 50 aviatorių 
užsimušė.

į Paraguają, Pietų Ameriką. džiasi 4:22 valandą. joms $50,000.

NEW YORKAS, XI. 23. - 
John D. Rockefeller, j r, paau
kojo žydų labdarybės draugi-

Jungi. Valstijos norinčios 
' pavergti Meksiką
Meksikos komunistų vadas ra

gina kominterną padėti Mek
sikai prieš Jungt, Valstijas.

MASKVA, XI. 25. — Mek
sikos komunistų partijos atsto
vas, Abram Stirner, kominter- 
no vykdomojo komiteto sesijoj 
pareiškė, kad Viso pasaulio ko
munistų priedermė esanti rem
ti Meksikos valdžią josos kovo
je su Jungtinėmis Valstijomis 
ir katalikų bažnyčia.

Meksikos prezidento rinki
mai 1928 metais, pasak Stir- 
nerio, busią lygu pilietiniam 
karui. Komunistų partijai tek- 
siąs uždavinys sujungti visas 
revoliucines jėgas, kurioms da
bar turį įtakos kapitalistinė 
valdžia ir relormistinės Meksi- 
kos dairbo unijos. Komunistų 
uždavinys betgi esąs remti val
džią jos kovoj su katalikų baž
nyčia ir Jungtinėmis Valstijo
mis. Meksika tai esanti ne 
Kuba, ne Panama ir ne Nikara- 
gua, kurioms vienu rankos pa
sukimu galima sprandas nu
sukti, bet valstybė su 15, miilo- 
nų užgrūdintų darbininkų ir 
valstiečių revoliucininkų, su
darančių tokią “patrovą”, ku
rios dagi stangus amerikiečių 
pilvas nepajėgsiąs suvirškinti.

Rinkimai Meksikoj išspren
džiami ne balsais, bet gink
lu,” sakė Stirner. “Jungtinių 
Valstijų politika tampoma į dvi 
pusi. Aliejaus interesai ir ban
kininkai, remiami katalikų ku- 
nig’ijos nori ginkluoto įsimaišy
mo i Meksiką, tuo tarpu kai 
pramonininkai, kontroliuoją 
baltąjį namą, nori ramaus L:io- 
vimosi į Meksiką politikos. Bet 
ir vienu ir antru keliu siekia
mos pavergt’ Meksika.”

Sprogimas kasyklose 
darbininkas užmuštas
SPRINGF1ELD, III., XI. 25.

Citizens kasyklose B. vakatr 
įvyko dulkių ekspliozija, ku
rios buvo užmuštas sproginto- 
jas Wm. Cunningham, 50 me
tų. Pusantro šimto angliaka
sių ką tik buvo apleidę kasyk
las, kai atsitiko ekspliozija.

$300,000 gaisro nuostolių
ABERDEEN, S. D., XI. 25. 

— Vakar gaisras sunaikino 
čia Ward viešbutį, Bouchard 
departamentinę krautuvę ir 
žalojo ttris kitas verslo įstai- 
yas. Nuostoliai siekia per 300,- 
000 dolerių.

Lietuvos žinios.
Lietuvon atvyko SSSR ko* 

misija arkliy pirkti
Arkliai busią perkami nuken

tėjusioms nuo'bado pavolgės 
sritims

KAUNAS, XI. 6. šiandie 
į Kauną atvyko SSSR komisi
ja su Silindrichu priešaky, už
pirkti airklių.

Vienas tos komisijos narys 
pasikalbėjime su “Lietuvos” 
bendradarbiu taip išsireiškė dėl 
tos komisijos darbų:

—Komisija gavo Maskvoj 
skubų . įsakymą vykti Lietuvon 
ir pradėti arklių užpū ki lieji
mo darbą. Komisija mano išbū
ti Lietuvoj kelias savaite?, at
sižvelgiant į darbo* sąlygas. Ar
kliai užperkami nukentėjusiai 
anais metais nuo nederliaus 
Pavolgio sričiai. Viso labo ar
klių manoma nupirkti keli tūk
stančiai.' Užpirkimo darbą ko
misija nusistačiusi atlikti per 
koperatyvus ir ūkininkų orga
nizacijas, kad išvengus atskirų 
tarpininkų, kas duosią galimy
bės mokėti savininkams aukš
tesnes kainas. Savo darbą ko-* 
misija norėtų atlikti kiek gali
ma greičiau, lyg žiemos šal
čiams prasidedant, kad nupirk
ti arkliai lengviau butų galima 
pargabenti. Arklių transportai 
galės eiti arba geležinkeliais 
arba juromis iš Klaipėdos Lė
ni ngradan. Pastaruoju atveju 
tenka ypač skubėti, kol Lenin
grado uostas nesąs dar užša
lęs. Alt Ūmiausiomis dienomis 
komisija vyksta provincijon 
pradėti susižinojimo darbą su 
suinteresuotomis arklių par
davimu organizacijomis.

■■ — I ■

Okupuotoje Lietuvoje
Okupantai uždarinėja 

mokyklas

Vilniaus krašte okupantai už
darė eilę iš seniau jau veikusių 
lietuvių mokyklų. Uždarymo 
priežastis ta, kad norima lie
tuvių vaikus priverstinai len
kinti lenkų mokyklose.

' Savotiškas gyventojų 
surašinėjimas

Paskutiniu metu okupantai 
Vilniaus krašte pradėjo sura
šinėti gyventojus. Surašinėji
mas atliekamas iš patiekiamų 
valsčių sąrašų, net nealsiklau- 
sianl gyventojų.

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos. 4

Naujienos garantuoja pilnų 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 į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. J 15th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS -
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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f KŪDIKIŲ 
GEROVĖS skYR1U$\
DEL APRUPINIMOJj

MOTINŲ IR. JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Kas Dedasi
■ Bulvių derlius šiemet iš vie
no ha Žemės sudaro 220 cent
nerių. Bendras viso krašto 
bulvių derlius siekia daugiau 
kaip pusantro miliono tonų.

Įvairios Žinios

ąentkartes 

pasekmingai 
išaugintos su 
šiuo puikiu

rrarbaa Matymu ir teaUl

yra dalytai kart sms ta
rta* racaUariikal* teft*. 
tarpiai* atvirai U btaval 
rarr1**^

Kaip galima išvengti aklumo, kurtu
mo ir amžino iškrypimo

Valstybės kontrolės revizijos 
išdaviniai.

Valst. ‘ kontr. patikrinusi bu
vusios vyriausybės apyskaitas, 
rado padaryta daug išlaidų ne
silaikant įstatymų. Išeikvojimai 
padaryta išmokant ministe- 
riams komposacijas įvykus mi- 
nisterių kabinete krizini ir ki
tais atvejais. Viso 51,333 lt. 
Ministernii primininkui išsiųs
ta nota, kurioj valst. kontrolė 
prašo padaryti atatinkamų žy
gių pamokėtai sumai grąžinti 
valstybės iždam

Audros išdaviniai. Spalių 16 
ir 17 naktį buvo kilęs didelis 
viesulas, kuris ėjo neplačiu ruo
žu, bet pakeliui pridarė daug 
žalos. Labiausiai nukentėjo 
Kartenos miestelis. Sugriauta 
apie 10 trobesių, sunaikinta so
dų dalis; kitų trobų nudrasky
ta stogai. Pro Kauną šis vie
sulas praėjo su lietumi. Kai 
kurių namų stogai apdraskyta. 
Didesnių nuostolių nepastebė
ta.

LIETUVIŲ TAUTIŠKA DR-STE
DENGIA SMAGŲ

ŠOKIŲ VAKARĄ
Šsštadienyj, Lapkričio (No*.) 11 d., 1926

KALLARIGH SVETAINĖJE
4430 Wentworth Avė.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c ypatai
Šiauni Muzika

KOMITETAS

KIMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą,- Ir 

Nepalyginamą Vertybę

E4GLE BRAND
CONOENSED MILK

l.it
6

Ui 81 
kuponą

dykai li®tu- 
vlAkal pamoktt 

kaip pritiurėtl 
ir penetl save Ir 

jusy kūdiki- TSktrp-
klte i r pąieiysklta 

Šiandie su Jūsų vardu 
ir adresu.

THE BOItDEN COMPANT 
lorden Blda. New York

Reikia imti dideliausios atydos 
plaunant kūdikio akis, ausis, nosį ir 
gerklę. Nors svarbu šituos organus 
švaroje užlaikyti, ijet lygiai svarbu 
nepažeisti bevalant. Rekomenduoja
me didžiausį švelumų. Nevartokite 
aštrių muilų ar tirpinu. Del antakių 
apvalymo užtenka jpaprasto borakso 
tirpinio, gaunamo aptiekoje. Tų pa
tį galima vartoti ir nosei bei gerklei 
Jei akys, ausys, nosis šluostomi su 
skuduru tai reikia imti minkštų ir 
sterilizuotų. Aptiekoje gaunama 
sterilizuota bovelną geriausia tinka 
Kokių materija nevartosi neteik jos 
vartoti du sykiu. Mazgojant akis, 
vartok vienų švarų šmotukų kiekvie
nai akei atskyrium, ir nedažyk i tir
pinį, bet pilk skystimų ant skepetos 
Taip pat reikia mazgoti ir ausis, ger
klę ir nosį. Bukite tikri, kad rankos 
jūsų švarios pirm čiupinėjimo mate
rijoms.

Jei bile minėtų organų pasidaro 
rausvumas, tinimas arba pūliai ne
bandyk jų pats gydyti — pas
gydytojų, arba nunešk kūdikį į des- 
pensariją. ar sveikatos centrų. Juk 
žinai, kad nieko nežinai kas iššaukė 
tokius dalykus todėl negali nei jų 
gydyti. Iš to gali kilti aklumas ar 
kurtumas jei neprisengsi tuoj šauk
tis medicinos pagelbės. Gydytojas 
ėgli kur kas daugiau gero padaryti 
ligos pradžioje egu kada liga jau pa
siekė žiaurų laipsnį.

Yra tam tikri iškrypimai kurie gim
stant lieka nepatėmyti. kaip stabkoje 
ir šašai. Yra rimta klaida leisti to
kius dalykus pro pirštus, • pasitikint, 
kad kūdikis išaugs. Pasirodymas su 
gydytoo tokiais atvejais nedaro jo
kios blėdies. Jei gydymų atidėti to
liau, tai reikia tam kompetentiško 
daktaro pritarimo.

Kaip savo ktidikius apsaugosi

konfe-s
rugsėjo

K a 1 ė j imu mok y toj ų 
rencija įvyko Kaune 
13 14 d. Dalyvavo kalėjimų 
mokytojai ir kepelionai. Svar
styta kalėjimų mokyklų prog
rama. Be to aptarta daug svar
bių kalinių švietimo reikalu 
klausimų.

Lengvatos invalidams. Nu
matomos daryti lęngvalos karo 
invalidams, keliaujantiems ge
ležinkeliais į visuotinus karo 
invalidų kongresus ir kitais in
validų komitetų paliudytais at
vejais.

Atidarytas lietuvių dailės sa-. 
lonas Kaune. Lietuvių dailės1 
Iraugija savo buste atidarė dai- 
rs sajoną. Dabar jame yra se- 
nosios tapybos paroda. Išslaty-' 
!a apie 90 įvairių amžių alieji
nių paveikslų, akvarelės ir mi

tria 1niathros.
gražias ir

Salonas užima
erdves sales.

miškingumas.
Lietuvos miško

Krašto 
kapuotos 
lis siekia 861,572 ha, bet i^ šio 
Tinto atmetus kirtimus, pelkes 
ir kitas miško retumas, ku
rios sudaro 195,848 ha, gero 

sii- 
plo-

kitas
sudaro 195,848 ha, 

niško yra 605,724 ha, kas 
daro bendro musų krašto

plo-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd.

Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Atyda Bečleriams
Atidarė Milauckas naują modernišką holelį. Kambariai dideli, 
šviesus, garu šildomi, kambary šiltas ir šaltas vanduo; ra
kandai naujausios mados, maudynės plain ir shower, tik $5.00 
j savaitę. Atsišauki! pas

A. MILIAUSKAS
1247 So. Cicero Avė. Phone Cicero 205

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “rOie Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis iŠdirbčjas 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 Peoplee

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avemie

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tų pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki 4da 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Iregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palengiMt’inimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.

Ar esi vienas iš tų, kad tiki, kad 
nedapenėjimas randamas 
biednuoių^ne tenementuose ? 
vesti tyrinėjimai 
miliono "mokyklos 
tik 17 nuošimtis 
padėty, 
kenčia nuo šio. 
tave visur yra nedapenėtų, 
penimų vaikų, bet nematai pavojaus. 
Nedapenėjimas laipsniškai suardo vi
sų kūnų, bet dėlto, kad dirba tokiu 
slaptu budu, jo vaisių nesimato neaty- 
diai akiai, iki jau pervėlu.

tik pas 
Tikrai 

parodė, kad tarjie 
vaikų New Yorke 

pirmos klesos kūno 
Turtingi kūdikiai ir biedni 

Gali būti kad apie 
negerai

Opera per radio. Kauno ra- 
Jio stotis ruošiasi Valstybiniam 
teatre pastatyti tam tikrą prie
taisą, kuris stočiai tarpininkau
jant, perduos teatre statomas 
Iramas, operas, koiięertus vi
siems radio abonentams.

Lietuvos prekybos rūmai — 
tarptautinių prekybos rūmų na
rys. Tarptautiniai prekybos ru
nai spalių 20 d. vienbalsiai nu
tarė priimti Lietuvos prekybos 
r pramonės rūmus savo nariu.

Ofiso telefonas Cicero 4079

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Prooklyn, N. Y.
i ————■*

SANTAL 
M1DY

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

FACTORY SALE
Naujo Modelio Boileris 

Padaryta* iš ekstra atipraua 
5 colių breainė kepuraitė ir 
Katalogas 
DYKAI JSk

Štai yra keletas taisyklių kurias 
nurodys jums gydytojas pirm gimimo 
kūdikio. 1 — valgykit laxative val
gius, vaisius, daržoves ir All-Bran. 2 
— Gerkit daug vandens. 3 — Apsau- 
gokit nuo perdidelio savo sunkumo, 
vengkit saldumynų ir riebumų. 4 — 
Gerkit pienų ir vartok it pienų su 
KeKlIogg’s All-Bran. Kellogg’s All- 
Bran yra gamtinė gyduolė nuo užkie
tėjimo. Tai grynas selenu produk
tas, jos išvalys žarnas ir lauk eisite 
nauraliai ir reguliariai.

Skaityk šituos straipsnius kas sa 
vaite atydžiai'ir pasidėk ateičiai.

Rinkliava Basanavičiaus var
do fondui, šiemet lapkričio 23 
diena sueina d-ro Jono Basana
vičiaus garbingo amžiaus 75 
metai, ir kartu su tuo jo ne
paprastai vaisingos lietuvių tau
tai darbuotės 50 metų. Norėda
ma tai tinkamai pagerbti, Vil
niečių Sąjunga, kuri yni susi
rūpinusi kultūriniais Vilniaus 
krašto reikalais^ organizuoja 
rinkliavą Basanavičiaus vardo 
fondui kultūriniam darbui su- 
itįprinti. i

25 naujas apielinkes 
apielinkes — j pas

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

AGIO VIDURIUOSE I
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

ARTINASI DIDŽIAUSIS PELNAS
M r. Lawrence P. Romano pagelbėjo sutverti 
Chicagos Distriktuose — -smarkiai augančias _ 
kutintus 15 metų. Jis uždirbo pinigų kostumeriams visuose tuose 
distriktuose. Bet jis mano, kad didžyausis 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?
Lawrence 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 
R'/a mylios nuo vidurmiesčio, arčiau negu Evanston, Niles Center 
ar BeVerly Kilis. 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 įrengimai 
bus užbaigti, čia pasidarys svarbus biznio distriktas, kainos čia 
pakils labai augštai.

Bet dar dabar mes pardavinėjame dėl apartmentinių namų žemę 
šioje vietoje pigiau negu $40 už frontinę pėdą — lengvais išmo
kėjimais — įskaitoma' suros ir šalytakiai, vandenį, gasą, elektrą 
galima įvesti. *

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

AND 
fiD£WALKS
INCLUDED !N 

THE PriCE-

ŽEMOS DENTISTERIJOS 
KAINOS

Musų tikslas yra ne gauti ju
mis pacientu tiktai vieną sykį ir 
pažiūrėti kiek mes galime jums 
parokuoti, bet suteikti jums tokį 
patarnavimą, kad jus parėję na
mo pasakytumėt ir savo <1 raugam s 
apie musų gerą darbą ir la&ii pri
einamas kainas. ‘

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

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7. . z

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943
Ofiso valandos nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 meili

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonatc of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimų viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labui lengvai. Be to dar, jis 

daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir peni 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno, Charles H. 
Phillips nuo 187£.

ši

VEIKIT GREIT
. t

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.

VVA7ER GAS S 
LLECTRlCITr 

lAVAHABLL j

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

Telephone Main 3933

aisir atoro copper. 
vamzdis.

Lengvas nu
valyt. Kepu
raitė be Sriu
bų, randukų 
ir negenda.
Nenuplik h i t 

rankų nuim
ant dangt|. 
Kepuraitę ga
lima nuimti 
ir uždėti | 
sekundų tik 
pasuk Utp s u 
nykščiu Sriu- 
bėij. Saugus, 
paprastas, pra 
ktiikaa i r 
stiprus. Dar 
tokio* rųSie* 
indai nebuvo 
taip pigiai 
p a r davinėja- 
mi. Tai yra 
oro spaudimo 
boileris i r 

‘paajteurizsr’. 
N teko nėra ge- 
Jia laikys visą

Geras - cfel virimo namuose.
vartoj mo.

tarnavimą Ir užganėdinitn*. 
ui cash dirbtuvės kaino- 

money orderj arba Čekj. 
Greit prlsiųalm stipriame tmk*e. Verta Ji jai-

antiių, suteiks (>. 
J | nuprrksit tik 
ptis. Atsiųskit

HOME
18 E.

MANUFACTUHING CO.
Kinzie Ht* Chicago, III.

Dept. M-27

Vysk u pu memorand urnas.
Spalių 8 d. Įvyko Kaune vys
kupų konferencija, kuri įteikė 
Respublikos Prezidentui memo
randumų. ' šitame memorandu
me nurodomas nepatogumas, 
neturint Lietuvoj atskiros baž
nytinės provincijos ir tos tei
ses, kuriomis vaduojantis ii j- 
kurta šį pavasari. Be to, me
morandume kalbama, kad 
barlinė vyraiusybė nenorinti 
to fakto pripažinti, buk 
9sųs nenumatytas Įstatymų,
vyriausybės žygis, pasak me
morandumo autorių kitaip lai
kyti negalima kaip kad pradė
ta kova prieš bažnyčių. Pozi
cijos spauda vyskupų memo
randumą kitaip įvertina ir ma
to kaip pastangas priversti vy
riausybę sutikti su ta lietuvių 
tautai. skriauda, kurią šį pa
vasarį Romos papa padaręs jai 
savo konkordate su lenkais, 
pripažindamas Vilnių Lenkijai. 
Kol papa neatitaisysiąs šitą 
lietuvių tautai skriaudą, tol ne
su reikalo jos pastatytai Vyriau
sybei pripažinti papos bažny
čių sutvarkymą Lietuvoj, tuo 
labiau, kad jis turėjęs būti at
liktas tam tikru konkordatu 
arba sutartimi su Lietuvos val
džia.

La\vrence P. Romano & Co.,
1 10 So. LaSalle St., Chicago, III.

Malonėkit atsiųsti man faktus 
iškaščių ir atsakomybės.

« *

i Vardas .............♦............................. *•■■■

Adresas

. -Si.

KUPONAS

apie jūsų žemų kainų apartmentinę žemę netoli Murųuettc Park, be

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.
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Ar Jus Žinote Kad-Daugiau Negu Keturesdešimtis 
Ligų Gali Būt Surasta Nuo Užkietiejimo

Uik lėtėjimą* išvysto kita* H-' 
ga*, ne* ji* paleidiia | ju*ų 

■t i * t e m a pavojingų* nuodu*. 
Juo ilgiau jie užailik* ju*ų 
<d*temoj. tuo daugiau atsiras 
nuodų. Štai kodėl niklėtėjimą* 
turi būti prašalinta* tuojau 
tint v i*ado*.

.1 ei v a I g y a i t reguliariai, 
Kellogg'a ALL-BRAN suteik* 
pagelba ant v’.*ndo*. Valgykit 
rnailaiuiiui du atalavua šaukš
tu* kandie n - chroniškuose at
itik Imuoen *u 
glu. Kellogg'*
garantuojama, kad 
arba groaerninka* 
jum* p'niguu.

kiekvienu vai-
ALL-BRAN 

pagelbė* 
gro>.ln*

KORESPONDENCIJOS
S———■ ■ .1 II. I     ■ I I II

I Dentistai

' Drs. Kelia ir Winberry

Gydytojai rekomenduoja Kellogg’* ALL- 
BRAN nuo uikictėjimo todėl, kad jie 
žino, jog jo* .nuteik;a tikra* paackmea 
kenčiant’em*. Tiktai ALL-BRAN gali 
būt 100% veikiančio* dėl praša-<nimo už
kietėjimo. Tai yra iramtinė* gyduolė* 
nuo uikietėjimo. Kallotcg'* AI.l.-BRAN 
išvalo ir atšviežina žarna*. Jo* taip 
veikia kaip paU gamta Ajima* lauk pa
sidaro natūrai’* ir rejulinri*. Jo* iš
valo vi*u* nuodu* !š ju*ų kūno.

Kellogg’rt ALL-BRAN 
maiAyklt

*11 pie- 
au virtai* nrba ne- 
Bandykit ja* recep- 

randa* ant kiekvieno pake- 
jų skoni*. Gydyto- 

ir rekomenduoja 
ne* jie žino, kad 
irlok.t pilh| arba 

I enkiančių gyduolių. Vi*uo«e gronernė- 
• e raudonuoae n- taiiuo*e pakeliuose. Bet 
ikrai lairėkit, kad butų Kellogg’*. I“h- 
< uodamou visuose hoteliuoie ir re*tau- 
rantuose.

Valgykit 
nu arba 
v irtai* skanėstui*. 
iuo*e, kur e 
1 o. Jum* patiks 
j ii užrašo | receptu* 
l.dlora'a AI.L-BRAN. 
Jo* Kerai veika. Nev

Iškirpkite ir atsiųskite Ai kuponų mums Šiandien su Jimu vardu ir adresu

Malonėkit* atsiunti man dykai 
lampelin) pakeli ju«t| Kellogtf'o 
ALL-HRAN sykiu tu ift- 
formacijom!* mano kalboje ir 
ką reiJkia ALL-BRAN dėl ne
gero* «veikato* ir kaip aš ga
liu išvengti užkietėjimo.

ZJ" į. Ha'..., 
Vardas . 

į Adresas 
__ I Lithuanian

Kellogg Cornpany 
Battl# Creek, Miehiiran

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutės.

Jie visi mėgsta
<1

Bridgeport, Conn. ■
Miestas turi apie 1 10,000 gy

ventojų. Yra arti jurų, taip kad 
vasaros laiku labai gražu, ypač 
Sea Side parkas ,einantis visu 
juru pakraščiu. Musų lietuviai 

| vasaros metu, kada tik turi 
i liuoso laiko, irgi eina maudytis 
I j jurą.—- Mariame Vera.

: Indiana Harbor, Ind.
I ■ ■■ —■ " 1 '■ "■

“Svarbus*’ SLA 1X5 kp. susi
rinkimas

I _______
SLA 185 k p. susirinkimas į- 

vyko lapkričio 5 d. šiaip nebū
tų “svarbus”, nes tik papras
tas mėnesinis susirinkimas ir 
i nebūtų reikalo apie-jj ir rašy
ti, bet kad keletas “svarbių” 
nutarimų liko pravaryta, tai 
nebus pro šalį parašyti, kad ir 

jdaugiaus SLA narių žinotų 
[apie musų veikimą.

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

”sasy7 hest » FF tWD y to i x

35c

BONKĄ
Narą nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICIITER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

KAIP ILGAI JĮIS DEVIT 
SAVO OVERKAUTį

Išpradžių ėjo gana sėkmin
gai, bet kuo toliaus, tuo smar- 

| kiaus musų SLA “darbuoto
jai” pradėjo rodyti savo smar

kumą, nors jau ir pradžioj su
sirinkimo buvo keletas “susirė
mimų” dėl protokolo. Mat vie- 

jiias veikėjas, p. Kesilis, pasi- 
i vėlavo ateiti j susirinkimą ir 
'atėjo kada jau buvo balsuoja
ma protokolas. Tas žmogelis 
(tik peržengė durų slenkstį ir 
dar nenusiėmė kepurės, o jau 
sušuko “piimininke, aš noriu 

Į balso”. Pirmininkas pastebi, 
kad jis nežino kas svarstoma, 
nes negirdėjo protokolą skai
tant. Bet jis nepaliauja prašęs 
balso, tad pirm, leido jam kal
bėti. Pasikarščiavo, pasikarš
čiavo ir protokolas liko priim
tas su pataisymu. Jie taip yra 
įpratę protokolą tapyti ir ne
priimti jau nuo balandžio mė
nesio. T ‘

Bet Šitie Hart Schaffner
& Marx Overkautai

LAIKYS ILGAI

$33.50-547.50
Pamestas kur nors ant krėslo, susėdėtas teatre, ne
šamas, pakabintas ant rankos, pakabintas kur nors 
į medį sulankstytas — tikra romėniška šventė dėl 
overkauto kuomet jis yra pakabintas ant kaboklio. 
Ir vyrai dar reikalauja iš tokių overkautų šeipo ir 
gero' atrodymo.
Hart Schaffner & Marx Overkautai yra padaryti 
ilgam dėvėjimui, tvirti. Ji? yra tokios rųšies kurių 
vyrai reikalauja. Yra visokių stylių ir dydžio.
Naujos spalvos yra cerarvzood dusk pilki ir Dusted 
Mėlyni.

GorecKi’s
115 E. Main St., St. Charles, III.

Phon? 95 , '
Pardavinėtojas Mr. John Gricunas

Toliaus raštininkas perskai
tė keletą laiškų iš centro. Vie
nas laiškas buvo dėl buvusiojo 
finansų raštininko, kurs bebū

damas finansų raštininku pri
darė daug nesmagumų kuopoj 
ir dėl centro. Mat f i n. rast, 

'surinkdavo mėnesinius mo
kesčius iš narių, bet susirinki
mo ir jų nepasiųsdavo, o ku
rias siųsdavo, tai tik dalį mo
kesnio; reiškia, jei narys už
mokėdavo už 6 mėn., tai rašti
ninkas pasiųsdavo už 3.

| Tame laiške centro sekretorė 
p. Jurgeliutė sako, kad fin. 
rasti, neatliko savo užduoties 
kaip rodo konstitucija ir dėl jo 
kaltės yra daug narių suspen
duoti nekurie dar nėra ga
vę ligos pašelpos. Sako, kad jo 
alga butų sulaikyta pakol vis
kas bus išlyginta, 
kesnių knygutės 
knygomis.

| Tas laiškas labai 
sų “veikgjus”, pas 
mas balso, —- visi 
tame klausime.

I Pirmas 
lis ir tas 
je duoda 
rei, kaip 
kyli fin.
tik nesulaikysime, bet dar nu- 

! pirksime dovanų už gerą pasi
darbavimą.”

Antras gauna balsą p. Jasu- 
Mis. Tas irgi įtūžo ir pradėjo 
varyti spyčius nepaisydamas 
nieko, sakė kas jam ant seilės 
užbėgo. Sakė: “Delko mes da
bar taip daug turime nesma
gumų ir delko mums centras 
vis nurodo ką mes turime da
ryti? O dėlto, kad mes neturi
me valdybos”. (Mat t Jasulis 

jaučiasi esąs be valdybos, nes 
Įjie turėjo savo susirinkimą ir 
' tame susirinkime nutarė pra
šalinti dabartinę valdybą, ir 
skiriant fin. rašt. ir jis mano, 
kad šiuo laiku nėra valdybos). 
Sakė, kad ne centras turi mo
kinti kuopą ką reikia daryti, 
bet “mes” turime centro val
dybą mokinti ir sakyti ką ji 
turi daryti.
Toliaus prieina prie “svar-

besnių” nutarimų. Perskaito
ma iv kitą laišką. Laiškas ad
resuotas SLA 6-to apskr. sek r. 
K. J. Semaškai nuo centro se
kretorės p-lės Jurgeliutės. 
laiške rašoma, kad apskr. su
rengtų maršrutą 6 to apskr. 
ribose centro organizatoriui. Ir 
vėl visi prašo balso. Pirmas kal
ba “draugas” Pasurskas (kuris 
gyvena Chicago j, bet priklauso 
Ind. Harbore). Tas “draugas” 
kalba ir nieko nepasako, bet vis 
minėjo, kad mums nereikia jo
kio organizatoriaus, nes mes 
esame gana gerai organizuoti 
ir stiprus, tegul važiuoja orga
nizatorius kur “draugai” nėra 
organizuoti, mes nedarykim di
delių išlaidų dėl centro. Antras 
kalba p. Jasulis. Tas tai tikras 
Andriulio, Mizaros ri kilų bro
lis. Nors p. Jasulis sakosi ne
sąs- jokia bolševikas (gal jis ir 
nėra) ,bet tokius darbus dirba 
ir tokius įnešimus duoda, kaip 
geriausias bolševikas. Sakė, 
kad mums nereikia organizato
riaus. Mums reikia taikintojo, 
kuris galėtų sutaikinti; dabar 
pas mus didelė betvarke ir su
irutė; jeigu meJ ir surengsime 
prakalbas centro org. niekas 
neišeisiąs (iš kur jis tai žino?); 
gal tas centro organizatorius 
bus Dr. Montvidas ar Semaš
ka, kurių mes bij rne ir neno*. 
rime matyti. Pirib. pastebi, 
kad ne Dr. Montvidas ir ne Se
maška bus, bet bus iš New 
Yorko. Bet nepaiso nieko, kitas 
duoda įnešimą, kad nereikia 
jokio organizatoriaus. Tas ir 
liko pervaryta. Reiškia, “vei
kėjų” nutarimu, negalės apsi
lankyt centro organizatorius į 
Indiana, Harborą. Ot tai musų 
“veikėjai”, kurie kiekviename 
susirinkime statosi, kad jie la
bai darbuojasi dėl SLA. labo. 
Ir prie ko jie prieis? Jau dabar 
keletas atsisakė mokėti mėnesi
nį mokesnį vien dėl to, kad 
kiekviename susirinkime termai 
ir betvarkė.' Tur būt jie nori 
visus rimtesnius SLA. narius 
išbauginti lauk, o paskui pasi
likti vieni, kad galėtų šeiminin
kauti taip kaip Maskva jiems 
diktuos.

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzatninaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
Phone Commodore 0307

Valandos: 9 iki 9 kasdien
9 iki 12 Nedaliomis

0558 So. Western Avė.
Valandos: 5 iki 9 vakarais. Dieno
mis ir nedčldieniais pagal sugert j.

Phone Hemlock 2061

Tel. Lafayette 4223 /
Plumbing, Heating 

Kaijio lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Str«t, Chica.o, III.

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURSELIONIS
A D V O K A L A Q

i Miesto Ofisas
190 No. State S t., Koom 1012 

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

i 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
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiamsJ

V i i ii '

narių mo
šų centro

užgavo mu-
pylė pri*&y-

nori balso

gauna balsą P. Kesi- 
veikėjas savo spyčiu- 
vėjo centro sekreto* 
pasakyti, kad sulai- 
sekr. algą. “Mes ne

.............. . . I " *
Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement 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 sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mrs. MICHNIEViCZ-VIDtKIENE
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 3bmos gatves 

Tel. Yards 1119

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapitp

Miss N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

L

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

Oplemestrist 
Ttl. Boulevard 6487 
4049 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
Hgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i: 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
notns, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Advokatai
.____ s •

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.

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 

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

"’s 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teic^y^^e Roosevelt 9090 

Namų Teletvicr Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Miehigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės bu 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso-

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, klek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
PSŽtr&Se

KAUNO ALBUMAS ........................................................................... 50c
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7JOO
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .... *................................................... 50e

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....X.................................   55c
Namų darbai, naminė sąskmtybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

193 Grand Street
B £

Brooklyn, N. Y,

Baigiant viską reikėjo užda
ryti susirinkimą, bet p. Jasulis 
pašoko: “O ar parašė laišką į 
centrą, kurį mes buvome nu
tarę, kad valdyba parašytų, jog 
valdyba meluoja centrui apie 
dabartinę padėtį kuopoj”?

Mat, keletas mėnesių atgal 
p. Jasulis davė įnešimą, kad 
laiškas, kuris buvo s-kaitytas 
nuo Pild. Tarybos butų atmes
tas. Ir jis išvadino Pild. Ta
rybą ignorantais. Dabar Jasu
lis jaučia, kad gal būti blogai 
ir nori priversti valdybą, kad 
jį išteisintų. Bet valdyba atsi
sakė tokį laišką rašyti, nors jie 
suėję ir nutarė, žinoma, jie 
gali nutarti ką nori. Jie nutarė 
prašalinti valdybą ir pasilikti 
vieną fin. rašt. Bet valdyba te
bėra, o fin. rašt. jau nebėra. 
Mat, jiems išrodo atbulai. Fin. 
rašt. pas juos buvo O. K., o 
centras pašalino jį. Taigi laiš
kas išteisinimui p. Jasulio irgi 
tebėra beparašytas, nes nut. 
rašt. atsisakė jį teisinti.

—Nut. rašt. P. S. Rindokas.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir POtnyčioj nuo C iki 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

L "■ ..... i ... . 1

A. A. OLIS
ADVOKATAS'

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

Vakarais 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

h
7—9 v. v. apart PanedSlio ir 

PGtnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS
) Advokatas
29 So. La Šalie SU Room 531

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hennitage A vena e 
Tel. Hemloek 1385

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

visokias legaliikas 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.

«-DR. HERZMAN •«'
-Iš Rūsį JOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyrus 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 Mor£an St-

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South '■‘hore 2288
Boulevard 4186

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

b——■■■ i i "■ i i

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet; 7—8 vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 10—12 dien.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

Skausmus
♦ galima palengvinti su

SEVERA’S 
Gothardol.

Patikėtinas naminis linimentas. 
Esama šeimynp, kurios yra 
vartojusios per 45 metus.

30c ir 60c.
Pirkite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, 10WA

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ukapą ar lietų.

t

3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie- 
nos” parūpino savo Skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po................. . 75 centus

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

. Ofisas
4723 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ’v 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistf Moterų Ligų 

1724 So. Loomi AL mpas 18 ir Blue I 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa 6858<_________

Naujienų Spaustuvė 
yrį, Unijini Spaųstuvi,
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The Lithuanian Daily Newi

Published Daily Ezcept Sunday
by the Lithuanian Daily N*wi Pute.
Co. Ine. •

Edltor P. GRIGAITIS
173t South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephono Rooaevelt 8500

Subscription Ra t esi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per cepy.
Entered as Second Clan Matter 

March 7th, 1914. at the Poat Office 
of Chicago, III, nndar the act of 
March 3rd 1879.

Naujienom tina kasdien, iiskiriant 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonai! Roosavalt F500.

VATIKANAS ‘PATVIRTINA” ŽIAURUMUS
• •••••

PIKTžODžIAUMS VENGRŲ VYSKUPAS 
e e • * e e• e • e e e

NIEKINA SVARBIAUSIĄ PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ
IDĖJĄ . -

• • e • • e• e • • • e

IDĖJA, DEL KURIOS MIRĖ KRISTUS
• ė

Musų kunigų dienraštis dažnai pasako tų, ko nenori 
pasakyti. Anądien jisai pareiškė, kad buvęs Lietuvos kle
rikalų šulas Vilimas, pasitraukdamas iš kunigų, pasirin
ko “didesnę negarbę”. Vadinasi, būti kunigu yra “negar
bė’” v r ' M < i ■..Ji. JLJk. k JijML Ak 1

Užvakar tas pats laikraštis stambiomis raidėmis pra
nešė, kad “Vatikanas patvirtina Calies valdžios žiaury
bes”. čia išeina, kad Meksikos valdžios “žiaurybėms” Va
tikanas (popiežius su savo patarėjais) ne tik pritaria, bet 
net ir jas patvirtina! Geri katalikai dabar gali klausti, kas 
tam popiežiui pasidarė, kad jisai net ėmė tvirtinti “žiau
rumus” tos valdžios, kurią kunigai be paliovos keikia!

Tas pats kunigų organas informuoja savo skaityto
jus, kad vienas Vengrijos vyskupas apšaukęs socializmą 
“aršiausia apostazija”. Net ir klerikališkas, bet išmintin
gas, laikraštis tos žinios nebūtų skelbęs, nes ji diskredi
tuoja katalikų dvasininkiją. z

Apie minėtąjį vengrų vyskupą laikraštyje pasakyta

“Vyskupas socijalizmą atvaizdavo aršiausia krikš
čioniškos eros (gadynės. “N.” Red.) istorijoj aposta
zija. Socijalizmas, knizdamasis į Marx’o ir (? “N.” 
Red.) kapitalizmo doktrinas, iškėlė proletarijato mi
nias, kurios tolesniam nebetiki į gyvenimo ateitį, nes 
neturi nei menkiausios vilties šiandieniniam gyve
nime”.
Ar jus esate.matę apšviestą žmogų, kuris taip kvai

lai kalbėtų?

Jeigu socializmas proletariato minias “iškėlė”, tai 
kaip galima sakyt, kad tos minios šiandie neturinčios “nei 
menkiausios vilties gyvenime?” Socializmas tik dėl to ga
li kelti minias, kad jisai teikia joms viltį!

Socializmas yra geresnės visuomenės ateities idėja, 
ir ši idėja daugiausia traukia prie savęs kaip tik proleta
rų (beturčių) minias, kadangi ji žada išganymą visų- 
pirma beturčiams darbininkams.

Antras dalykas: kaip gali krikščioniškos bažnyčios 
vyskupas vadinti “aršiausia apostazija” (paklydimu, be
dievybe) tokį mokslą, kaip socializmas?

Juk panašu mokslą kitąsyk skelbė patys krikšeio-
. ... X .. . “4$

“Krikščionybė”, t. y. išganymo mokslas, žadėjo su
keikti laimę beturčiams (ir amžiną prakeiksmą turtin- 
giemsiems). “Dievo karalija”, apie kurią atkartotinai 
kalba Evangelijose Jėzus ir jo mokiniai, buvo niekas ki
ta, kaip proletariato karalija. Tik kai vėliaus krikščionys 
neteko vilties, kad tokia karalija galės būt įvykinta ant 
žemės, tai jie savo tikėjimą perkėlė į dangų, o žemiškas 
gerybes ėmė niekinti.

Šių dienų krikščionys, žinoma, visai nebetiki į beturčių 
žemiško rojaus atėjimą, kurį pranašavo Kristus (dau
gelis jų mažai tegalvoja ir apie laimę danguje). Bet vis
gi ar pritinka vyskupui, oficialiam krikščionybės vadui, 
smerkti tai, kas buvo brangiausia pirmieinsiems krikš
čionims? / žž MIDI

Pirmųjų krikščionių socializmas, be abejonės, daug 
kuo skyrėsi nuo dabartinio socializmo — taip, kaip tų lai
kų gyvenimas skyrėsi nuo šių dienų gyvenimo. Bet pro- 
letarų-beturčių išvadavimas ir tokios visuomenės tvarkos 
įsteigimas, kurioje ta žmonių klase butų laiminga, — yra 
bendra ir krikščioniškam ir dabartiniam socializmui idė
ja. ši idėja iškėlė anų senovės laikų proletariato minias; 
ji paskatino jas prie kovos už geresnę ateitį; ji įkvėpė 
drąsos ir pasišventimo krikščionių kankiniams. Tai idė
jai ir pats Kristus paaukojo savo gyvybę ant kryžiaus.

Ir štai, dabar ateina neva krikščioniškos bažnyčios

Užsimokėjimo kaina:
Ch i angoje — paltu:

Mitam* ...............-...................._ $8.00
Ruski, metų .....................  $4.00
Trims menesiams ............... .*.... 2.00
Dviem minėsią<n* ...............— 1.50
Vienam minėsiu!  ----------- - .76

Chicagoje per neiiotojui:
Viena kopija —.......................— 3c
Savaitei  --— ....................... 18c
Minėsiu! ----------------—............... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metam* -------------—.........   $7.00
Pusei metų ................................... 3.50
Trims mėnesiams .........   L75
Dviem mėnesiams .......  1.25
Vienam mėnesiui __________— -76

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metam* ------- ------------------ — $8.00
Pusei metų ...... ............... 4.00
Trim* mėnesiams...............-..... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

vyskupas ir pareiškia, kad ta proletariato išvadavimo idė
ja tai “aršiausia apostazija!”

Protingas laikraštis, kuriam rupi krikščionybės var
das, tokio mulkio sarmatytųsi. O musų klerikalų organas 
parodo jį publikai visoje jo nuogybėje!

Apžvalga
I I '

PERSIGANDUSIO ŽMOGAUS
SAPNAS

“Vienybėje” buvo įdėtas vie
no St. Miliausko ilgas straips
nis “Blogi Vėjai”, kuris yra 
parašytas neva pasiremiant 
tiesioginiais autoriaus- patyri
mais, bubant jam Lietuvoje. 
Bet iš tiesų tas rašinys yra 
biaurus šmeižtas prieš Lietuvos 
demokratiją ir nei faktų, nei 
logikos žvilksniu neišlaiko ma
žiausios kritikos. Kiek nesąmo
nių yra lame straipsnyje pti- 
|x"ckiota, matyt jau vien iš to, 
kad net “Vienybės” redakcija 
buvo priversta pridėt prie jo 
pastebėjimą, užginčydama kai 
kurias svarbiausias autoriaus 
“idėjas”,— nors p. Miliauskas 
yra labai artimas Sirvydui as
muo.

Autoriaus protavimą vaiz
džiai ’ parodo šis pavyzdėlis iš 
jo rašinio:

“Socialistai... tautybės ne
pripažįsta; jie yra ketančiai, 
lyg koki beforminę gyvybe, 
kuri yra gyva, judanti masė, 
bet nei tautinių jausmų, nei 
tautinės sielos neturi, ir gy
vena tik ėdalu, kuriuo savo 
alkį pašalina, palaikant gy
vybę organizme.”
šitaip drįsta p. Makauskas 

pliaukšti apie Lietuvos social
demokratus, kurie trisdešimts 
metų atgal iškėlė Lietuvos ne
priklausomybės obalsį ir kurie 
tą obalsį, pirmutiniai iš visų 
Lietuvos partijų, pastatė die
nos reikalavimų eilėn dar 191 (i 
metais, kuomet ląutininkai ne
drįso svajoti dauginus, kaip 
įpie “plačią autonomiją”!

“Vienybės” bendradarbis pri
kaišioja socialistams “ėdalą”. O 
kas Lietuvoje per dešimts metų 
žadino iš miego baudi ir skie
pijo jai tas idėjas, kuriomis 
šiandie yra pagrįsta Lietuvos 
espublika? Ar ne socialistai 
Įauginusia užsiėmė šituo didė
jo pasišventimo reikalaujančiu 
darbu? Kas juos laukė už ši- 
!ą darbą—“ėdalas”, ar kalėji
mas ir ištrėmimas Sibiran?

Skaitant Miliausko straipsnį, 
rauni įspūdžio, kad autorius 
dėstė ant popieros ne faktus, 
liet kokius tai sapne matytus 
vaizdus, štai, jisai neva mė
gina aprašyt Lietuvos darbinin
kų judėjimą. Bet kas pas jį iš
eina?

Del to, kad dabar Letuvoje 
gana sparčiai organizuojasi dar
bininkų profesines sąjungos, tai 
Miliauskui prisisapnavo, kad 
los sąjungos tai bolševikiški 
“profsojuzai”, ir jisai riečia:

“ ‘Profsojuzai’ virtę į bol
ševikiškus ‘rekvomus’ diktuo
ja valdžiai, sauvaliauja, 
griauja pramonę, mažina na
šumą,—nes, nors oficialiai 
yra nustatyta 8 vai. darbo 
diena, bet faktinai jie dirba 
apie 1 vai.—kitą laiką pra- 
mintinguodami ir prarūkyda
mi...

“...Žinoma, dori žmonės- į 
profsojuzus .neina, žinodami, 
kokie ten vėjai pučia ir ži
nodami kas jais komanduoja, 
o eina j juos daugiausiai pa
drikęs lenkiškai-rusiškai-žy- 
diškas gaivalas, kurs savo 
nacbališkumu ima lietuvius 
užstelbti...

“Socialdemokratai, būtent, 
menasi, kad jie ‘profsojuzus 
vadovauja, bet tikrenybėje 
juos vadovauja tikri rusų ko
munistai, net tam tikras mo
kyklas išėję; socialdemokra
tai nei nedrįsta juos pakreip
ti į lietuviškas vėžės, nes. ki
taip, jie butą apšaukti “bur- 
žuažiška’ partija ir liktų be 
narių. Taip musų socialdemo
kratai, neišskiriant nė vai- 

džioj esančių vyrų, yra trau
kiami ‘profsojuzų’ vaduoklių 
už pavadžių ir taip daro kaip 
‘profsojuzai’ liepia.”

i čia juk grynų gryniausias 
kliedėjimas!

Į profesines sąjungas, girdi, 
neina dori žmonės! Bet kaip 
yra, pavyzdžiui ,su gelžkelie- 
čiais? Lietuvos geležinkelių 
tarnautojų ir darbininkų yra 
viso apie 7,300, o iš jų apie 
1,000 yra įstoję j sąjungą, lai 
kaip dabar suprasti Miliausko 
tvirtinimą: ar tai reiškia, kad 
dauginus kaip pusė Lietuvos 
geležinkelių tarnautojų ir dar
bininkų yra “nedori žmonės-” ir 
“padrikęs lenkiškai-rusiškai-žy- 
diškas gaivalas”?

Profesinės sąjungos, pasak 
Miliausko, yra taip galingos, 
kad, jeigu jos pasipriešintų so
cialdemokratų partijai, tai ši 
likti) be narių. Bet kaip tuo
met socialdemokratų partija 
galėjo gyvuoti ir augti, kuomet
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Kodėl norvegai balsavo 
už prohibieijos pa

naikinimą?
Balsavimų rezultatai prieš 7 

metus ir dabar.— Prohibici- 
jos atsiradimo istorija.— Ne
galėjimas patvarkymų įvy
kinti.—Sutartys, kurios vertė 
vyną ir'konjaką pirkti.—Pro- 
hibicijos žalingumas.

Prieš kiek laiko Norvegijoj 
pro h ibi ei j a buvo panaikinta re
ferendumo keliu. Už prohibi- 
cijos- panaikinimą buvo paduo
ta 530,000 balsų, o prieš 120,- 
000. Kai tas pat klausimas 
buvo balsuojamas 1919 m., tai 
prohibieijos šalininkai surinko 
490,000 balsų, o opozicija tik 
300,000. ^8

Tų davinių šviesoj, rašo Dr. 
Rolf Thommessen, “Tidens 
Tegu” redaktorius, įdomu bus 
panagrinėti klausimas, kodėl 
apie 300,000 bėgiu paskutinių
jų septynių metų permainė sa
vo nuomonę ir balsavo už pro- 
bibicijos panaikinimą. Atsaky
mą galima suformuluoti keliais 
žodžiai. Prieš septynerius me
tus norvegai balsavo vadovau
damiesi skambiais ūbaisiais, o 
šias metais jie balsavo pasirem
dami patyrimu.

Prohibicija Norvegijoj buvo 
Įvesta 1917 m. laikinu valdžios 
patvarkymu. Negalima pasaky
ti, kad tuo laiku butų buvęs 
koks nepaprastas reikalas ta
tai padaryti. Statistikos davi
niai rodo, jog bėgiu šešių de
šimčių melų prieš tai svaigalų 
Norvegijoj vis mažiau ir ma
žiau bebuyo išgeriama. Tiesa, 
1910 m. svaigalų buvo ‘išgerta 
kiek daugiau. Bet turint gal
voj tą faktą, jog pradžioj karo 
uždarbiai Norvegijoj žymiai 
padidėjo, nieko baisaus nebuvo 
ir tame, kad žmonės kiek la
biau ėmė gerti. Tai buvo tik 
nepaprastų aplinkybių reiški
nys. račiau parlamente prohi- 
bicijos šalininkai turėjo dide
les įtakos ir pasirūpino praves
ti patvarkymus, kurie suvaržė 
svaigalų pardavinėjimą. Pilnos 
prohibieijos Norvegijoj nebuvo 
įvesta. Lengvas vynas ir alus 
buvo leidžiama pardavinėti.

Pirmais metais žalingos pro- 
hibicijos pasekmes nepasirodė. 
Priešingai stilistika rodė, jog 
girtuokliavimas žymiai suma
žėjo. Įvęžti svaigalus kontra
bandos keliu beveik nebuvo ga
lima. Mat, buvo karo laikai ir 
reikėjo labai saugotis submari- 
nų. Be to, juros krantai buvo 
gerai saugojami, o munšainą 
daryti žmonės dar nebuvo įgu
dę. Francija, Partugalija ir 
Ispanija tuo laiku buvo užim

klerikalų valdžia buvo profesi
nes sąjungas- beveik pasmaugu
si? Ir kaip sutaikyti “bolševi
kiškų profsojuzų” “galingumą” 
su sekančiais, paties Miliausko 
parašytais žodžiais:

“Žinomą, bolševizmo pas 
mus nebus, nes bolševikai 
silpni, —į juos tik žaidžia 
lenkai ir žydai su rusais. Jie 
lietuvių neįveiks”.
Vieną syk j pasirodo, bolševi

kai Lietuvoje yra taip galin
gi, kad absoliučiai kontroliuoja 
antrą pagal didumą Lietuvoje 
partija; o antrą sykį, tam pa
čiam straipsnyje, bolševikai 
yra piešiami, kaipo jokios rei
kšmės neturintis elementas. 
Kuris šitų dviejų Miliausko 
tvirtinimų yra teisingas?

Iš visa ko nuomanu, kad tas 
autorius, nors matė Lietuvą, 
bet ne žiurėjo, kas joje dedasi, 
o tik gaudė kokias tai savo ar 
svetimas fantazijas. Iš jo ab
surdiškų pasakojimų aišku tik
tai tiek, kad jisai yra kažin ko 
persigandęs. Visai natūralu to
dėl, kad savo plepėjimą jisai 
baigia “tautiško (suprask: fa
šistinio) perversmo” grasinimu. 
Kas nusigandęs, tas visuomet 
graibosi pagalio.

tos kitokiais reikalais ir nekėlė 
vyno į Norvegiją eksportavimo 
klausimą.

Bet tarsi magiškos paikutės 
pamojimu dalykai pasikeitė, kai 
tik pasibaigė karas. Butlege- 
riai pradėjo savo darbą dirbti. 
Jų atsirado labai daug. Atsira
do ir kitokių keblumų. Kadangi 
Norvegija neimportavo vyno, 
tai Portugalija ir Ispanija atsi
sakė iš norvegų žuvį pirkti.

Kai 1919 m. įvyko pirmas re
ferendumas, daugelis tikėjo, jog 
prohibicija bus atmesta. Faktai 
rodė, jog ji nieko gero neatne
šė žmonėms. Bet balsavimo re
zultatai buvo tikras siurprizas. 
Tuo laiku dauguma žmonių 
dar pilnai nesuprato prohobici- 
jos žalingumą. Sausieji aš
tresniais patvarkymais tikėjosi 
suvaldyti butlegerius. Ėjo gan
dai, kad reikalui esant busiąs 
panaudotas laivynas kovai su 
butlegeriais. Manoma taipgi 
buvo, jog Norvegijai vienokiu ar 
kitokiu budu pasiseks išlyginti 
nesusipratimai su Ispanija, ir 
Portugalija.

Prohibicininkai 1919 m. ti
kėjosi sutriuškinti baisų žmoni
jos priešą—alkoholių. To įsiti
kinimo vedami jie ir balsavo. 
Nemažas žmonių nuošimtis bal
savimuose visai nedalyvavo. Iš 
visų užsiregistravusių. 1919 m. 
balsavo tik 66%. Tuo tarpu 
šiais metais balsavo 75% visų 
balsuotojų. Jai parodo didelį 
žmonių susidomėjimą prohibi- 
cijos klausimu.

Nežiūrint į griežtus patvar
kymus, sunaikinti r butlegerius 
nepasisekė. Apsaugoti juros 
krantą, kurio ilgis yra apie 
1,500 mylių, nėra jokios gali
mybės. Reikėtų pusę gyvento
jų padėti ant sargybos, kad su
stabdyti degtines šmugelį. Jei 
kartais vienas, kitas butlegeris 
patekdavo į valdžios rankas, 
tai kiti pasirinkdavo saugesnę 
vietą sav.o šmugeliui. Priegtam 
pradėjo nepaprastai sparčiai 
vystytis “naminėlės” (munšai- 
no) gamyba.

Iš kilos- puses, Norvegija bu
vo priversta padaryti prekybi
nę sutartį, kuria einant ji tu
rėjo iš Portugalijos ir Ispanijos 
importuoti nemažą kiekį tvir
to vyno. Po pasirašymo tos 
sutartine vienas prohobicijos 
punktai tapo atmainytas: buvo 
leista, vartoti vyną. Padariny, 
norvegai pradėjo gerti .tiek vy
no, kiek jie niekuomet negėrė 
prieš prohibieijos įvedimą.

Juo toliau ,tuo atsirado dau
giau keblumų. Norvegija pri
versta buvo padaryti prekybinę 
sutartį ir su franeuzais. Prisi
laikant tos sutarties, kas me
lai norvegams reikėjo impor- 

1 luoli iš Francuzijos mažiausia 

105,906 galonų konjako. Kadan- 
di dėl prohibieijos veiki
mo rinkos konjakui ne
buvo, ' tai jis reikėjo 
<rauli į sandėlius. Tuo budu 
<as metai keli milionai krone- 
nų buvo paverčiama j “miru
sį kapitalą”.

Tačiau moraliniu žvilgsniu 
Norvegijos- žmonės gal nukentė
jo labiau, negu ekonomiškai.
’rieš prohibicijos įvedimą 

vegai skaitėsi blaiviausiais 
nėmis Europoj.
Dr. Thommessen, 
nedateklių. 
žmonės 
blaivojo.

nor- 
žmo- 
sako 
buvo 
metų

Žinoma, 
daug

Bet metai iš
vis labiau ir labiau

Prohibicija pakeitė

atsirado nelegalus svaigalai, ku
rių kokybė buvo gan abejotina.

Policijos rekordai rodo, jog 
prohibieijos laikotarpiu gir
tuoklių skaičius žymiai pašoko. 
Gerokai padidėjo ir prasikalti
mai, paeinantys nuo girtuok
liavimo.

Prohibicija, pasak Dr. Tho- 
mmesseno, pakeitė žmonių psi
chologiją. Į pasigėrimą pradė
ta žiūrėti lyg į savo rųšies spor
tą. Žmonės pradėjo jausti ko
kį tai pasitenkinimą, kuomet 
jie sulaužydavo prohibieijos į- 
statymą. O kaip žinia, nesilai
kymas vieno įstatymo parpas- 
tai veda prie nesilaikymo kito, 
ypač jeigu žmogus yra silpnos 
valios.

Prie viso to norvegams fana
tiškų prohibieijos agentų šnipi- k 
nėjiinas pasidarė nebepakenčia- " 
mas. Ir kai atėjo balsavimai, ( 
didelė dauguma žmonių pasmer
kė prohibici ją. Dr. Thommes
sen mano, jog prohibicijai ši 
kartą Norvegijoj tapo užduotas 
mirties smūgis. Esą svaigalų 
pardavinėjimas greičiausia bu
siąs sutvarkytas taip, kaip jis 
buvo prieš prohibieijos įvedi
mą, t. y. bus aprubežiuotas 
svaigalų pardavinėjimo įstai-1 
gų skaičius.—K. A.

Lietuviai DaKtarai
Ofisę ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Stręet

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rezidencija: 3114 West 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

rz t , J nuo 9 ikt II vai. ryte: 
K alanaos nuo j^j g vai. vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
. > 8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, Ilt 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avc.
Valandos: 2—4 dieną; 6:80—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullinan 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

PAGRAŽINKI! SU 
“DIAMOND DJ.’YVEMIS”
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

LfCA Kiekvienas 15 
jįį/ centų pakelis tu-

(X rl paprastus nu-
rodymu s, kad 
kiekviena mote- 

■ffi’nrfrifn ris gali nusPal" 
vuoti švelnia 

y spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
panČiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

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.

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenuc 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette G792

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

Ultravioletinė Šviesa ir diathermia

DR. HIARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. We*tern Avė.

Tel. Lafayette 4146
, 4 nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuo R jki # va| vuk

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, —M—■! I ■■■■ ■■■

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezclis ..
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

Rcs. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytoja* ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Botilevard 7179 

Kės. Telefonas Hvmlock 2615
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Green Mansions
“Green Mansions” is a story 

of tropical natūra, free and un- 
shackied. lt deals particularly 
\vith the romance of Rima, the 
lovely bird-girl, and a man who 
has been banished from his 
country because of political en- 
tanglements. Rima, a child of 
Natine with a birth as un- 
certain its a myth, falls deeply 
in love with a man’ on whom 
civilization has placed its mark. 
Almost from the beginning 
there can be sensed that feeling 
of hoplessness that one felt 
when, as a child, one read of 
mortals being lured by sprites, 
fairies, or nymphs to a pining 
death. One soon sees how utter- 
ly impossible it would be to 
\veave so bright an exotic silk
eli t h read i n to the drab sack- 
cloth of worldliness. Rima is at 
first a charmer; then she ap
pears as inclement as a typhoon, 
and again is as a murmuring 
rivulet. Shu is at first a shy, 
generous, and propitious maid 
and again she is a capricious 
mistress, dealing and withhold- 
ing at will. VVith her fascinating 
and beguiling voice, far too 
beautiful for man or bird, she 
enchants and protects Nature’s 
inmost secrets. She is now a

as the birds in the trees; again 
she is a svoman, yielding' as a 
svoman. She holds complete 
ssvay over man and beast until 
she finally falls into the hands 
of cunning savages, signiiying, 
perhaps, svorldliness, and is be- 
trayed to a honible death. 
Here, it seems, J ludson as a 
lover of Nature cries out in a 
prophetic voice, a svarning 
svhich he, himself, has expressed 
i n another volume, — “The 
Purple Land”, — when he says: 
“Ah ves, we are all seeking 
after happiness in the wrong 
svay. lt was with us once and 
ours.^but sve despised it, lor ii 
was only the old common hap- 

vvhich Nature gives to 
children, and sve \vent 
from ii i n search ofa ss a y 

another grander kind oi hap- 
piness vvhich some dreamer— 
Bacon or another—assured us
\ve should find.”

menting 
I ludson, 
thougbt

on the 
re i tėra les 
in

an

i n coiYi- 
\vorks of 
this šame 

what can be con-
anssver or a sequel 
i \vords Avhen he 
are si iii marching 

laavely on, conquering Nature,, 
būt how \veary and sad we are 
getting!”

In addilion to the portrayal 
of the at once \vhimical and 
lovely Rima, the embodinient, 
perhaps, of lluds*on’s ideal lor 
human nature had it not been 
defilėd by sophistication, the 
author cominunes \vith Nature

to

beauties. He is not merely* a 
storylcllcr here būt a musician. 
Free from \vordly glittcr, he 
sings in celestial tonos of 
Nature’s simple wisdom. From 
his pen flo\v rich strains of 
tropical loveliness tinged with 
the music of the trees, the

H
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chattering of the forests’ shy 
inhabitants, and . an inherent 
gentleness and good svill, toru 
here and there by crude peals 
as the din of civilization'filters 
through and breaks dosvn the 
pure and simple order of 
Natų re.

Hudson is alsvays charmingly 
simple and direct in his style. 
He entrances his audience by 
his understanding, his phil- 
osophy, and his fiery love of" 
the beautiful. He is not merely 
an observer, however, būt is 
part of the Nature he describes 
and he, himself, says in his 
“Hampshire I)ays”:-“The blue 
sky, the brosvn soil beneath, 
the grass, the trees, and 
mals, the svind, the rain, 
stars are never strange to 
for I am i n and of them 
am one svith them”. 
seems to vibrate 
cosmic directness 
of a

ani- 
the 

me; 
and

Here he 
with the 

and energy 
\Valt \Vhitman.

Madame “X**.

Ye Gods!
ūse the expression.

“if I slay a hecatomb (an 
offering of one-hundred oxen), 
oh lord, dost thou, then, grant 
me a safe voyage”.

Hosvever by 550 A. D., belief 
I iii One god had been established.
Mohamedahism x taught that 
Allah was the only god and 
thaf he svas all-posverful and 
svas absohite ruler of the world. 
Būt štili the people believed in 

Ispirits, good and bad, and of 
the lattcr, they svėrė in constant 
dread. Allah, too, they scemed 

Į to fear, more than, to love.
Nosvadays, 

claim that 
nevertheless, 
faith in one 
not slay and 
(iod at his altars as the ancients 
did. Nor, further, are sve ever 
worrying whether we angered 
Ilini, if something goes amiss 
vvith us. At the prcsent time 
the bond bctween man and his 
God is Love.

Būt, whatever the bond may 
be, the age, the people, štili 
some unknown force influences 
human lives. Thus we, too, 
sincerely call out; only wc call 
“Oh God!” instcad of, as the 
ancients called, “Ye Gods!”

svhen some even

most of u s ha ve 
God. True, sve do 
offer cattle to our

.ON
man’s religion made 

and svorship

LOVE AND OTHER 
NONSENSE •

Life
Life burna us up likę fire,

And Song goes up in flame;
The radiant body smoulders 

To the ashes whence it came.

NEWS AND. 
NONSENSE

By William Mack

Out of things it rises
With a piouth that laughs and sings, 

Backsvard it fades and falters
Into the char of things.

Yet soars a voice above it —
Love is holy and strong;

The best of us forever
Escapes i n Love and Song.

John Hali VVheeiock

feared it svould be 
to accommodate 

Therefore, they or- 
so that those afraid

Not To Love

In The Next Issue 
“Madame X’s” 

Philosophy On Men

Number 21

the funny
course Bctty

Lucy’s all read 
pepers??? Of 
heiped Tony.

Gee what a 
got. Giving people away likę 
this.

mean job I’vc

« * ♦

Poor Al Keyes couldn’t come 
because he had to “take care 
of bis Algebra”. Wc don’t doubt 
that Al, būt svhat’s her other 
name?

* x<
And wc wonder if Frank will 

ever grow up and stop ringing 
doorbells ?

*
not—if he ever 

do for a

We 
Gods!”' 
būt, once, man uttered it ver- 
vently and with great ardor, 
as a prayer. For indeed, some 
tinu
him be lie ve i n, 
many gods.

Over a thousand years before 
Christ, a cheerless religion was 
practised by the eastcrn peoplcs. 
Hinduism not only supported 
many gods būt also adyocated 
a pessimistic vienv of life and 
made life, on the wholc, seem 
an evil. Even after death lifė’s 
evils did not cease, for one \vas 
rdtorn and evils eontinued.

In Persia, approximately 
i,.bd B. G., the people wor- 
shipped the sun, the moon and 
s tars, earth, the \vaters and the 
\vind. They also believed in 
a “po\ver of light”, or “good”, 
\vhom they called Ormuzd, and 
in a “po\ver of darkness”, or 
“evil”, kno\vn as Ahriman. 
These two powers had under 
their command a great number 
on angels and demons and lesser 
divinities. The creed of thisj 
religion, Zoroastrianism, wasfl 
“I profess good thoughts, good 
words, good deeds”.

At the time of Buddhism, 
about the sixth century before 
Christ, the great aims in life 
wcre to overcome “sensual 
desire, longing for exis*tance, 
vain theorizing, and ignorance”. 
The calmer and purer that one’s 
life \vas, the less evils one had 
to encounter after he was rc- 
incarnated in his next existance. 
Morevoer the people were 
superstitious and \vere ever 
warding off or trying to’appeaseĮ 
some demon; and 
they had many.

Even the ancient 
Romaus, though 
highly civilized, 
many gods.
all pictured as being large and 
beautiful. The Greeks lovcd 
their gods; the Romans feared 
theirs. The greatest, the ruler 
of gods and men, was Zeus, in 
Greek, Jupiter, in Latin. Some 
of the other gods were: Pluto, 
god of the undenvorld; Vesta, 
goddess of the heąi’th; Venus, 
goddess of love and the most 
beautiful of the goddesses; 
Marš, god of \var; Apollo, the 
handsome sun-god. There were 
also many lesser divinities, 
nymphs, and the deities of the 
rivers, forests, of the sea and 
of the home. In their honor 
were bu i It temples and altars, 
\vhere sacrificial offerings were 
made. t'sually these offerings 
were accompanied by sn-ealled 
“bargain prayers”;'for e.xample;l

of demons

Greeks and 
they were 

believed in 
Their gods were

Definition of Love: A (.om- 
pound of sweet and bitter, of 
joy and melaneholy.

* $
and licpior can-

He that svill not love, mušt be 
My scholar and learn this of me: 
There be i n love as many fears 
As the summer’s corn has ears* 
Sighs, and sobs, and sorrows more 
Than the sand that makes the shore, 
Freezing cold, and fiery heats, 
Fainting swoons, and deadly sweats, 
Now an ague, then a fever, 
Both tormenfing lovers ever.
Would’st thoii know, besides all these, 
IIow hard a wolnan is to please? 
Hosv cross, how sullen, and how soon 
She shifts and changes likę the moon! 
How falše, how hollow she’s in heart, 
And hosv she is her osvn least part, 
Hov* high she’s priz’d and svo4h būt small: 
Little thou’lt love, or pot at all!

Robert Herrick

Who sąid it svas too bad it 
rained the night of the dance? 
Huh? Well you don’t knosv the 
half of it. 

į: i $ >{<
The truth of the matter is 

the committee ORDERED rain. 
So many tickets had been sold 
that they 
impossible 
them all. 
dered rain
of it stayed home.

♦ ♦ *
Hosv’s Ihat for a good ex- 

cuse? Anysvay “a good time 
svas had by all”. 

* * *
After the dance some svent 

to Cocoanut Grove, Cinderella, 
P'riar’s/ Imi and svacha tink? 
Some even svent home. S‘funny.* >:* »

Then Sunday sve had ortr 
meeting and those svho sur- 
vived Saturday night attended.

* ♦ *
Wonder svhat sve could make 

of the fact that Jay svalked in 
svith a ladies’ umbrella? Hum! 
Hum! Lemmc think. Būt shucks 
I don’t ssrant to get a 
ache nosv. Think it out

We hope 
does what we will 
gloom chaser?

* * *
Say members what do you 

say if we put him on this 
column, huh? He’s the kind 
of a fellow that can get away 
vvith it. Well here’s wishing 
you luck “DEAD EYE” if you 
make it. You”ll need it.

* * *
See you all in Church -L- 

through the window.
—BILL.

Foul mouth, foul breath. 
* ♦ *

From a foul mouth do not ex- 
pect aromatic words.

head- 
your-

*

*
Love, cough, 

not be hidden.
*

Life svithoul love is likę a 
language svithout adjectives.

« * *
It is svonderful to love, būt 

more so to be loved.
♦ * <<

Jealousy is a 
love sometimes.

lasvs, are madeHearts, likę 
to bo broken.* >£«

s u re

a ra reBeautv and brains is 
combinatian. 

♦
Modesty makes ūgly 

beautiful and boldness 
beautiful svomen ūgly.

♦ 
judge from

* ♦
svomen 
makes

“When I Am Dead And Sister To The Dust’'
When Ii am dead and sister to the dust;
When no more avidly I drink the wine

Of hięman love; svhen the pale Proserpine
Has covered me with poppies, and cold rust
Has cut my lyre-strings, and the sun has thrust

Me underground to nourish the svorld-vine, — 
Men shall discover these old songs of mine, 

And say: This svoman lived — as poets mušt!

This svoman lived and wore Iii e as a sword
.To conquer wisdom; this dead svoman read 

In the sealed Book of Love and underscored 
i The meajiings. Then the sails of faith she spread, 
And faring down the River of the Dead.

Elsa Barker-

* #

Do not alsvays 
appearances.

* *

And Autumn Game THE STUDENTS’ DANCE

Angel in appearance, dcvil at 
heart.

>:« * * ,
They say that svoman and 

the dėvi! svėrė boru the 
hour.

šame
4

* *
A svoman !s 

devil’s prong.
* «

is a

♦ *

A svoman svho can talk 
out opening her mouth too svide 
is the ideal type of svoman. 

>><>><•(<
Some say that most svomen 

have too many commas in their 
letters. That I do 
bu t I have noticed 
have far too fow 
tlieir conversation. 

♦ *
A svoman’s heart

autumn sky they’re 
fickle. Her sentiments are fly- 
ing strasvs and shifting sands. 

>;: >>< s;:
Upon svater you may svrite 

a svoman’s oaths.
—Complied by “Jay”.

\vitli-

not knosv, 
that they 
periods i n

is likę the 
both

A pig even. in silks dresscd 
is a pig.

♦ * >:<

Who so digs a pit for another 
to fall įn, falls in sometime him
self.

> * * «
Watch your step if you don’t 

wish to fall.

Fall svith its prophetic mien 
has come again. Summer, that 
ssveet beguiling season of the 
year— -summer that brings for- 
getfuhiess*— has lefĮ in its svake 
būt assolitary laugh that dies 
off into a mournful sigli as its 
soft-eycd mistfress movės on 
leaving again dreary fall in her 
stead. Everysvhere is a hint 
of desolation as the leąves, nosv 
pinched and drab, fall discon- 
solately and ųuictely to the 
ground. There is a murmur 
and a rustle of awc. Here and 
there .sits huddled one sole 
contemplator o f Nature, o true 
philosopher or a poet, perhaps. 
No longer do the lovers svaik 
hand in hand in the moonlight 
or šit blissfully gazing into the 
celestial svonders of the 
Heavens, for love mušt feed 
and thrivc on the ssveet honey 
of svafting breezes and playful 
moonbeams. No longer do care- 
free children romp and play in 
the fragrant lap of maiden 
sihnmer. And nosv, svherc late 
the flosvers bloomed rapturous- 
ly and unheeding of impending 
tragedy, is būt svaste, for even 
the svhispering and flattering 
bees has gonc to its ręst. 1, as 
I gaze again at the passing of 
beauty, bethink rpyself, perhaps 
sadly too, of the transient svays 
of all things and būt svait for 
the and.

The Annual Students’ Dance 
given at the South Side Masonic 
Temple, November 13th, turned 
out to be a successfuj affair, in 
spite of the bad weather. The 
dance was altended by close to 
three hundręd people, all svėrė 
vcry nice and sociable. Good 
snappy music was rendered by 
Sireikis’ orchestra.

We thank the pujjlic for 
their patronage and hope to 
see all aind more at our ncxt 
dance. <,

Prize Wi,nner

The person svho sold the 
greatest number* of dance 
tickets svill t>e made knosvn in 
the next issue of The Students* 
Corner, It appears that either 
Miss Aldona Pūkas or Miss 
Sadosvskas will receive the 
prize.

NOTICE TO MEMBERS

Kindly mali money and all 
uneold dance tickets as soon 
as p oss ibi e to J. Rakštis, 4435 
S. Washtenaw Avė. Pleasp 
do not delay.

He who is good at making 
excuses is seldom good at any- 
thing else.

—Felix Misses.
Heli hath no fury likę a 

svoman scorned.
/

never
a Avoman’s

suddenly

I slėpt and dreamed that life 
was Beauty;

I woke and found that life 
svas Duty.Tony Dubisky \vho svas 

heard to mention 
name before has 
noticed the existence of a B. C.
Come on nosv Bctty fess up 
and express yo-self. Don’t hold 
out on the bunch. 

!l« * ♦ l
i After /the meeting alkof the 

members were asvakened and 
we motored—or rather “Street 
cared” to the home of the 
Misses Sadosvskas—to cclebrate 

] the success of the dance (Betty 
svith Tony, of course) A t

Sin has many tools, būt a lie 
is the handle that 
all.

The best of what 
what sve are is poor

fits them

sve do and 
enuf.

SKAUDOMOS KOJOS IŠGYDO
MOS. Prakiurusios kojos, Skaudulio- 
tos, Pasididinusios gyslos, Goiteris, 
Eczema, išgydomos kol jus dirbat. 
Reikalaukit dykai knygutės: “How to 
Heal M y Sore Legs at Home”. Ap- 
rašykit ligą. A. C. Liepe Pharmacy, 
1368 Green Bay Avė., Milvvaukee, Wis.

HERE 
I AM!

IN EVERY STORE 
WHICH ADVERTISE

NAUJIENOS
I Buy there your daily needs 
(Ijland Christmas Presents
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Šaltis
Sustabdo į dieną
Pora dorą HtlVs sustabdo šalt} — J 

24 valandas.
Sustabdo Ir galvos idcaudAjim*, karš- 

tj, gripę, palinosuoja vidurius, Ntivikri- 
na visi> kilnę. Ir nepalieka blogą pa- 
sekmiu.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
Snlėiy priežasties inirSta virš ISO,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą FTilPs ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA jgŲUININE
Raudona Dčžo su paveikslu

Kauno Kronika
Partijų kepurės ir kepu lėtos 

žmogystos

jasiliiiosuoja senosios. Skirsto 
pačių studentų renkamas se
niūnas, o senatas tvirtina. Na, 
r gauna * 
•auna

.tirtu
kurios sukneles 
Ižių daug yra.

Kaina 80c

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C j "7 C

A. E. Gzesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

Lietuvos universitetas turi 
apie 3,999 studentų marga
spalvių žmogystų. Visos ryš
kesnės spalvc.3 (raudona, žalia, 
balta, mėlyna ir kt.) išnaudota 
kepuraitėms siūti. Siuva jas 
pailijų ainiui: tautininkai, atei
tininkai, varpininkai, žydai ir 
1.1. Be' to, dabar pradėjo siū
dintis fakultetai: medicinos, 
technikos, girdėt humanitarai 
etc. Kai kuriems priseina nešio
ti po dvi kepures ir abi “parad
uos”: fakulteto ir partijos. Bet 
jeigu ant tuščios galvos ir ke
lius šimtus spalvuotų uždėtų 
visvien kaušo nepri pi klysi. Ma
tomai kepurėtų kaušų mada 
sieks dar aukštesnį kulminaci-

Universiteto skaitykla turi 
vos kelis lietuviškus laikraš
čius, kuriuos grobstydami ir 
skaitydami sudrasko. Skaityk
los stalai nukrauti apie pusę 
metro 
kurių
iš banderolės, o kili 
trunija.

Šiemet stipendijų 
daugiau, kaip šimtas.

vokiškais “ceitungais”, 
vos vienns-kitas- išimtas 

nejudinti

Be to,

$ 10,000 =T POLICY
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 — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accidenl In

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.

I

Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.

Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

SLOGOS IŠGYDOMA UŽ 50 CENTŲ . «
Per visą šį mėnesį gydysiu sergančius visokiomis formomis slogų už 60c 
Šį pasiulynui darau, t k«u supai ndinti su NAUJU 
GYDYMO BUDU. OZONATORA, kad visi, bėdni ir 
turtingi, serganti slogomis, dusuliu, turintys nemalonų 
kvapą galėtų gauti pagelbą. k,

•vizitą.

Koks Esi Vyras?
Ar esi stiprus, sveikas, pilnas energijos ir nori 

gyventi? Arba gal esi silpnas, nuvargęs, nervuotas 
ir vietoje būti tikru vyru, esi tiktai šešėliu*, turi 
chronišką ligą arba kitą sunkią ligą dėl savo 
sižiurėjimo.

Be skirtumo kokiame stovyje esi, ir kokia prie
žastis yru tų kentėjimų, turi daaižinoti, kaip atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. •

Pagelbėjau tūkstančiams, taipgi 'galiu pagelbėti ir 
jums tapti vėl tikru vyru.

G. WRIGHT
Gydytojas vyriškų li

gų. 15 metų pasiseki
mo gydyme ligų turi 
būt darodymu mano ga
bumų.—-Ar ne taip?

Europinės Gyduolės 
Dasižinosi Teisybę

Daleiskit iiegzaminuoti savo kraują su pagelba WASSERMAN, arba iltlrtl 
per mikroskopą Slapumą, jei nesi tikras, kad nebeturi savo senosios ligos. Patirk 
apie tai! Gyvenimas yra perdaug brangus, kad ji apleidus.

[čirtkimas gyduolių tiesiai | gyslas tiesiog aurevoliucionizavo mediciną. Ligoa 
pr pažintos neišgydomomis,- lengvai išgydomos tuo budu gydymo. Savo praktikoj 
vartoju naujosios mados serumus, vaccines antitoxins, bacteryn, intravenoua spe
cialus gyduolės, taipgi naujausius instrumentus dėl išgydymo sunkiųjų ligų. Pri
sidėkit prie visų užganėdintų pacientų, katrie kasdien , pripildo mano ofisą. Atai- 
lankykit šiandien dėl išegzaminavimo dykai. •

$10 „ *Wt $1Egzaminacija
Nelaukit (ilgiau, neu mano ofisas gali būt perdaug prisigrūdęs ir sutrukdys su 

jumis pasikalbėjimą. Gydau teisingai. Nedarau neteisingų paaiu]ymų.

Ofiso valandos: Panedėiiais, Seredomia, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro. Utarninkais ir pėtnyčiomis nuo 9 ryto iki 6:30 vakaro. Nedėliomią 
nuo 9 ryto iki 1 po peitų.

DR. L. G. WRIGHT
337 W. Madison St.» kampu Markei, 2 augliau, Chicago, III.

g rekomendacijų”, 
ir tokie, kurie gali tėvų 
pragyventi... ir panelės, 

siuvu, l’uvyz- 
l'autiškosios li- 

ič. žmogystos

r atleisti mokslo 
keikti tikini tiems, 
nokinusi, nežiūrint 
ir turtingi butų, 
negana kad negali “
uotų, neduodama progos geriau

mokesni) 
kas gerai 
jeigu jie 

O vargšui, 
trivoti” be

lėni, bet taip manoma.

kyla i dangų prakeikimai są
jungų. Kaip šunys plaka ambo
noj liežuvius, kad įves civilę 
metrikacijų, kad griaus šven- 
tlklas, o penki vyskupai ilgo
mis lazdomis ne vienam gali 
per kinkas uždrožti (kurios 
pirktos valdžios pinigais.)

(Irgaiiizuojnsi 
pašto, gelžkęlio ir 
rezoliucijų banga

Imai sprendžiami atsižiūrint ga- 
| i imu i savęs.

Uždušinčs. Kaip paprastai, 
i kasmet Kauno kapinėse daro- 
I ma pamaldos už “dusias”, kū
mo# jau-senai supelėję. Uždega 
I žvakes ant kiekvieno kapo po 
I kelias, keliolika, gieda lenkiš- 
I kai ir lietuviškai, bet kol kas 
iar dėlto neteko peiliais įrodyti i J-g 
Dievui pąsiaukavimą apdrau-|jS 

Į džiaut lietuviams lenkus. Matj^g 
Lenkai dievą “Bogu” vadina, o 
mes kitaip. Dar turimi pašor ■ įy 
nės tebepuliuoja nuo įvykių , 3 
Trejybės bažnyčioj (rugsėjo 
mėn.), kad netrukdo vieni ki-w 

Į tiems melstis . j w
Ir aš kartais abejoju, kurią 

kalbą geriau Dievas girdi. Va- m 
tikano elgesiu visados Lenkija,^ 
užtariama, gal ir jos kalba ge- j 
resnė, l.-et kulkas papų encikli- JU 
koše kalba griežtai neini žymė- W 
ta .mat dabar jie užimti rupes-K 
niais apie moterų madas: trum
ui sijonai, šilko kojinės etc 
ieina i apeigas. O gal 
klebonai ir pagerins 
veislę?.

Profesines sąjungos, 
kademų krūmeliui griuvo 
deracijos 
t u vos krašte pradėjo kurtis pro- 
esinės darbininkų ir amatninkų 
sąjungos. Inteligentai taip pat 
organizuojasi. Jų priešais 
stojo kuniginiai ir komunistai. 
Viso krašto bažnyčiose taip ir

ne-
nusišėrę 
moterų

Suirus 
fe- 

milžinai. Visame Lie-

vnldinnkai: 
k t. Perėjusi 

reikalauja 
pagrindinės*,

dabar mokamos, algos. Iki šiol 
daug etatinių tarnautojų gauna 
159 lt. mėnesiui ir džiaugiasi 
tiek turėdami. •

Nerimas. Krašto žmonės Jau
kia pagerėsiant padėties, žiuri į 
sovietų prekybos sutartį etc. 
Bet žinios kulkas neramina.

—Tindi-Rindi.

O?

Sši

.w
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VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didele bėda 
dėl stokos maisto, Kaip dėl stokos vitaminų rūšies.

SCOTTS IMUISION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatų budavojančių vitaminų 
iš cod-fiver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer- ‘ 
gaitems, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo. •

Visuomet reikalaukit Scott’s > Emulsion!
Scott Bowne, Rloomfield, N. 26-46

KDėdė Santa Claus S H
jau atvyko ir pasirodys pirmų kartų šiais metais pas

UNIVERSAL STATE BANK
ateinantį šeštadienį (Subatų)

Jis pribuvo specialiai padalinimui čekiu nariams 
1926, metų KALĖDŲ KLIUBO (CHRISTMAS 
SAVINGS CLUB) ir prirašymui nariu į ateinančiu, 
1927 metų KALĖDŲ KLIUBĄ.

DEDE SANTA CLAUS
Širdingai kviečia visus lietuvius ir lietuvaites įsira- 
šyt j 1927 metų CHRISTMAS SAVINGS CLUB lie
tuvių banke.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street

SS 
ss 
SS
SSšš -«• -imt.-. . . . ■ —

SUTEIKSITE
SMAGUMĄ

Savo giminėms Lietuvoje 
siųsdami jiems pinigus

per

NAUJIENAS
Pilniausias saugumas ir 

greitas išmokėjimas

NAUJ
1739 So. Halsted Street

Chicago, 111.-

NOS

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
PęopksJSrBi/iire

Mėta

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

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

savo vaidintuve
Mes gėrėjomis kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

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

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

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse

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

DYKAI NUO DUSULIO IR NUO 
AUGŠTOS’ TEMPERATŪROS 

KENČIANTIEMS
Dykai išbandymu metodo k#r| gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų iilaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gštoe temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių. opiume 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir tt. 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškalbiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
parosyunue.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidua bent vieną dieną. Rašyki
te tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. No- 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei uš palto ftenklell.

Dykai bandymo kuponą*
Frontier Asthma Co., Rm. 67-E.
Niagara and Hudson St*., Buffalo, N. T

Atsiųskite dykai bandymui jūsų me
todo pas t

....... <i...... . .....................................-—•

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantį 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikiu 
Lazative.

MRS. WlN8LOW’t
♦YRUP



Kraujo, odos, chroniškasLietuvių Rateliuose

Senas vagis
Kova už pinigus

im

CASOARETS" NUO NE
Nepriklausančiom kuopom

SKAUDĖJIMO, SLOGU ' L

SERGANTI ŽMONES

ROSS

Motery kliubo maskaradasOpen Foru m 35 South Dearborn St

3201
nuIntel

23140
23141

7613
21605
7622
7292
7452
7158-

su p-le 
Šliubą ė- 
bažnyčioj.

jauno-

Šianclie Sacco-Vanzetti 
protesto mitingas

O. svereckienci
E, Rimkunienei
A. Kazlauskui
•A. Maskaliunienei 
U. Tamošiūnienei
B. Lukšaitei

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

per trisdešimtį metųPaėmė pinigus ir dar 
norėjo nušauti .

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

TAME PAČIAME NAME.

nupirktas i
jūsų galvą,

Lauk
mėnesius. Neuž
— jų švelnų vidų

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRI

7188
23100

7561
7563
7568
7555
7567 P. Paulauskienei

K. Vasilieiiei
F. Austięnei
K. Lazickienei 
M. Kiselienei 
I. Bučiui

Rado prigėrusį aptieki 
ninką

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nUo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Atsišaukit, Informacijos Dykai.

NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

IR, VAITU SH 
OPTOMETRISTASGHIGAGOS 

ŽINIOS

išvalyki! savo kepenis ir užkie 
liejusius vidurius šį vakarą 

ir jausitės gerai

Gražios vestuvės, bet negražus 
bolševikų pasielgimas

“NAUJIENOS”
1739 So, Halsted .St 

Chicago, IU.

Norman 
raktofius, 
pasiskundė teismui, 
ti pasisavino visus 
nusipirko sau 
keletą namų, 
sū pinigų išlaidoms, tai ji 
gė jam | galvą telefonu ir 
geležgaliu ir dar paleido 
du šūvius iš revolverio, 
dabar reikalauja peuskirų.

Dr, J, W. Beaudette
V1RAU1 ASHLAND STATE 

BANKO
1809 So. Ashland Avė

raštininku ir buvo rimtas 
Grinevičius ma- 

suorganizuot SLA kuopą, o 
vaikų d rau

ni is, nors jomis 
jo partnerio pati 
tuojaus kreipėsi prie 
tų, kad sulaužyti testamentą ii 
jai pačiai visą jo turtą paąiim

Rado didelę munšaino 
dirbtuvę

buvo surengęs 
vakaru Masoniė 
64 ir Green st. 
skiriamas grynai 
tikslams

S AKIU SPECIALISTAS 
įtempimą, kuri*

Cascarets greitai išvalys skil 
vį, prašalins iš jo rugštumus 
ntsuvirškintą ir gendantį ^mais
tą ir gasus. Prašalins tulžies kar
tumą nuo kepenų ir išvalys už- 
kietiejimųs iš vidurių ir nuodin
gus dalis iš žarnų.

vavusios, 
priežasčių 
Narbutai, 
shinauskas 
tųs žmonės 
mėj pasidarbuos, tai pasekmės, 
be abejo, bus geros. Lietuvių 
šioj apielinkėj gyvena nertia- 
žai, tad ir SLA kuopą ir yaikų 
draugijėlę suorganizuot nebū
tų taip jau sunku. Tik, vyru
čiai, pasidarbuoki!, tuomi pa
darysit gero kitiems 
pasidžiaugsiu —Rep.

Jei Jus 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi
tarki! su Dr. Ross tuo
jau. Jei tos ligos ne
bus tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys-

Wai<l Politlcal Kliubo 
balius

■ tu r b sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Phone Boulevard 52C*3 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46(h SU Chicago, III.

TURINYS No. 1
Gyvenimo Mintys
Busimosios Visuomenė

I. Litchfield, kont- 
1416 N. Wells St., 

kad jo pa- 
jo pinigus, 

už jo $75,000 
kada jis papra- 

smo- 
kitu 
1 jį

I*hone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

kuo- kų durys dėl publikos yra at
daros. Užžiuretojų pntarnavi* 
mas tikrai mandagus. Policis- 
tai taipgi yra tikri džentelme
nai, mandagus su žmonėmis ir 
atsakančiai daboja, kad butų

LIET
Palengvins akių

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lapkričio 20 d., Sumini t, p. 
Zopelio svet., vii’šminėto kliu
bo įvyko šaunus balius. Rengi
mo komitetas viską buvo ge
rai prirengęs, tik neišgarsinęs. 
Muzikantai iš Chicagos, Grušų 
orkestras, taip šauniai grojo, 
kad ne tik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai buvo pilnai užganė
dinti. Kliubiečiai labai manda
gus žmonės ir su viens* kitu 
draugiški, kas iš šalies žiūrint 
darė malonų įspūdį.

Taipgi malonu buvo susitik
ti senovės draugus Narbutus ir 
J.t Grinevičių. Pastarasis laike 
LSS skilimo buvo LSS 4 kuo
pos 
žmogus 
no
A. Masbinauskas 
gijelę. Kaip SLA kuopa, taip ir 
vaikų draugijėlė pirmiaus gy- 

bet delei kokių tai 
pakrikusios. P. p. 
Grinevičius ir Ma- 
yra fiinti ir darbš- 

, Jei tik jie toj link-

7581 <1. Golumbauskui 
7586—K. Petkui 

12559 J. Augu i
7604—y. Bertašienei 

M. Steckienei 
B. Bukauskaitei 
M. Bukauskienei 
M. Jeskelevičienei 
M. Vaišu ienei 
Z. Bulauskytei 
M. Jurgelaitei 
A.. Kernagiui 
O. Savickienei T 
J. Savickui 

7569 A. Kriukui 
7579- Juozui Kilijonui 

23126 L. Vitkienei 
23133 M. žiliui 
23136 B. Aleksaitei

Mat į vestuves atėjo ir po
nas bolševikų, kurie, kaip pap
rastai, nemoka prideramai 
žmonių draugijoje elgtis. Vi
siems susėdus už stalo, vienas 
tų bolševikėlių, nel’ieno ne
kviestas ir neprašytas, pakila 
ir pradeda rėžti “spyčių”. Iš 
pat pradžių pradėjo visokius 
niekus taukšti, o paskui kabi
nėtis prie atskirų svečių ir 
juos visaip įžeidinėti, ‘ gabaus 
gi ėmė kaulyti aukų savo 
“Vilniai”. Labai gražiai* prasi
dėjusi vakarienė pairo, muzi
kantai pradėjo griežti, bet bol
ševikas vėl šoko kalbėti, o ki
tas bolševikas net grūmodamas 
šoko muzikantus stabdyti, kad 
nekliudytų bolševikui naujus 
niekus taukšti ir' dar daugiau 
žmonių iškolioti. Gerai dar, 
kad įžeistieji žmonės nekreipė 
daug domės į bolševikus ir 
nieko jiems nesakė, kitaip butų 
Jjuvę dar daugiau nesmagumų.

Kaip pasirodo, bolševikai 
nuprogiręsavo”, kad nė 

padorioj žmonių draugijoj ne
tinka ir reikia jų dabar tiek 
pat saugotis, kaip kad seniau 
visi padoresni žmones saugo- 
davosi visokių girtuoklių ir 
peštukų.

Bet nežiūrint to nesmagaus 
incidento, vestuvės praėjo la
bai smagiai.

Linkime jaunavedžiams ilgo 
ir laimingo, gyvenimo!

—Senas Pažystamas.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki IU. Ne.lė 

lioj ni o 2:30 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Maruhall Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

le; visuomet esti 
nebrangus, todėl 

išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, 111.

DR 
besispecializuodamas įsigijo pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

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

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

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

Ar jus užlaikote savo kepenis, 
skilvį ir žarnas švariai, grynai 
ir šviežiai su Cascarets — arba 
gal kas kelinta diena vis varto
jate vispkias druskas, praval- 
nfaančms- pilės arba castor oil? 
Tai yra svarbu.

Lietuvių Moterų Kiiubas lap
kričio 17 d. 
maskaradinį 
Temple svet. 
Pelnas buvo 
labdaringiems 
pirkimui maisto krepšių Kalė
doms neturtingoms lietuvių 
šeimynoms- Chicagoje.

Nors tą vakarą smarkiai li
jo, bet ir lietus nesulaikė ke
lių sšimtų žmonių, kurie atvy
ko į maskaradą ir jame labai 
linksmai praleido laiką. Kostiu
mų gi buvo labai gražių, gra
žiausių kokių yra buvę lietu
vių maskaradiniuose vakaruose. 
Tad buvo ko pažiūrėti ir be 
maskų atsilankiusiems.

Taipgi atsilankę turėjo dvi
gubą naudą 
linksmino ir dar atliko labda 
lybės darbą.

Svečias Nebuvėlis.

P-as 
rektorius Mark \Vhite Sųuare 
parkiuko, prie 29 ir Halsted 
gt. praneša Naujienų skaityto
jams, kad į gimnastikos pa
mokas parkiuko nepaprastai 
didelis skaitlius rašosi. Kadan
gi parkų užžiuretpjai patyrė, 

Sekmadieniais lankytojai 
savaites 

nepaprastai didėja, vir
pinėjo ‘ 

mėrginoš 
apsirengti 
suvelti savo

MYKOLAS ŠIAPRONAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Lapkričio 23 d., 5:20 valandą iš 
ryto, 1926 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus; gimęs Kauno radybos, 
Raseinių apskričio, Gringiškis 
parapijos, nevedęs. 'Kūnas rah- 
dasi pašarvotas, graboriaus 
Lachavvicz koplyčioj, 2314 W. 
23rd PI.

senas ž-aiiscJaH, rectal,

slaptas ligas vyrų ir motery

Proteste kalbės Chicagos 
Darbo Federacijos prez. John 
Fitzpatrick, Socialistų part. or
ganizatorius VVm. 11. Henry, 
Christian Century redaktorius 
kun. C. Morrison, Elizabeth 
Gurbey I'lynn ir daug kitų kal
bėtojų.

Chicagoje ir jos apielinkėje 
yra SLA kuopų, kurios niekur 
nepriklauso ir savistoviai ban
do veikti. Tą savistoviškumą 
nustatė tam tikri santykiai 
kuopoje. Bet rimti SLA nariai 
tokį neutralumą negali pakęs
ti, — kad dėl kelių “tavorščių” 
visa kuopa butų “independent”. 
Tiems musų “tavorščiams” ne
rupi ir nesvarbu gerovė ir au
gimas SLA., tas yra aiškiai ži
noma 6-to apskričio ribose.

Dabar artinasi priešmetiniai 
ir metiniai kpopą susirinkimai, 
kurie yna skaitomi kaipo svar
biausi susirinkimai organizaci
jos. Bent kokis nutarimas pa
silieka galėju. iki|)ų.^ųęęiov ap 
iki kitam mėtiniui Susirinki
mui. Čia tai tikriems SLA na
riams, kurie saugoja šią bran
gią organizaciją, laikas dabar 
subrusti ir neapleisti šių porą 
susirinkimų kuopos. Aimanavi
mas pašaliais ir neėjimas į su
sirinkimą, tai “tavorščiams” 
yra tik džiaugsmo iš to, o atė
jęs i susirinkimą nebėk lauk 
be pabaigos. Taip tai darant 
musų kuopose butų gera tvan
ka ir jų nešvariai politikai bu
tų galas.

Alkartotinai kviečiam rim
tuosius narius 
nuoširdžiai kaip dėl 
pos

neturėjo, 
manyti, 

kad jis butų papildęs savižu- 
dystę, tad dabar daromas nuo
dugnus tyrinėjimas jo mirties.

šiandie vakare, Ashland Au
ditorium bus didelis protesto 
milingas, ruošiamas gelbėjimui 
Sacco-Vanzetti nuo kartuvių. 
Sacco-Vanzetti yra pasmerkti 
mirčiai, nors yra aiškiai įrody
ta, kad jie nėra papildę tos pik
tadarybės, kuri jiems yra pri
metama ir kad vienatinis- jų 
nusidėjimas yra tame, kad jie 
priklausė darbininkų organiza
cijoms ir dalyvaudavo streikuo-

Laidotuvės jvyks PėtnyČioj, 
Lapkričio 26 <1., 1 valandą po 
pietų iš graboriaus Lachawicz 
koplyčios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mykolo Šiaprono 
giminės ir pažįstamai nuošird
žiai esate kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavvicz, Tel. Canal 
2199.

Pranešimas SLA 6-to Ap 
skrido kuopoms

Prieš kelias dienas laiko api
plėšimo automobilių reikmenų 
sankrovos prie Michigan ir 23 
gt., tapo plėšikų nušautas Mi- 
chagl E. Dolton. Savo testa
mente jis savo trims dukte
rims paliko po $5,000 kiekvie
nai, o likusį turtą paliko savo 
partnerio pačiai, Mrs. Olive 
E. Balch.

Jam mirus atsiminė jį ir jo 
pati, kuri prieš 13 metų jį pa
metė, o kada porą metų atgal 
jis skirėsi nuo jos, tai ji dar 
išreikalavo iš jo $15,000. Ji da
bar šoko rūpintis jo laidotuvė- 

rupinosi ir 
Taipjau ji 

advoka-

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame rei] 
sanžiningas ’ j 
kad neturime

Chicago Open Foruin atei
nanti sekmadienį, 3:15 v. p., p., 
Erlanger teatre, kalbės Kirby 
Page iš New Yorko “The 
\Vorld Tomorrow” redaktorius 
apie “juodąsias ir raudoną
sias diktatūras”. Paskui disku
sijos.

kuris kaip 
jauniesiems 

nemalonumo. 
Gerai dar kad svečiai irgi buvo 
rimti žmonės, tad incidentas 
užsibaigė be didesnių nesmagu-

Nėra skirtumo kaip sergate, 
kokį turit galvos skaudėjimą ir 
kaip viduriai yra užkietieję, pa
imti Cascarets šį vakarą, jausi
tės puikiai iš ryto. Jos veiks, 
kuomet jus miegosit. Už 10c 
bakselis nupirktas iš vaistinės, 
užlaikys jūsų galvą, skilvj ir ke- 
j>enis švariai. Lauk ėjimas bus 
reguliaris per mėnesius 
mirškit vaikų 
rinkai irgi reikalauja valymo

George Lawrence, 82 m 
žiaus, liko nuteistas 30 dienų 
kalėj iman už pavogimą nerti
nių firankų ir moterų panče- 
kaičių. Teisme jis pasisakė, 
kad jis vogęs pastaruosius 50 
metų ir manąs, kad jis yra jau 
perdaug senas, kad galėtų pa
keisti savo įpročius.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Ant trečid augšto virė Platte ap
tiekęs, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

į“ Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių-

i stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
i sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa

ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

patys pasi- 12.556
7574

12558
7580

22498
7570 A. Vait'ulioniui

23115 D. Pocienei
23127 M. S lošk unui
23130 A. Skirmontui
55742 • K., K. Stravinskui

7597 J. Dikšui
12561 M. Parevkai

čia norima trumpai primin
ti SLA kuopoms, kurios pri
klauso prie (i-to apskričio. Vi
som kuopom yra išsiuntinėti 
laiškai, kad jos priešmetinjuo
se susirinkimuose išrinktų at
stovus j apskritį. Nėra abejo
nės, kad visos kuopos pasi
stengs išrinkti kuodarbščiau- 
sius atstovus į apskritį dėl 1927 
metų.

Musų 6-to apskričio ribose 
darbo yra iki ausų. Beikia pa
sišventusių ‘ ir atsidavusių dar
buotojų, idant galėtume kad ir 
vieną dalelę tinkamai apdirbti. 
Todėl nuo atstovų labai daug 
priklauso viso apskričio bu jo
jimas ir veikimas.

Dar tikrų žinių neturime nuo 
Pildomoisos Tarybos, bet tur 
būt neužilgo sulauksime Cent
ro generali organizatorių Cbi- 
cagoje. Musų apskritis pasižą- 
dėjo visuo kuo remti Cent. or
ganizatorių, nes čia darbelio 
yra daug. Todėl, gerbiami at
stovai, ginkite atstovais norin
čius dei savo vientaučių labo 
šiek tiek pasidarbuoti.

palaikyta tvarka. Geri žaismių 
instruktoriai ir tas viskas pub
likai, kaip jauniepis taip ir mu 

alinusiems yra teikiama dova
nai.

Patartina lietuviams kuo- 
daugiausia miesto teikiamais 
parankumais naudotis. —J. G.

Simpatiškas — 
Mandagus —

J ^csriis K*’
tų Patarnavi- 
mas-

J. FJ Eudeikis Komp.
I’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hennitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

44477 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Plrohibicijos agentai Chicago 
Heights, prie 1616 Wentworth 
Avė., užtiko vieną didžiausių 
munšaino dirbtuvių, kokių pa
sisekė C.hicagos apielinkėj ras
ti. Suimta 57,000 galionų, r^ęu- 
go, 750 galionų varytuvą, 4 
vagonus cukraus ir daug kitų 
munšaino darymui reikmenų. 
Bet tik vieną žmogų areštuota, 
nors agentai ištupėjo visą nak
tį laukdami daugiau darbinin
kų į dirbtuvę atvykstant.

3 Eugene Victor Debs
4 Gyvenimas
5 Darbininkas
6 Socialistinis Darbininkų 

nacionalas
7 Pelnas
8 Į Skaitytojus
9 Pasiryžimas
10 Charakteristika
11 Liaudies Žinyčių, M. J. Šileikio 

grafikos piešinys

900 W. 52nd Street
Chicago-, III. ’

Tel. Joulevard 3669 '

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
^OPERACIJOS BANKO

Iš ežero ties Loyola gt. tapo 
išbrauktas lavonas Oscar 
Block, 55 m., 1709 VVallen Av., 
prezidento Oscar Block Drug 
Co., 108 W. Lake St. Kadangi 
kompanija yra geram stovy ii 
jis jokių rūpesčių 
tad gimines nenori

ANTANINA ARLOFF 
(Butkienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 23 dieną, 12:40 va
landą po pietų, 1926 m., sulau
kusi 51 metų amžiaus; /gimusi 
Lietuvoje Šiaulių apskričio, Ši
lalės parapijoj, paliko didelia
me nubudime vyrą Juozą, dvi 
dukteris: Zofiją ir Pauliną, sū
nų Leoną, seser) Johaną Šaud- 
vitienė. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3214 W. 38th Place.

Laidotuves jvyks Pėtnyčioj, 
Lapkričio 26 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtai j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Arloff 
gimines, draugui ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, S'unus ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje

S
 laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:

W. 18th St.

Ii ei. Canal 6174 
SKYRIUS:

32S8 S. Halsted St.Tėl. Blvd. 4068

Pereitą sekmadienį apsivedė 
Klemensas Pavilonis 
Helena Mikulskiute. 
mė šv. Kryžiaus 
Vestuvių pokilis buvo 
sios tėvų namuose 7018 S. Ar- 
tesian St.

Kadangi abu jaunieji yra 
rimti ir draugingi žmonės, vi
sų mylimi ir gerbiami, tad ir 
į jų vestuves susirinko daug 
jų draugų ir pažystamų. Vestu
vės buvo labai šaunios; viskas 
buvo labai guažiai prirengta, o 
ir buvo gera lietuviška muzika, 
tad visi kartu su jaunaisiais 
gražiai pasilinksmino. Bet gai
la, kad tokiose gražiose, tikrai 
pavyzdingose vestuvėse įvyko 
mažas incidentas, 
svečiams, taip ir 
padarė nemažo

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiki 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

9 Blozys Juozas
11 Budris K
21 Gricius Powilas
39 Miciunas- Jonas
40 Mikiehas Antonas
45 Petrauskas Frau
46 Petranis A
51 Baudaisa Anei
53 Ramanauskienei Magge
54 Riekauskis Barbora
55 Rinkevičiui Vincui

jog 
gimnastikų mažėja 
dienose 
šininkai priėjo tos išvados, 
kad mėrginoš $ ŠVehtadieniais 
myli apsirengti, pasipuošti ne
nori suvelti savo sutaisytus 
plaukus užsiimdąmos gimnasti
ką ar žaidimais, todėl tapo per
mainyta programa. Nedėldie- 
niais moterų gimnastikos salė 
bus uždaryta. (Maudynės, 
(shovver baths) moterims, vaM 
kams ir vyrams, taipgi ir gim-^tiek 
nastikos- salė vyrams bus atda
ra iir nedėldieniais, kaip pap
rastai, vienatine ’diena metuose 
kada buna uždari parkų budin- 
kai, tai Kalėdų diena; kitom 

pasidarbuoti dienom per ištisus metus pąr- 
savo

taip ir dėl 6-to apskričio.
K. J. Semaška,

SLA 6-to Apskr. Seki

Terpentinas Sustabdo 
Krupę

Terpentinas įsigeria per odos sky
lutes ir dasiekia tiesiai į paraudo 
navusią vidtą krutinės arba gerklės. 
Beveik įš sykio išvalo vaiko gerklę. 
Vienok žalias terpentinas degina ir 
stipriai kvepia. Bet ir Turpo — 
'terpentino Ointmentas — deginimas} 
ir nemalonus kvapas yra prašalinti. 
Ir ekstra gerai išvalytas terpentinas 
ir Turpo, net yra geresnis negu ža
lias terpentinas. Turpo netik sutei
kia greitą ,pagelbą, bet uždėjus ei
nant gulti apsaugoja nuo krupo. Tu
rėkit visuomet pas save Turpo. Nu- 
vipirkit už 35c arba 70c slovikėlį 
šiandien nuo aptiekoriaua arba rašy
kit tuojau 4el gavimo DYKAI sam- 
pelio pas l’he Glessner Company, 
Findlay, Ohiu.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas
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"BAYER ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Libiuv:*’ ?. iiifiSC, Pranešimai REIKIA DARBININKįJ NAMAI-ŽEME

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer'* Pakelio

. So. Chicago KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 
LEISTI $100.00?

VYRŲ

Artojų pasilinksminimo 
vakaras

$6.00 J metas per vlaą 
likuti gyvenimą.

BAVE

Does not affect 
the Heart

Lapkričio men. 21 d. p. Da- 
novo svet. įvyko šaunus balius, 
kurį buvo surengus Draugystė 
šv. Izidoriaus Artojo. Pasam
dytas geras 
cagos. Iš 
daug moterų 
moterims ir

prisirinko 
o vėliaus

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

orkestras iš (’.hi- 
vakaro 
ir vaikų, 
vaikams

i rinktis
jaunimas, kurie smagiai pasi
šoko ir dėkojo rengėjams už 
gerą orkestrą. Muzikantai nors 
vien amerikoniškus šokius gro
jo, bei grojo gerai, 
tus laivo prisiuntę

dole-
_ _____ . _ cen

tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
ipdą Ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė
tumei juob į banką ar soulką?

N*ujįeną. Spulka. uždirba po 
*6.90 grvno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt Jį

Kiekvienas musų praleistas 
ris sudaro nematomą Juostą 
tų ir kiekvienas <—__ _

Muzikan-
J. Gru-

daugiau-

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmu

Kiekvienas n e s u 1 a u ž yt a s 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai ( bėli. 
taipgi parduoda buteliuose po t delei 
21 ir 100.

Surengimu baliaus 
šiai rūpinosi musų nenuilstan
tis senelis p. .Juozas Trijonis. 
Vietos lietuviai tiesiog sako: 
ką darysim netekę Trijonio? 
Žinoma, j tą klausimą sunku 
atsakyti, kų darysim jo nete
kę. Bet dabar kol įj turime, 
galime jam šiek tiek pagelbėti, 

prijausdami ir suteikdami 
kaipo karpenderiui, uždar- 
Žinant, kad jis senatvės 

i negali šapoj dirbti, o juk 
vietos lietuvių turi savo 

kurių aptaisymui toks

ii 
jam,

| daug
I namus, 
Trijonis kaip tik ir pravartus 
butų. —Vietinis.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Su v. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie-1

Brighton Park
Lapkr. 17 d., Liet. Auditori

joj buvo surengta “surprise 
party” Brighton parkiečiams 

nūs metus ir sugrįžti j Suv. Valsti-1 P« P« Rapolui ii Zofijai Balžė- 
jas liuobai neįskaitant kvotom I kams. 4359 S. (’ampbidl avė.,

Musų dideli laivai milžinai, kaip' paminėti 12 metų sukaktuves 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, įfpvhinio gyvenimo. SlIFCll- OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 'T gyvci
BELGENLAND, PENNLAND-(ex-1 gimu pokiiio rūpinosi ponia 

ARABIC Pulk, 6440 S. Sacramento* avė.
Nežiūrint smarkaus lietaus, 

p. p. Balžekų draugų ir pažys
tamų susirinko daugiau pus
antro šimto žmonių. Visi gra
žini pasilinksmino ir palinkėjo 
p. p. Balžekams dar daug, daug 
metų laimingo gyvenimo, taip
gi atminčiai Įteikė keletą bran
gių dovanų.

P. p. Balžekai nuoširdžiai 
dėkoja visiems svečiams už at
silankymų ir prijautimą ir 
taipjau už brangias dovanas.

Viešnia.

Pittsburgh), ZEELAN 
siūlo greitą I 
Southainpton, Antwerp. 
išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gaunu atskilus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St.

kelionę į Cherbourg, j 
Daug laivų1

III.

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

Laiškai Atėję Naujieny
Ofisan

Prašome ateiti atsiimti, nes 
greitu laiku grąžinsime krason.

čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark 

apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted flt.

su sekretorių 
o nūn jo su* 

dauginsis jnsų

SLA 36 
rinkimus 
lapkričio, Lietuvių 
Halsted st. 
mus kad suorganizavus 
puolių kuopą.

Organizatorius J. K lastauskas.

kuopos nepaprastas 
įvyks pėtn.vcioj, 
7:30 v. ’vak Auditorijoj, 3133

susl-
26 d. 

Chicagos 
~ South 

šaukia- 
SLA jau-

RENGIA PUIKŲ VAKARĖLI 
ViekšnieČių Ratelis, Subątoj, Lapkri
čio 27 d., 8 vai. vak., p. Krenčiaus 
svet., 4600 So. VVood St., rengia pui
kų vakarienę, programų ir šokiais. 
Tikietas tik 50c. Visuomenė ir visi 
viekšniečiai kviečiami' atsilankyti.

— Komitetas

ISRENDAVOJIMUi
FLATAS 0 ruimų ant 2 lubų ren

dai. 3518 S. Pa r n ei 1 nvv.

RENDAI storas, tinkantis dėl pe- 
kamės, nėra pekarnės tame mieste. 
Rendos $40.09 į mėnesį. Matyk it sa
vininką MORKUS, 7044 Archer Avė.

NUOMON flatas 4 kambarių, pe
čiu šildomas. 6628 So. Talman Avė.

REIKALINGAS DAKTARAS arba 
daktarai, nauja kolionija; moderniš
ki ofisai įrengti su kambariais ar be 
kambariu. Didelis waiting ruimas. 
Nėra daktaro 1 mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite

1247 So. Cicero Avenue 
arba Tel. Cicero 205

RENDON kainbari.s. Didelis, švie
sus, garu šildomas, vienam vaiki
nui, be valgio; $15 į mėnesį. 3795 
W. (JI PI. 2nd fl.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RUIMAS rendai vaikinui arba 

ženolai porai. 1 lubos, 736 W. 61 st.

NUOMON šviesus didelis ir 
šiltas kambarys vienam ar 
dviem ypatom. Su valgiu ar be 
valgio, maža šeimyna. Galima 
gauti ir garadžių.
4401 So. Rockvvell St., 2nd fl.

JIESKO DARBO

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

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

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

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public 

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago. III.

PAJIEŠKAU darbo bučernėje arba 
grosernėje. Esu patyręs, arba kam 
reikalingas pagelbininkas restaurante 
prie virimo kuknėje, sutiksiu dirbti 
viską, kad ir už mažų mokestį.

P. KELLY
1019 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKU
Ų—_[—LJ—UJ—LJ—U—ir—M^* — e* — e ***

MOTERŲ

X xyxxxxyx XXX xnniixxnm

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxxxtx

NEBŪK ŽILAS 
Stebuklingos Gyduolės, kurios panai* 
kiną žilimą plaukų, slinkimą ir plei
skanas. šias gyduoles privalėtų tu
rėt kiekvienas kuris žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai. Nėra nieko 
už jas geresnio iki šiolei išraąta. At
sigaukit tuojau. Kaina $3.00.

JOHN SKINDERI8
534 North 7th St. Clinton, Ind.

KAM turėti žiurkių. Mes garantuo
jame, k*ad išnaikinsime žiurkes iŠ na
mų ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
C. O. D. Užganėdinimas garantuo
jamas alba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. & H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, UI., 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street, 
Room 603.

Stella

Adomaitis, .John 
Ambrozaitis, P. 
Baltas, Ch.t 2 
Butėnas, C. 
čekanavičius, .1. 
l>ambrauskas, Ant. 3. 
Daraškienė, Saliamona, 
(ieniotis, Stepben, Bev. 
Guinbutas, St. 
Grigas, John 
Gadraitienė, 
Giem butas
Kauslinski, Kazimer 
Kantavtas, 
Kastanauskis, Klenora 
Lonckas, Thomas 
Turtas, Jos. 
Latvis, J. 
Lipčius, Stanley 
Larčinkienė, J. 
Mistinas, Frank 
Marozas, Povilas 
Orvidu, Alex 
Poškevičius, G. M. 
Poškienė, Veronika, 
Petronis, Antanas 
Raugas, M. 
Raškauskienė, M 
Shaucunas, Izidor, 
Shimkus, Chas. 
Šilinsžas, John 
Salias, Frank 
Slusz, Thomas, 
Straila, Jonas,

Kastantas,2

2

9 
M

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRU

VYRAI, VYRAI, VYRAI
J ųs galite uždirbti $45 kas 

savaitę.
ir lengvas 

darbas
senus

darbas, 
atsilankyti 

klijentus itr 
vardus mes 
Gera proga 
ambicijos ir

Malonus 
Specialis • 
pas musų 
pas naujus, kurtų
jums suteiksime, 
jei jus turit tikrai 
norit dirbti. Tiktai 4 valandas l f

kasdien. Pasimatykit su M r.
Ritmolis, Room 416,

160 North La Šalie St.

Stakus, M
Šukienė, B.
Strokle, J.

Valasinas.

REIKALINGAS buČcris. Turi mo
kėti anglų kalbą ir savo darbą 'ge
rai. Nemokanti nesikreipkit.

Kreipkitės i
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted st. i 

Bo\ 88.

REIKIA 
nų - skiri 
\Vestern 
avė.

aptyrusių metalo atkar- 
stytojų. Nuolat darbas. 
Metai (>). 250 N. Tai man

LIETUVIŲ 
SALESMENŲ 

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

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

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

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

Atsišaukit pas MR. CATNE,
Main 3933 dėl susitarimo.

Viena Valanda Dienoje
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

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

KAI KURIE ŽMONES
Y RA užganėdinti su FORDU, ki

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

Atsišaukit Room 410,
160 N. l.a Snlle St.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Hą’sted St.

PARĮĮAVIMUI
PARDAVlM'lTv arba mainymui 

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 flamą ar- 
bą lotą. Priežastį patirsit ant vietos 
8718 Commercial avė., So. ('hieago 
Illinois.

TURIU parduoti savo grojiklį 
pianų, pirmos rųšies stovyje, labai 
mažai vartotas* - sykiu 7,r> voleliai, 
bencius ir kabinetas. Parduosiu UŽ 
$90 cash arba lengvais išmokėji
mais.

VAITONIS 
0512 So. Halsted si., 1 fl.

_ NAMAIJEME
Mainui Ar Pardavimui

Mes turime keturis tik-ką 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 
transportacija 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 mažu j mokėjimu ir 
lengvais išmokėjimais. Krejpkites 
greitai, o tokių progų nedaug pasi
taiko.

EDWARD BAKŠEVIČIUS
4336 So. Kedzte Avė.
Tel. Lafayette 8699

Kalėdų Dovanoms

Kalėdos jau artinasi. Ar'pagalvo
jai kokias dovanas duosi savo myli
mai žmonai, savo šeimynai ? Geriau
sia dovana jiems bus nuosavybės 
"Deed”, išduotas 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- 
linkčje, kur viskas puiku, nauja, sva
ru, malonu ir švelnu? Suteik jiems 
tą galimybę Išpildyti troškimus — 
mes taCi padėsim. Tik mažą sumą 
įmokėk ir per Kalėdas galėsit gyven
ti savam, naujam name ir džiaug
tis.

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

Bargenai
TAMSTA sutaupinsite nuo $1099 

ir daugiau dabar pirkdamas vieną 
iš mano 2 flatų slalomų namų, ku
rie randasi 7143-45-49-51 S. \Vash- 
tenavv avė. Visi po -5 kambarius po 
3 ir 2 bedrliimius. karštu vandeniu apšildomi, viskas įrengta su
lig vėliausios mados; randasi labai 
gražioj vietoj prie parko ir karų. 
Atsišaukite, lai yra tikri bargenai. 
Vieną iš tų namų parduosiu už 
$11,390. Pasiskubinkite kol dar ne
parduota.

Taipgi turiu lotų toj apielinkėj,, 
kur galiu pastatyti dėl tamstų na
mą kokį tiktai norėtumėt. Savinin
kas.

JOHN PAKALNIS 
General is kon t faktorius 

6919 S. Rocksvell si.
Phone llemloek 0367 

Atvažiuokit pažiūrėti.

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

PARDAVIMUI prie Hillock avė., 
netoli Mary St. 2 aiigštų mūrinis 
namas, yra 3 fialai, 1 krautuvė, 
viskas iŠrenduota, geri rendaunin- 
kai< tiktai 8111,999, dali pinigais, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais.

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

Drafting, Dbsigning ir Dress- 
making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesos Mlllinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressinaking
A ' College

2407 W. Madison Si., Chicago, III.
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 19 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street 
Pirmos IuImis

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

INTERNATIONAL BARBĖK 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

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

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

Phone Pullman 8092
X Chicago, 111.

<... .........................'n- ........ —.z

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SĖLEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd SU prie Normai Avė.

Mažas {mokėjimas
Lengvi Išmokėjimai

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 prie Wallare St.

W. HAYDEN BELL
Ed. Bakševičius

Manager

4336 Sd. Kėclzie Avenue

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

Tel. Yards 7282 - ą
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
t. - >

Phone Idifayette 8600

HARVEY MANOR

AUGščIAUSIAI restrirted subdi- 
' vizija į Harvey. Penkioliką naujų 
1 mūrinių bungalosv dabar jau par

duodama po $7900, Namai papras
tai parduodami po $9000 iki $9500. 
Lengvais išmokėjimais, $1’250 įmo
kėti ir po $70 į mėnesį.

TAIPGI
VIRŠ 600 išsklaidytų 

praperčių, su įrengimais 
lotų ir kiekvienas yra 
kainomis. Visos prapertės 
mui yra musų Specialis pasiūlymas 
smarkiems brokeriams.

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

PARDAVIMUI naujas 6 kam
barių mūrinis bungalovv, ką tik
tai užbaigtas. Kiekvienas kam-

i

Tel. Lafayette 8705—870C

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

/

i Patent Mercury Machine Co

PARDAVIMUI restaurantas. 2507 
S. Halsted st.

pardavimui.
dėl lietuvio bekerio.

OLSELIO bękernė
Gera vieta
$5000 biznio j mėnesį. Pigiai grei
tam pirkėjui. 120 — 10 St. North 
Chicago.

Harvey 
ir šiaip 
pigiomis 
pnrdavi-

147 East 154 St. 
HARVEY, ILLINOIS.

barys didelis, šviesus ir turi 
daug oro. Aržuolo užbaigimo, 
karštu vandeniu šildomas, 30, 
pėdų litas. Mainysiu į lotą, an
trus morgičius arba kontraktą, 
kaipo dalį įmokėjimo. Atdaras 
dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne-

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

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

NEPIRK ŠITŲ?
Nepirk šitų namų jeigu nenori pel

nyti. /
6-6 kambarių su beisfhantu muro 

namas, lietuvių kolionijoje, prie lie
tuvių bažnyčios, Brighton Park. Kai
na tiktai $11,809.00, įmokėti $2000.09.

5- 5 kambarių naujas muro namas 
aržuolo trimingai, vandeniu apšildo
mas, Ice Box, viskas pirmos klesos, 
prie Vienuolyno, kaina tiktai $13,900, 
įmokėti $3000.00.

6- 6 kambarių naujas, pirmos klesos 
•r; muro namas prie dviejų karų linijos,

71 ir Western Avė., ant 70 S. Artesian 
Avė, kaina tiktai $15,890.00, verta 
$17,000/00, nepirk, jeigu nemanai 
pelnyti, tik pasižiūrėk ir persitikrink.

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

EKSTRA DEL CHICAGIĘČIŲ 
Kurie norite apleisti Chicngą ir 

negalite, tai aš suteiksiu jums pro-Aš turiu 3 namus, viena,s 18 
kambarių, gyvena 5 šeimynos. Ki
tas namas 6 kambarių ir garažas 
dėl 2 karą. Trečias namas 12 kam
barių, rendos neša į mėnesį $190. 

_________________ ____ Mainysiu į jūsų namą arba biznį.
. I Viskas vra moderniška. Kas norit 

TURIU parduoti savo Columbia' (|arvti su manim biznį, tai atsi- 
Victrolą, yra gražus mahogany ca- <įaukit. P. Zalen (Juzeliūnas), 3222 
bilietu gražaus išmarginimo, su db p. st., So. Omaha, Neb.
dėlių pasirinkimu rekordų. Liktai į_______________________________
$39.50. Išmokėjimais. | PARDAVIMUI mūrinis namas,

Klausk Mr. Kajanski Columbia, storas su 3 kambariais dėl gyveni-
1538 W. Chicago avė., 1 fl. - —

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

3740 S. Halsted St.

PARDAVIMUI lunch ruiinis i“ 
nesvaiginamų gėrimų parlnras, ge
roj vietoj, geras biznis, pardundu 
dėl ligos. 1220 W. 09 st.

PRIVERSTAS parduoti pigiai. Su 
kaina sutiksime po to, kaip pama
tysite musų bučernę ir grosernę. 
1710 W. 87 st.

PARDUOSIU savo Victoria Vie t volą. Gražaus mahogany išinargi- , 
nimo su parinktais rekordais už gą. 
$37. Išmokėjimais. Klauskit Victro 
los paliktos į storage.

KreipkHės: '
1,538 \V. Chicago avė., 1 fl.

rno ir 6 ruimų flatas rendon. Fla- 
— to renčia pigi ir namą parduosim 

pigiai iš priežasties išvažiavimoPARDAVIMUI Hardvvare ir ma- 1
levų krautuvė, netoli smarkaus. Lietuvon, 
transferinio kampo. Yra geras ir i JJraz,nsh!?
švarus tavoras,- verta $9600, biznio ' S. Morgan St.
daroma $18,000 j metus. Parduosiu 
už $7000. Savininkas turi kitą biz
nį. šaukit Yards 0547.

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

Kreipkitės:
E. SHUP, 

1358 W. 13th St.
Tel. Canal (5072 . v

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Priežastis ’ardavimo — liga.

3958 W. 60th Street

10 AKRŲ dirbamos Floridoj far- 
mų žemėįi į higlands Escambia

_lCounty, netoli Pensacola ir Frisco
R. R. Pačiame vidury vaisių ir

įr abelnai farmų sekcijoj. Yra geri
'■ marketai, mokyklos, bažnyčios, ke

liai, balti kaimynai koperuoja. Tik
tai $15(1 cash reikia. Gruodžio 7 
ekskursija, (ikietas ten ir atgal $35. 
Atsišaukit arba reikalaukit dykai 
knygutės. Gera proga.

MeCaskill Eslate, Owncrs 
Union Trust Bldg., 

7 S. Dcarborn St.
CHICAGO, ILLi

dėlioj. Savininkas ant vietos.
7141 So. Campbell Avė.

PARDUOSIU 6 flatų apart- 
mentą, 10 minučių ėjimo iki 
Jackson Parko. Visi flatai yra 
išrenduoti*. šaukit Columbus 
5735 arba Lafayette 8956. 
Agentai neatsišaukit.

REIKALINGAI pianas ir auto
mobilis. Mainau puikų kertinį lo
tą, vertas $1790 už $1000. Turite 
pianą — atrašykite laišką. Ateisiu 
pažiūrėti.

THOMAS SALKAUSKAS 
4205 N. St. Louis avė.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 

I ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virs pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR'
<o<7 Du, jiF»lste<l o v. 

Tel. Rooso.velt 8500

BARGENAS. Pardavimui arba 
mainymui. 5—6 kambarių moder
niškas, garu šildomas namas, gero
je vietoje, prie Aberdeen' st. netoli 
64, $10,000, cash $2500, kitus pagal 
sutartį.

I. M. Greenblatt, 
1019 W. 63 St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
----- --- -------------------------------------  |

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

Paskola suteikiama , 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

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

Tel. Lafayette 6738-6716 v*............. , —,/l

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
VJlVjF1 darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE KOOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly- 
Sx ,V’8’au» negu kiti, 18yl8 uz $225. Taipgi perbudavoju por- 
‘ uis iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įmokėjimo 
Darbą garantuoju.

• C. CZEPUKAS 
1445 Oaklcy Blvd.

Tel. Brunswick 9131

Mes Skolinant Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1009 iki $7500 už išmokėtą pra- 
Pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDD X SHERMAN 
40 N. Dearbor®, Central 0023


