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60 žmonių žuvo per 
tornadą

Mussolini grūmoja trauktis 
iš T. Sąjungos

Vokietija niekados nepripažin- 
sianti savo sienų su Lenkija
Baisus tornadas atlankė 

piety Valstijas
Pranešimai skelbiu, kad dau

giau kaip šešios dešimtys 
žmonių žuvę

Vakar per Louisianos, Ar
kansaso, Mississippi ir Missou- 
ri valstijų dalis perėjo baisus 
audros sūkurys, tornadas, pa
darydamas baisybę pragaišties.

Pasak pranešimu, daugiau 
kaip šešios dešimtys žmonių 
buvo užmušta ir šimtai kitų 
sužeista, kai daug namų su
griauta ir susisiekimas visur, 
kur tik tornadas kliudė, nu

trauktas.
Materialiniai nuostoliai sie

kia milionus doleriu. » A
Audra, kilus vakaruose ir 

slinkdama į rytus, didžiausiu 
smarkumu užgavo centralinę 
Arkansaso dalį, o iš ten persi
metė į Missouri h;'kitas valsti
jas, šluodama viską savo kely. 
Vienas audros sparnas kliudė 
dalį Louisianos, padarydamas 
ten nemaža pragaišties. Audrą 
lydėjo smarkus lietus.

Heber Springs, Ark., 1,700 
gyventojų miestelis, paverstas 
griuvėsiais. Daugely sugriautų 
namų kilo gaisrai. Kiek žino
ma, čia penkiolika asmenų bu
vo užmušta, bet tas skaičius 
veikiausiai bus daug didesnis. 
Daugiau kaip penkiasdešimt 
yia sužalotų.

Kitose Arkansaso vietose 
žmonių, kiek iki šiol žinoma, 
žuvo: Oppeloj penki; Moscow 
astuoni; Sheridane vienas. Vi- 
sur j><> keletii ai* keliolika žmo
nių sužalota.

Brandvillėj. Mo., trys žmo
nės užmušti ir daugiau kaip 
dvidešimt yra sužalotų. Beveik 
kiekvienas biznio triobesis, 
bažnyčia ir rotušė sunaikinta.

Competition miestely du as
mens užmušta ir keletas sužei
sta. Keliolika namų sugriau
ta.

Audira užgavo taipjau Roxa- 
na Petroleum kompanijos sto-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 

, skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 

' turit parduoti, o pirkėjų atra
si t 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 
j dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

vykią, netoli nuo Haynesvillės, 
La., kame dvylika asmenų bu
vo sužalota, o ,kelių kitų pasi
gendama. Mer Bouge miestely 
keletas namų sugriauta ir ke
turi asmenys užmušta.

Mussolini grūmojąs trauk
tis iš Jauty Lygos

Reikalauja, kad Francija už
leistų Italijai mandatą Siri
jai

LONDONAS, XI. 26. — Ita
lijos premjeras Mussoliniz pra
nešė Britų užsienių ministeriui 
Chamberlainui ir Francijos už
sienių ministeriui. Briandui, 
kad jeigu Francija neužleisian- 
ti Italijai Sirijos mandato iri i 
ateinančio kovo mėnesio, Itali
ja pasitrauksianti iš Tautų 
Sąjungos ir padarysianti są
jungą su \ovietų Rusija. Mus
solini tikis, kad jis savo pu
sėn patrauksiąs dai Ispaniją ir 
kai kurias Pietų Amerikos val
stybes.

Netrukus po padaryto ant 
jo gyvasties pasikėsinimo Bo- 
lognoj, Italijos diktatorius tu
rėjęs ilgą pasikalbėjimą su Al- 
\varo maharadža, kuriam nese
nai Britų vyriausybė išlupo 
kailį už sudeginimą vieno indų 
miestelio, kurio gyventoai bu
vo jam kaž-kuo nusidėję. Sa
ko, kad tame pasikalbėjime 
Mussolini išdėjęs jam planus, 
kaip geriausiai organizuot fa
šistų judėjimą Indijoj, o ma 
h a radža užtikrinęs diktatorių, 
kad jis gausiąs paramos dau- 
M'elio Indų kunigaikščių, kurie 
esą , labai nepatenkinti Britų 
viešpatavimu.

Du darbininkai žuvo di
namitui sprogus

NAPA, Cal., XI. 26. — Co- 
rona gyvojo sįdabro kasyklose, 
keturiasdešimt mylių vį žiemių 
lytus nuo čia, vakar, dinamitui 
sprogus, buvo užmušti du dar
bininkai.

SUKILĖLIAI NUKOVĘ 10 
ALBANIJOS KAREIVIŲ

BEI ,GR A1> A S, J ugoslavi j a, 
XI. 26. Iš C^tinjos, Albani
joj, praneša, kad sukilėliai puo
lę Kastrati miestelį ir nukovę 
40 valdžios kareivių. Diduma 
tos sinties musulmonų, nepa
tenkinti prezidento Ahmedo 
Zogu valdžia, esą prisidėję 
prie maištininkų.

ANGLYS BRANGU, FARME 
RIAI DEGINA KtlKUKUZUS

PARIS, 111., XI. 26. — ''šios 
apielinkės farmeriai kurui var
toja kukurūzus. Mat anglys 
begalo pabrango, o elevatoriai 
šiuo tarpu visai atsisako pirkti 
daugiau kukurūzų. Farmeriai, 
neturėdami kur jų dėti, šaltam 
orui atėjus kukurūzais kūrena
si dabar krosnis.

Vokietija niekados nepri- 
pažinsianli savo slėny 

su Lenkija
BERLINAS, XI. 26. — Už

sienio reikalų ministeris S t ru
seni annas pareiškė reichstage, 
kad Vokietijai reikią dabar to
kios bendros platformos, ku
rią visos politinės vokiečių 
partijos remtų. . Tąja platfor
ma Vokietija turinti visiškai 
atsisakyti pripažint neteisin
gai nustatytas sienas rytuose 
(su, Lenkija), turi stabilizuoti 
sienas vakaruose (su Francija 
ir Belgija); užtikrinti Reino 
krašto evakuavimą ir gyventi 
sandaroj su Francija.

Stresemannas taipjau pasa
kė, kad tuo tarpu, kai Vokieti
ja sutinkanti pripažinti vakarų 
sienas, kaip kad jos garantuota 
Lokarno sutartim, ji betgi 
niekados nepripažinsianti Len
kų koridoriaus ir atidavimo 
Lenkijai Aukštosios Silezijos.

7 banko valdininkai pa
smerkta sušaudyt

KUZNECKAS, Tomsko gub., 
Sibiras, XI. 26. Teismas 
šiandie pasmerkė čia sušaudyti 
septynis vietos banko valdinin
kus, kaltinamus dėl vogimo 
banko pinigu. 

t

SSSR ratifikavo nepuolimo 
paktą su Lietuva

MASKVA, XI. 8. (Elta). — 
Oficialine telegrama patikrin
ta, kad sovietų Rusijos vykdo
masis centro komitetas lapkri
čio 5 dieną /tikrai ratifikavo 
nepuolimo sutartį su Lietuva.

PABĖGĘS Iš BEPROTNAMIO 
UŽMUŠĖ MOTERIŠKĘ

Keršijęs jai už pasiuntimą jo. 
sveiko žmogaus, į pamišėlių 
namus

READING, Pa., XI. 26. — 
Vakar, pabėgęs iš Wernesvillės 
valstijos ligoninės pamišėliams 
vienas' lenkas, Michal Twar- 
dowskis, koris ten buvo užda
rytas, parvyko į Readingą ir 
kiaviu užmušė Katriną Ko\vals- 
kienę, septynių vaikų motiną.

Twardowskis buvo suimtas. 
Policijai jis pareiškė, kad jis 
niekados nebuvęs nė beprotis, 
nė pamišėlis, bet į pamišėlių 
namus jis buvęs pasiųstas dėl 
to, kad Kowalskienė liudijus jį 
pamišėliu esant. Už tai jis da
bar jai atsikeršijęs.

GAISRAS JACHTOJ;. 9 AS
MENYS IŠGELBĖTI

CORPL’S CHRISTI, Tex., XI. 
26. — Praeitą naktį Corpus 
Christi įlankoj, dvi mylias nuo 
krašto, jachtoj Helena įvyko 
sprogimas, pagimdęs gaisrą. 
Jachtoj buvo devyni žmonės, 
kurie teėjau visi pavyko išgel
bėti. ,

GEDĖJIMAS DEL KRASINO 
MIRTIES SOVIETIJOJ

‘'MASKVA, XI. 26. — Užsie
nio reikalų komisariatas pa
skelbė visuose skyriuose dviejų 
savaičių gedėjimą dėl sovietų 
pasiuntinio Anglijai, Leonido 
Krasino, mirties.

LONDONAS, XI. 26. — Ka
ralius Jurgis patvirtino pasky
rimą Vincento Massey kaipo
pimo Kanados įgalioto minis- šiandie saulė teka 6:53, lei- rio Suparmo, komunistų mais
telio Jungtinėms Valstijoms, džiasi 4:22 valandą. tininkų vadą.

I Pacific and Atlantic Photo]
Gloria Swanson, garsi krutamu jų paveikslų aktorė, gražina 

savo vyrą, markizą de la Falaise, kuris irgi planuoja krutumuose 
paveiksluose lošti.

Dešimt darbininky prigėrė 
tunely

Nelaimi- atsitiko pratrukus 
upės tvankai ir , vandeniui 
ėmus verstis i tunelį

MART1NEZ, Cal., XI. 26.— 
Contra kalvose piaeitą naktį 
žuvo dešimt darbininkų, dirbu
sių tunely. Nelaimė atsitiko 
kai, tvankai pratrukus, smar
kiai patvinusiu San Pablo upe
lio vanduo srautais ėmė vers
tis į tunelį ir užliejo dirbusius 
ten, 2,200 |>ėdų • nuo tunelio 
žioties, darbininkus,

Suimtas jūrėse vokiečių 
laivas vėl paliuosuota
NEW YOBKAS, XI. 26. — 

Vokiečių laivas Carmen, kurs 
buvo Jungtinių Valstijų sai'gy- 
bos laivo suimtas jūrėse, 140 
mylių nuo kranto, vakM tapo 
vyriausybės paliuosuotas. Pra
nešimai skelbė, kad suimtas 
laivas gabenęs lOOJJOO “keisų” 
degtines, vertes 5 milionus do
leriu.

Fašistų policija suėmė
12 komunistų

FLORENCIJA, Italija, XI. 
26. — Politinė policija vakar 
aieštavo čia dvyliką komunis
tų. tarp jų Se'.gė Olmi, komu
nistų partijos provincijos sek
retorių, kaltinamus dėl sąmok
slo prieš Mussolinio fašistų 
valdžią.

Britai uždaro savo sida
bro kasyklas Meksikoj*

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
26. <— Britų interesams pri
klausančios Thalpujahua Dos 
Ęstrellas sidabro kasyklos, pa
sak pranešimų, busią visai už
darytos. Kasyklose apie 4,000 
darbininkų, kurie dėl to neteks 
darbo.

feORFLSS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies apsiniaukę ir kiek 
šalčiau; vidutinis, daugiausiai 
žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
maksimam 56°, minimam 27° 
Fahirenheito.

Britai išduoda Kinams po
litinius pabėgėlius ' —.- - -

PEKINAS, Kinai, XI. 26. — 
Britų koncesijų Tientsine poli
cija, eidama savo legacijos in
strukcijomis, išdavė civilinei 
Kinų vyriausybei keturiolika 
tariamų kiniečių komunistų, 
kurie bus\ atiduoti kariniam 
teismui. t

Iki šiol politiniai kiniečių 
nusikaltėliai, pabėgę į svetim
šalių koncesijas Kinuose, nie
kados nebūdavo Kinui valdžiai 
išduodami. t)abaitinis Britų el
gęsis rodo, kad Kinų politiniai 
daugiau nebebus saugus nė 
svetimšalių koncesijose.

DU ARKLIAI UŽSIMUŠĖ SU
SIDŪRĘ SU VIENAS 

ANTRU

NEVY YORKAS, XI. 26.
Jodinėdamos po Central Parką, 
dvi merginos, atgalopavusios 
arkliais iš priešingų pusių, su
sidūrė tunely po tiltu. Susidū
rimas buvo taip smarkus, kad 
vienus arklys buvo vietoj už
muštas, o , antro buvo sulaužy
tos kojos ir jis teko nušauti. 
Viena jojikių išliko sveika, 
bet antrai buvo sulaužyta ran
ka.

ŠIMTAI FAŠISTŲ PRIEŠŲ 
UŽDAROMA POLICIJOS 

DABOKLĖSE

ROMA, Italija, "XI. 26. — 
— Keli šimtai fašistų priešų 
tapo policijos pasmerkti tani 
rikliose jiems pažymėtose vie
tose Neapoly, Messinoj, Bres- 
cioj ir Venecijoj, po nuolatine 
policijos priežiūra Devyni as
menys buvo areštuoti netoli 
nuo Ponte Chiasso. Areštuotie
ji bandę slapta pereiti per sie
ną į Šveicariją.

REIKALAUJA $38,000,000 
PROHIBICIJAI VYKINTI

WASHINGTONAS, ' XI. 26.
Iždo sekretoriaus padėjėjas 

Andrews prašo atstovų buto 
apropriacijų komisijos, kad 
pirohibicijos vykdymo štabui 
ateinantiems fisko metams bu
tų paskiria $13,000,000, o pa
kraščių sargyba kovai sd 
svaigiųjų gėrimų kontrabanda 
prašo dar $20,000,000, taigi 
bendrai “prohibicijos vykdy
mui” reikalaujama 33 milionų 
dolerių.

BATAVTA, Java, XI. 26. — 
Olandų vyriausybė suėmė Su

Lauky susirūpinimas rytu 
"krosais”. v

Ruošiama esą Lenkijos rytų 
atskyrimas

VARŠUVA, XI. 5. (Eita)<— 
“Gazeta Warszawska Poaan- 
na” susirūpinusi dėl pastarųjų 
laikų įvykių rytų žemėse. Laik
raščio nuomone, gudų “Hro- 
mados” organizavimas “hurt- 

(kų” Vilniaus vaivadijoj esąs 
i bolševikų įtakoj ir ruošiąs va
saros rytų pakraščių atskilimą.' 
Analizuodama santykius Len
kijos rytuose “Gazeta Wa'r- 
szavvska Poranna” pastebi di
delį artėjantį pavojų. Neiš
spręsti tarptautiniai klausimai 
dėl Lenkijos rytų sienų pripa
žinimo ir federaciniai planai 
negalėję sustiprinti politinius 
santykus. Rytų pakraščių gy
ventojai 'galį traktuoti Lenki
jos viešpatavimą pakraščiuos 
tik kaip pereinamą periodą.

ŠEŠI BANDITAI TEISMO PA
SMERKTI KARTUVĖMS

Bandydami pabėgti iš kalėjime 
jie užmušė kalėdinio viršinin
ko padėjėją

JOLIET, III., XI. 26. — Pri- 
saikintieji posėdininkai,' klausu 
Circuit teisme bylos šešių ban
ditu, kaltinamu dėl nužudvmc 
Statevillės kalėjimo viršininke 
padėjėja, P. N. Kleino, pripa
žino juos kaltus ir teismas pa
skyrė visiems šešiems mirties 
bausmę pakorimu.
Pasmerktieji kartuvėms yra: 

Robcl 'lerez, 26 metų, meksi
kietis; \\’alter Staleski. Char
les Duscho\vski. Gregario Rizo, 
Bernardo Boa ir Charles Sha- 
der;' pastarieji penki chicagie- 
čiai.

Visi šeši pasmerktieji buvo 
uždaryti Statesvillės kalėjime 
už plėšimus ir žmogžudy bes. 
Piaeito gegužės mėnesio 5 die
ną jie, bandydami ištrukti iš 
kalėjimo, užmušė kalėjimo vir
šininko padėjėją.

LONDONAS PASKENDĘS 
MIGLOJ

LONDONAS, XI. 26. — Del 
tirščiausios miglos, kurioj da
bar paskendęs Londonas, įvy
kusiose gatvėse kolizijose trys 
asmenys buvo užmušti.

Mergaitė nušovė savo drauge 
DANVILLE, III., XI. 26. —

Žaizdama su šautuvu Hester ♦
Crawford, 9 metų mergaitė, 
nušovė netyčiomis savo 
ge, Ruby Grant, 8 metų.

KALĖDINIS PINIGĮI SIUNTIMAS - 
PRASIDĖJO .

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tųmeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra- 

. dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius: ’
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 W. 47th St) 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIĘKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

Lietuvos žinios.
Kaip Linkuvos kapelionas 

radybas padalino
Kauno “Lietuvos žinioms“ ra

šo iš Linkuvos:
Uršulė Kaškelienė, neturtin

ga moterėlė, pereitą rudenį 
turguje Linkuvos miestely pa
metė 55 litus." Verkė, ieškojo, 
aimanavo, bet nerado. Nuėjo 
pas kunigą Grigaliūną, papra
šė užšaukti ant bažnyčios. 
Prašyta — padaryta. Atsiliepė 
radusi šikšnių kaimo ūkininkė 
Matoliunienė. Bet jai Kalė
doms reikėjo algos mokėti tai 
ir pasinaudojo rastais pinigais. 
Vėliau surinkus pinigus nune
šė pas kun. Grigaliūną. Tas 
vėl ant bažnyčios šaukia —kas 
pametėt, ateikit — pinigus 
gausit. Ieškotoja nuėjo. Bet 
kunigas sako vienas negalįs 
atiduoti. Eina pas kleboną, su
taria ir paskelbia tokį nutari
mą :

15 litų ant mišių,
15 litų bažnyčiai pagražinti, 
10 litų radėjai Matoliunienei, 
5 litai davatkai, kuri tarpi

ninkavo tai p kunigo ir moters 
pinigus pamėlusios.

5 litai nežinia kur dingo.
Išviso 50 litų.

Likusius 5 litus l’rš. Kaške- 
lienei ruųražino. 'Pa moteriškė 
ateina į turgavietę ir verkda
ma skundžiasi savo vyrui. Vy- 
rps ką gi darys? Kad nėra vi
sų tegul, sako, suryja ir tuos 5 
litus.

Nubaudė žmogžudžius.
ROKIŠKIS. — Spalių 2 d. 

Kauno apygardos teismas na
grinėjo . dviejų žmogžudžių 
Grižų bylą. Treji metai atgal 
Meškėnų kaime, Panemunėlio 
valsčiuj, buvo rasta nužudytos 
dvi moterys, Grižų giminaitės. 
Padarius taądymą buvo rasta 
kaltais Grižai; žmogžudystę jie 
papildę dėl ginčų uz žemę. Tei
smas jiems davė po 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Avims; auginti draugija. Kau
ne susiorganizavo avims augin
ti Lietuvoje draugija. Jos tiks
las skatinti Lietuvoje avių au
ginimą, plėsti avis, gerai ap
mokančias pašarą ir priežiūrą 
ir tarpininkauti savo narhi rei-

djau-, kalais. Draugijos būstinė Kail
ine, Gedimino gatvė 7.
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‘OREMUS"
Oremua" garsi gyduolė 

nuo šviežių ir Chroniškų Plau
čių ligų, kurį greitai ir pasek
mingai išgydo žeminus minė
tas ligas, kaip ve: Catharrą 
Plaučių. Užsišaldymą ir Ko
sulį. Bartkutė su prisiuntimu

2) “Oremus” garsi gyduolė 
nuo širdies ligų, kurį greitai 
ir pasekmingai išgydo že
minus minėtas ligas, kaip ve: 
Palpitatio Cordis, tai yra per- 
tankus širdies mušimas, As- 
thma, tai yra dusulis. Praša
lina visus skausmus iš kruti
nės ir padaro žmogų sveiką ir 
linksmą. Bonkutė su prisiun
timu 65c.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted StVeet 

Chicago, III.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

LIETUSIŲ MOKYKLŲ PER- 
SEillOJIMAI OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Neturtingo žmogaus gyduo
lės nuo silpnų nervų, 

nerviškumo
Jos atlieka darbų greitai. Nei vai 

turi turėti fosforo ir kraujas gele
žies. Tą Nuteikia tos gyduolės. Nuga- 
Tone suteikia — geležį dėl kraujo ir 
fosforų dėl nervų. Jos yra moksli
nės budavotojos kraujo, nervų ir vi
so kūno. Nuo nevirškinimo, užkietė
jimo ir nuo išpūtimo. Vartokite jas 
;.y jus pamatysite, kaip greitai jos pa- 
gelbės. Jos subudavoja stiprius ner
vus, suteikia atšviežinantį miega ir 
gerų apetitų, puikų virškinimų, regu- 
iarj ėjimų lauk, daug entuziazmo ir 

ambicijos. Pabandykit jas — 
to neprarasite.

Nuga-Tone yra 
jus gausite visam 
mui už $1.00 ir jos 
dins jumis ir jums nieko nekainuos. 
Vartokite jas keletą dienų ir jei jus 
nebusite pilnai užganėdintas pasek
mėmis, atsiųskite likusius pakelyje 
kur jus pirkotę ir gaukite jūsų pini
gus atgal. Išdirbėjai Nuga-Tone rei
kalauja visų pardavinėtojų, kad jie 
grąžintų pinigus, jei kostumeris nėra 
užganėdintas, nes jie žino, kad jos 
pagelbės tokiuose atsitikimuose.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius ir gyduolių pardavinėtojus.

vojinga lenkams, ji tuoj be jo- nurodyto kandidato nepaskirta, 
i uždaroma, o atsiųsta visai nepageidauja- 
taip uždaryta fnas žmogus. Žmonės dėl to ža- 

jja net vaikų mokyklon neleis
ti. Sako, kam dar tas komite
tas, jeigu jo net atsiklausiama, 
bet vis tiek jo pageidavimų ne
paisoma.

priežasties
metais, 1

trisdešimt lietuvių pra- 
mokyklų! Leidimų nau- 

neišduoda nė

PASKUTINIS PRIEŠADVENTINIS BALIUS
Parengtas Lietuvių Tautiškos Parapijos 

Subatoj, Lapkr. (Nov.) 27 d., 1926 
SAVOJ SVET., 3501 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Visi maloniai esate kviečiami atsilankyti į šį priešadventinį ba

lių. Grieš Bartkaus Benas.
Kviečia KOMITETAS

kios 
šiais 
apie 
džios 
joms atidaryti
vieno.

Lietuvių mokytojų lietuviš
koms mokykloms valdžia dau
gumoj netvirtina, reikalauda
ma iš jų tokio mokslo laipsnio, 
kokio neturi ir patys lenkų mo- 

■ —.....v, ---- j— kyklų mokytojai. Visur, kur
vyriausybės nžsi-*tik reikalingi lietuviai mokyto- 

t įjai, lenkai bruka savuosius, nė 
atidarinėjimas žodžio nemokančius lietuviškai, 

bet užtat patentuotus lenkin
tojus ir agitatorius. Ieškodama 
tokiems lenkybės apaštalams 
vietų, šiemet švietimo valdžia 

viene- nepatvirtino daugiau kaip pu- 
Mokykla lei- sės praeitais mokslo metais 

džiama atidaryti tik tokioj vie- mokytojavusių lietuvių moky
toj, kur nėr lenkiškų mokyklų, • tojų. Tai negirdėtas barbariš- 
nežiurint to, kad jos lietuvių ’ kūmas ir lietuvių teisių min- 
vaikų niekur nelankomos. Lie- džiojimas!

Ituviška mokykla negali būt! Nieko stebėtina, kad toks 
nuo lenkiškos arčiau, kaip per lietuvių švietimo įsaigų puoli- 

>3 kilometrus. Jei lietuviška mas sujudino visą Vilniaus 
mokykla pasidaro bet kur pa-, krašto lietuvių visuomenę — 

pradedant inteligentu ir bai
giant sodiečiu. Kaimų gyven
tojai, boikotuodami jiems pri
metamas svetimas mokyklas, 
siunčia valdžiai protestus ir 
reikalavimus lietuviškų moky
klų. Iš visų krašto pusių Vil
niaus lietuvių švietimo Organi
zacijoms plaukia paraginimai 
nenusileisti ir kovoti už lietu- 

I viską mokyklą ir mokytoją iki 
paskutiniųjų.

i Mes tai kovai abejingi taip 
pat likti negalime. Vilniečius 
turim paremti tiek moraliai, 
tiek materialiai. Tik atsimin
kim uždarymą Švenčionių lie
tuvių gimnazijos. Kiek jautru
mo ir užuojautos musų visuo
menė tuomet pareiškė Vilniaus 
krašto lietuviams. Ir dėl vienos 
kultūros įstaigos! šiandien jau 
neina kalba apie atskiras mo
kyklas. Kėsinamasi prieš visą 
lietuvių švietimą, tą vienintelę 
lietuvybės tvirtovę okupuotoj 
Lietuvoj. Tad turime subrusti?

I Plačiausia dirva čia pasirei
kšti “Sąjungai Vilniui vaduo
ti”. Keikia pastatyti ant’ kojų 
visi jos skyriai. Turi būti pra
vesta plati akcija Vilniaus mo
kyklų klausimu visoj Lietuvoj.

• Paskaitomis, viešomis rinklia- 
: vomis Vilniaus mokyklų nau
dai ir pagaliau demonstracijo
mis turim atsakyti į “kulturin 

!gųjų” barbarų žygius. Tik ma
stydami tokią paramą Lietuvoj 
j vilniečiai bus drąsesni ir pa-Į 
i tvaresni kovoj už savo teises, 
| lenkų konstitucijos jiems ga- 
} rantuotas.

Be to, visuomenės aktingu-
• mas paskatins padaryti atatin
kamų žygių ir musų vyriausy
bę. Jos protesto balsą prieš 
Vilniaus^ krašto gyventojų en
gimą turėtų išgirsti visas kul
tūringas pasaulis. Juk tai yra 
gyventojai teritorijos, kurios 
Lietuva .niekuomet nėra išsi
žadėjusi ir dėl kurios ne kartą

!tuo budu yra protęstavusi.
• Toks musų tautiečių užtari
mas jų sprendžiamoj kovoj su 
okupantais negalėtų neturėti 
tam tikros įtakos tos kovos 
vaisiams. — V.

[“T.”] Šiemet lietuvių mo
kyklų padėtis Vilniaus krašte 
virto nebepakenčiama. Kas iki 
šiol dąr buvo užsilikę, naujos 
Pilsudskio 1 
brėžta sunaikinti.

Mokyklų 
krašte varžomas įvairiausiais 
formalumais, netaikomais ati
darant lenkiškas mokyklas. 
Leidimai lietuvių mokyklai ati
daryti išduodami tik 
riems metams.

U Birute”
Stato Scenoj

Klasišką Operą

“GEGUŽES KARALAITĖ”

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted SL

SEKMADIENY
Gruodžio (l)ec.) 5 d., 1926

T

PADARYK KIEKVIENĄ KAMBARĮ SAVO 
NAMUOSE GYVENAMU KAMBARIU!

Ar jus esate užganėdintas su savo pečiumi arba se
nos mados furnasu? Ar jus atsimenat, kaip jums 
budavo sunku atsikelti iš ryto pereitą žiemą, nes 

stuba būdavo šalta?

Prašalinkit šitų dalykų TVOJAI'! 
Jus dar turit laiko įsivesti j savo 
namus naujos mados garo arba 
šilto vandens apšildymų, kol dar 
tikri Žiemos šalčiai užeis. Musų 
planai yra nebrangus Hile kokiam 
K i i ib ■- Binkį įmokėkit ir jūsų it it- 

mu apšildymas bus įvestas tuojau, 
<> kitus galėsite išmokėti mažftis 
mėnesiniais išmokėjimais.

" -jį
1 į

i
n
Ui1 

Ji

J 1

II

i 1

1 
ll ll

L____ l

parašykite 
apšildymo 
pas jus ir 
Jei pada-

Pašaukit telefonu arba 
atvirutę, musų namų 
ekspertas tuojau pribus 
išaiškins musų planus,
rysite su mumis kontraktų dėl na
mų apšildymo, jus džiaugsitės pa
togumais ir gerai apšildomu namu 
ir visi dalykai taip bus kaip jus 
norite kad butų. Musų planai pa
gelbės jums padaryti kiekvienų 
kambarį svečių kambariu.

Taipgi atsiminkite, kad jus nebu
dite be šilumos, kol mes įvesime 
namų apšildymą. Mes taipgi ne- 
judinsim jūsų pečiaus kol tik ne- 

32*-? įvesime namų apšildymą.

Prie namų apšildymo, mes dar užlaikome pilną pa
sirinkimų plumbingo materiolą, dėl maudynių, vir

tuvės ir kitų vartojimų

Pas mus atsilankymas yra pelningas

4600 W. 22nd St.
Phone: Cicero 130

CICERO, 1LL.

Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Merginų Choras po vadovy
ste NORA GUGIS

Birutės Choras dirigentas
A. VANAGAITIS

Tai bus vienas iš gražiausių 
vakarų, su muzikaliu pro
gramų, kokį tik kada yra 
chicagiečiai matę. Užbaigai 
šokis.

Visus kviečia
BIRUTĖ

KAM TAS TĖVŲ 
KOMITETAS

Trakų apskr. rpokyklų in
spektorius atsiuntė raštų Žili
nų pr. mokyklų tėvų komitetui, 
reikalaudamas, kad tėvų ko
mitetas nurodytų, kokį moky- 
I ją jie pageidautų turėti savo 
mokyklose. Buvo nurodyta. Bet

$500 DOVANŲ — DOVANŲ $500
Visi subruskite ir ptisirengkite prie vieno iš didžiausių

MASKARADŲ BALIUS ’
kokio dar nebuvo Chicagoj

v Liet. Teat. Dr-stė Rūta No. 1
Maskaradų Balių su dideliais preisais: Pirmas preisas 
$35; antras $15; trečias $10 dėl grupių; ir daugybė prei- 
sų dėl kitokių. Prisirengkite prie šio Maskaradų Baliaus, 
kuris įvyks

Nedėlioj, Lapkričio (November) 28 dieną, 1926 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj
Durys atsidarys 6 vai. vakare

Tikietas 75c su drabužių pasidėjimu
Svečiai atsilankę bus užganėdinti. Bus puiki muzika. 

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

$15 — Fox Trot Kontestas — $15

DIDELIS BALIUS
Rengia Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-stė

Tikietas 30c

Liefuviy Liuosybės Svetainėj
14th St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Sukatoj, Lapkričio 27,1926
Pradžia 7:30 vai. vakare

Pirma dovana $10; Antra $5
Gerbiamieji Ciceros ir apielinkės lietuviai seni ir jauni, meld

žiame nepraleisti šio musų baliaus, atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Muzika K. YURGON. .

Kviečia KOMITETAS

Iškilmingas Balius
*' RENGIA ŪRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ

Subatoj, Lapkričio-Nov. 27 d., 1926
Pradžia 7 valandą vakare • ' . i *

APVEIZDOS DIEVO PARAPIJOS SVETAINĖJE
18th ir Union Avenue

Bus smagu visiems pasilinksminti, nes bus P. Balako muzika. Taipgi bus 
duodama dovanos tiems nariams, kurie per 10 metų nėra ėmę ligoj pašalpos 
ir bus priiinami nariai uždyką nuo 18 metų iki 35 metų.

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

jus nic-

malonios 
mėnesio 

labiausiai

vartoti; 
vartoji- 
užganė-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chfcago, III.

PIRMAS SPEGIALIS 
IŠPARDAVIMAS

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

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

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

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

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

Crown ir Bridge darbai vertes 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Roosevelt 7943
Ofiso valandos nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 moty

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

Ofiso telefonas Cicero 4079 New Method Oentists
2028 So. Halsted St. 

Prieš Klein krautuvę

Sol Ellis & Sons, Ine
2118-22 So. State St
Phone: Victory 2454

CHICAGO, ILL.
Atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1. po pietą

Musu pardavinėtojai kalba lietuviškai

Rengia

CHIGAGOS LATVIŲ DARBININKŲ DR-JA

Nedeldienv, Lapkričio 28 d., 192G

SOKOL KAREL-JONAS SALELE
5510 W. 25th Street, Cicero, UI.
4 vai. po pietų Įžanga 75c

Visas pelnas" nuo Koncerto skiriamas pašelpai mokslei-

vio R. J. Lauberto.

Koncerte dalyvaus geriausios Latvių spėkos: Baritonas 
— R. J. Laubertas; Mecco Soprano — Tionora Clepp ir Pia
nistė — Helen Liifelt.

Galima bus nuvažiuoti su Ogden Avė. karais iki 52nd 
-z Avė., o <iš tei^3 blokus į vakarus iki salės.

KOMITETAS



^'tadienis, Lnpkr. 27. 192C- ' ' " NAUJIENOS, Chicago, 01.

KALĖDINIAI ČEKIAIi

JAU GATAVI
DEL JŪSŲ

Ar jus esate nariu musų Kalėdi
nio Taupymo Kliubo, o jei ne, tai 
prisidėkite dabar. Jus maloniai 
nusistebi šit, kaip lengvai jus ga
lit įsigyti pinigų sekamų metų 
Kalėdoms.
Ponai: Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums bankoje.
Atsiiankykit dabar.

$

»

c

¥ 
f.
■v

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

/ant. kampo
47 St. ir Ashland A v. 

Chicago
Gerai žinoma* bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar* 
navimu.

Pasipažinkite Su Vyrišky Drabužiu 
Valiausiomis Stailomis

[KORESPONDENCIJOS]

Lowell, Mass.
Iš musų kolonijos ir apie vie

tos lietuvių judėjimų nesimato 
“Naujienose” jokių žinių, tar
si lietuvių čia visai negyventų. 
O betgi reikia pasakyti, kad 
musų kolonijoj randasi nema
žus būrelis lietuvių darbininkų 

jų yra priskaitoma apie du 
tuksiančiu žmonių, taipgi yra 
apie 20 lietuvių biznierių.

Seniaus pas mus buvo daug 
‘gyvesnis/veikimas, l/et užėjus 
bolševizmo reakcijai visas pa
žangusis judėjimas žymiai su
silpnėjo. Musų kolonijos lietu
viai didžiumoj susideda iš dzū
kų, kurie aplietoj daug že 

, miau stovi už žemaičius* ar Su- 
i valkų lietuvius. Ypač tamsų? 
.yra katalikai; jie jokių laikraš- 

! čių neskaito ir yra paskendę 
girtuoklystėj.

Per tūlų laiką pas mus siau- 
I te bedarbė. Bet dabartiniu lai- 
i k u darbai žymiai pagerėjo, taip 
kad dabar ypač audėjams leng
va darbą gauti.

Lapkr. 13 d. pažangiosios or
ganizacijos laivo surengusios 

Į balių naudai streikuojančių Pa 
ssaic audėjų. Balius, galima sa 

įkyli, pilnai pavyko; žmonių bu
vo daug ir manoma, kad pelne 
liks apie šimtas dolerių. Pagir
tina, kad lo\velliečiai atjaučia 
kovojančids darbininkus.

Vietinis.

tiniai nei negalėjo su krivų 
krivaičių kalbėti, o tik.sakyda
vo jo tarnams, o jau šie per
duodavo krivų krivaičiui. Ir 
pats jis nelaikė reikalingu kal
bėtis su jais tiesioginiai irtur- 
lavo j pasiuntinius tik per sa- 
/o tarnus';

Dar viena lenkų kyši
ninkų byla

Varšuvos kariškos apygar- 
los* teismas ištisą’savaitę svars
ti vadinamojo lenkų karo lai- 
zyiio karininkų bylą. Kaltina
mi vi^a eilė vadų, pradedant 
’aivyno vadu vice-admirolu Po- 
emskiu ir baigiant paskutiniu 
eitenantu. Be to šitoj byloj 
sivėlęs Lenkijos generalinio 
’tabo technikos skyriaus vir- 
•ininkas ir brigados vadas ge
nerolas. Visi kaltinami ėmę ky
lius, savinęsi valdišką turtą, 
'upikavimą ir dar padarę eilę 
svarbiu nusikaltimu. Bvla iš
kilo tada, kai visi užinteresuo- 

i nepasidalino kyšio.

BUKIME PAKANTRUS!

Mes žinome^ kad gerai ba- 
ansuojami kasdieniniai val
giai yra principialis stovis 
kokiame mes norėtumėm bū
ti. Bet — Dėkojimo Diena 
būna tiktai vieną sykį me
tuose. Tai yra tikrai Ameri
koniška šventė. Seniausia 
Dėkojimo Diena buvo užlai
koma Pilgriin Fathers, Ply- 
mouth, 1621!

Jus čia surasite didelį naujo lako pasirinkimą vėliausių stailų 
skrybėlių, Kepurių, Marškinių, K įklaraiščių. Pilnas pasirinkimas 
šilkinių ir vilnonių apatinių marškinių, šalikų ir pirštinių. Pilnas pa- 
.'•įlinkimas čevorykų, moteriškų, vyriškų ir vaikų.

Visos minu prekės garantuojamos

LIETUVIU KRAUTUVĖ
K. ANDREJONAS

1735 So. Halsted St., Chicago, 111.
—lį

Įvairenybės

Kaip svetimų valstybių 
atstovus priiminėjo 

musu bočiai?
____________/

šioj gadynėj diplomatai pri
iminėjami labai iškilmingai. 
Jiems skiriamos specialiuos 
audiencijos, juos lycfi net rai
telių eskortas;4*' <•

Ne taip sutikdavo svetimus 
atstovus musų bočiai. Duisbur- 
gas savo chronikoje pasakoja, 
kad krivy krivaičiai, kurie pir
miau, buvo pasauliniai valdovai, 
svetimų karaliui pasiuntinių 
tiesioginiai nepriimiliedavo. Jie 
turėjo tsovėti nuo krivų kri 
vaičio tam tikrame atstume, 
nusilenkę ,uždėję dešiniąją ran
ką ant krutinės. Patys pasiun-

JOS SUDRIKO

Labai lengva yra persival
gyti tokioje dienoje, bet Tri
nerio Kartusis Vynas patai
sys nuostolius. Jis išvalo 
žarnas, pagelbsti virškini
mui ir prašalina visus sun
kumus. Bandykit Trinerio 
Kartąjį Vyną ir jus nusiste
bėsi t, kaip jus galėjote būti 
be šių gyduolių! 1 butelis 
J1.25. Sampelinis buteliukas 
atsiunčiamas gavus 15c per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi- 
?ago, III. Trinerio Cold Tab- 
’etai (30c pas kožną geres
nį gyduolių pardavinėtoją) 
]abar yra pačiame sezone.

Muzikos Krautuve
3417-19-21 .South Halsted Street

Autorized Dealer for R. C. A. Radiolas, Atwater Kent, Zenith, 
Freshman Masterpieee Radios, Brunswick Panotrope - Radiolas, 
Gulbransen Registering Pianos, Thor Washing Machines, Hoover 
Sweepers, Kodak Motion Picture Cameras.

Jeigu kur b ’tų geresnių daiktų išdirbystė, tai
DUDRIKAS juos parduotų

Pamatykit naujus 20-to 
amžiaus stebuklus būtent: 
Gulbransen Registruoja
mus pianus, Brunswick 
Panbtrope - Radiolus ir 
naujus Masterpieee Radio

Baltijos Amerikos Linijos

■.

Ant Radios, Pianų, Naminių Rakandų, Auksinių Daiktų Pigiausios 
Kainos Visoj Chicagoj

JOS. F. SUDRIK PIANŲ KRAUTUVES
3417-21 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Kalėdos 
LIETUVON

“Estonia" Gruod. 7 dieną
“LITUANIA” GRUOD. 23

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačių 

KLAIPĖDĄ ’ 
per laisvąjį Danzigo portą

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog j Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiariška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium

Žiniom kreipkitės į vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

— — II   I ———— ' !■«■■■

GYVENIMAS 1
Mėnesinis žurnalas
TURINYS No. 1:

1 Gyvenimo Mintys
2 Busimosios Visuomenės Tech* 

nik a
2 Eugene Victor Debs
4 Gyvenimas >
5 Darbininkas
6 Socialistinis Darbininkų Inter

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

grafikos piešinys

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Joulevard 36G9

Dr. F. S. Szymczak 
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

Res.: 4451 S’o. Wood Street 
Phono Lafayette 9710

Vai,: 10-11 A. M. 1-3 ir 6-7:30 P. M.
Ofisas: 4231 Archer Avenue 

Phone Virginia 0056
Vai.: 11-12 A. M.; 3-5 ir 7:30-9 P. M.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose ymtarnau- 
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pūgai sutartį).

4120 So. Richmond Street

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapat ė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

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

Opleniestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Lietuviai Advokatai
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 G iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

((JURGELIONIS
A D V O K A i .5 w 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 10LZ 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER .

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552>

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

I— ....

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Teivį^^e Roosevelt 9090

Namų TeleivZ'i.- Repubiic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

8

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

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

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

Valandos nu-
8 ryto iki 2 pc 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G. 
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St0 Room 531
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

»DR, HERZMAN -®’
— TS RUSUOS —

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

Gydę staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: J o 31>0' „
i South ‘ hore 2288

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 ▼. ▼.

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

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

Res. 4624 So. Francisco Are
Tel. Lafayette 9477

Nuo 7 iki 9 vakare
>• --------------J

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 StM Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—«-8 vak. No- 
deliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą,-ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis iristrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir Vertas didelių pinigų, bet “Naujie- \ 
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po.... 1.... 80 centų
Pagilinantiems iš ofiso po.... ................ 75 centus

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

[ DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
472? So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

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. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

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

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858

J

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė



NAUJIENOS, Chicago, I!!.Scštiulicnis, Ij.'ipkr. 27, 1920'

KALĖDINIAI ČEKIAI
JAU GATAVI
DEL JŪSŲ

Ar jus esate nariu musų Kalėdi
nio Taupymo Kliubo, o jei ne, tai 
prisidėkite dabar. Jus maloniai 
nusistebi šit, kaip lengvai jus ga
lit įsigyti pinigų sekamų metų 
Kalėdoms.
Ponai: Macikas, Grisius, Sedein- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę
patarnauti jums bankoje.
Atsilankykit dabar.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant. kampo
47 St. ir Ashland Av.

Chicago
Gerai žinomas bankus tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir Keru patar
navimu.

Pasipažinkife Su Vyrišky Drabužiu 
Valiausiomis Stailomis

KORESPONDENCIJOS! t_ HCąs__________________-

Lowell, Mass.
Iš musų kolonijos ir apie vie

tos lietuvių judėjinui nesimato 
“Naujienose” jokių žinių, tar
si lietuvių čia visai negyventų, 
O betgi reikia pasakyti, kad 
musu kolonijoj randasi nema
žas būrelis lietuviu darbininkų 

jų yra priskaitonia apie du 
tuksiančiu žmonių. Taipgi yra 
apie 20 lietuvių biznierių.

Seniaus pas mus buvo daug 
{gyvesnis/veikimas, lx‘t užėjus 
bolševizmo reakcijai visas pa
žangusis judėjimas žymiai su 
silpnėjo. M tisu kolonijos lietu
viai didžiumoj susideda iš dzū
kų, kurie aplietoj daug že 

I minti slovi už žemaičius* ar Su- 
i valkų lietuvius. Ypač tamsus 
.yra katalikai; jie jokių laikraš- 

1 čių neskaito ir yra paskendę 
I girtuoklystėj.

Per tūlą laiką pas mus siau- 
| te bedarbe. Bet dabartiniu lai- 
I ku darbai žymiai pagerėjo, taip 
kad dabar ypač audėjams leng
va darbą gauti.

Lapkr. 13 d. pažangiosios or
ganizacijos buvo surengusios 
balių naudai streikuojančių Pa 
ssaie audėjų. Balius, galima sa 
kyli, pilnai pavyko; žmonių bti- 
vo daug ir manoma, kad pelne 
liks apie šimtas dolerių. Pagir
tina, kad lovvelliečiai atjaučia 
kovojančilis darbininkus.

Vietinis.

tiniai nei negalėjo su kri VU 
krivaičių kalbėti, o tik.sakyda
vo jo tarnams, o jau šie per
duodavo krivi.i krivaičiui. Ir 
pats jis nelaiko reikalingu kal
bėtis su jais tiesioginiai irtur- 
lavo j pasiuntinius tik per sa- 
zo tarnus.

Dar viena lenkų kyši-
ninku byla

Varšuvos kariškos apygar- 
los teismas ištisą’savaitę svars
ti vadinamojo lenkų karo lai- 
zyno karininkų bylą. Kaltina
mi vi$a eilė vadų, pradedant 
’aivyno vadu vice-admirolu Po 
emskiu ir baigiant paskutiniu 
eitenantu. Be to šitoj byloj 
sivėlęs Lenkijos generalinio 
:tabo technikos skyriaus vir- 
'.ininkas ir brigados vadas ge
nerolas. Visi kaltinami ėmę ky
lius, savinęsi valdišką turtą, 
’upikavimą ir dar padarę eilę 
svarbių nusikaltimų. Byla iš
kilo tada, kai visi užinteresuo-

i n epas i dali no kyšio.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas
TURINYS No. 1:

1 Gyveninio Mintys
2 Busimosios Visuomenės Tech

nika
8 Eugene Victor Dobs
4 Gyvenimas >
5 Darbininkas
6 Socialistinis Darbininkų Inter- 

naelonalus
7 Pelnas
R | Skaitytojus
9 Pasiryžimas
10 Charakteristika
11 Liaudies Žinyčių, M. J. Aileikio 

grafikos piešinys

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI. 

Tel. Joulevard 3669

Dr. F. S. Szymczak 
Gydytojas, Chirurgas ir Akufteras 

Res.: 4454 S’o. VVood Street 
l’hone I.afayette 9710

Vai.: 10-11 A. M. 1-3 ir 6-7:30 P. M. 
Ofisas: 4231 Archer Avenue 

Phone Virginia 0056
Vai.: 11-12 A. M.; 3-5 ir 7:30-9 P. M.

BUKIME PAKANTRUS!

Mes žinome^ kad gerai ba- 
’ansuojami kasdieniniai val
giai yra principialis stovis 
kokiame mes norėtumėm bū
ti. Bet — Dėkojimo Diena 
būna tiktai vieną sykį me
tuose. Tai yra tikrai Ameri
koniška šventė. Seniausia 
Dėkojimo Diena buvo užlai
koma Pilgrim Fathers, Ply- 
mouth, 1621!

Jus čia surasite didelį naujo tako pasirinkimą vėliausių stailų 
skrybėlių, Kepurių, Marškinių^ K įklaraiščių. Pilnas pasirinkimas 
šilkinių ir vilnonių apatinių marškinių, šalikų ir pirštinių. Pilnas pa- 
,‘iiinkimas ėevorykų, moteriškų, vyr.škų ir vaikų.

Visos musų prekės garantuojamos

LIETUVIU KRAUTUVE
K. ANDREJONAS

1735 So. Halsted St., Chicago, III.
-Ji

Įvairenybės

Kaip svetimų valstybių 
atstovus priiminėjo 

musų bočiai?
šioj gadynėj diplomatai pri

iminėjami labai iškilmingai. 
.Jiems skiriamos specialiuos 
nūdienei jos, juos lycft net rai
telių eskortas? "b

Ne taip sutikdavo svetimus 
atstovus musų bočiai. Duisbur- 
gas savo clirunikoje pasakoja, 
kad krivy krivaičiai, kurio pir 
miau buvo pasauliniai valdovai, 
svetimų karalių pasiuntinių 
tiesioginiai nepriiminedavo. .Jie 
turėjo tsovėti nuo krivy kri 
vaičio tam tikrame atstume, 
nusilenkę ,uždėję dešiniąją ran
ką ant krutinės. Patys pasiun-

JOS. F. BUDRIKO

Labai lengva yra persival
gyti tokioje dienoje, bet Tri
nerio Kartusis Vynas patai
sys nuostolius. Jis išvalo 
žarnas, pagelbsti virškini
mui ir prašalina visus sun
kumus. Bandykit Trinerio 
Kartąjį Vyną ar jus nusiste- 
besit, kaip jus galėjote būti 
be šių gyduolių! 1 butelis 
fl.25. Sampelinis buteliukas 
ttsiunčiamas gavus 15c per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chi- 
eago, III. Trinerio Cold Tab? 
’etai (30c pas kožną geres
nį gyduolių pardavinėtoją) 
]abar yra pačiame sezone.

f-........... ...... " --------------—'
Tel. Lafavette 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 sutarti).
4120 So. Richinond Street

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

Oplemcstrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų k—----------------------------------- /

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU-Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGEUONIS
A D V O K A č A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 10U 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

k---------------------- ■

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark 
Namų Tel.: Hyde Park 3395 
I ■ ..... ■ .1 ...... I

Mis. MICHNIEV1CZ-VIDIKIENE
AKUŠEREA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo. •

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tęs, o rasite pa 
gelbą.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

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
Teivį.y^"e Roosevelt 9090

Namų Teieivi;.’ Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 53t
Tel. Central 6390

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

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

Nedeliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

MR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS —

Muzikos Krautuve
3417-19-21-South Halsted Street

%

Autorized Dealer for R. C. A. Radiolas, Atwater Kent, Zenith, 
Freshman Masterpiece Radios, Brunswick Panotrope - Radiolas, 
Gulbransen Registering Pianos, Thor Washing Machines, Hoover 
Swcepers, Kodak Motion Picture Cameras.

Jeigu kur b itų geresnių daiktų išdirbystė, tai 
BUDRIKAS juos parduotų

Pamatykit naujus 20-to 
amžiaus stebuklus būtent: 
Gulbransen Registruoja
mus pianus, Brunswick - »
Panbtrope - Radiolus ir 
naujus Masterpiece Radio

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenie 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.......  i ■ ■ i ■ ...i—■/

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

Gydę staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

m i # J 3110. NaktįTelefonai. į 223g
Boulevard 4136

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

*»■■■ i ........ ■ ■ i - ■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

Ant Radios, Pianų, Naminių Rakandų, Auksinių Daiktų Pigiausios 
Kainos Visoj Chicagoj

JOS. F. BUDRIK PIANŲ KRAUTUVES
3417-21 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Baltijos Amerikos Linijos 
Kalėdos 

LIETUVON

“Estonia” Gruod. 7 dieną
“LITUANIA" GRUOD. 23

Važiuokit visu keliu vandeniu 
j pačią

KLAIPĖDA
per laisvąjį Danzigo portą 

Iš ten tiktai vienos nakties 
kelionė kitu laivu.

$107 Tiesiog į Klaipėdą 
3-čia kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181

Populiarifika turistine trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, 

$15 abipus.
Taksai atskirium 

žiniom kreipkitės i vietos agentus ar 
j bendrovę:

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

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

I

' NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

I ......■■■- —

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—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dian.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
472? So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ligų.

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

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

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. Nedeliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfas 6858

V- *

Naujienų Spaustuvė 
yrą Unijinė Spaustuvę
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FAŠISTŲ PUOLIMAI NEPRIKLAUSOMOS SPAUDOS
• •••••

OPOZICIJOS SPAUDAI SEKASI, O'FAŠISTINEI NE
• ••••• 
e e • • • •

DIKTATORIUS NEĮSTENGIA NUGALĖT VISUOME
NĖS OPINIJĄ

t e « • e e

VALDŽIA, KURI REMIASI VIEN FIZINE PAJĖGA

Europos laikraščiai paduoda įdomių žinių apie spau
dos padėtį fašistinėje Italijoje.

Po paskutinio “pasikėsinimo” prieš Mussolinio gyvy
bę Italijos juodmarškinių gaujos, kaip žinoma, tuojaus 
puolė opozicinių laikraščių spaustuves ir redakcijas. Ke
letas jų, tarp kitų ir socialistų organas “Lavoro”, tapo 
sunaikinti. Paskui valdžia tuos laikraščius visai uždrau
dė. i

Kodėl tokia fašistų neapykanta prieš opozicijos spau
dų? Sekantys faktai parodys, kodėl.

Prieš metus laiko fašistai paėmė j savo rankas kai 
kuriuos didžiuosius Italijos dienraščius, kurie pirmiaus 
priklausė fašizmo priešams. Bet pasirodo, kad nuo to lai
ko iki dabar tų laikraščių cirkuliacija visai nusmuko. 
Taip, pav. atsitiko su Milano “Corriere della Serą”. Kol 
jį vedė opozicinis senatorius Albertini, jisai turėjo tris 
ketvirtadalius miliono skaitytojų. Bet po to, kai leidėjas 
buvo prispirtas parduot savo laikraštį Mussolinio pa
stumdėliams, “Corriere della Serą? cirkuliacija nupuolė 
ant pusės.

Panašiai buvo patekęs fašizmo jungan Turino demo
kratų organas “Stampa”, ir jo ėmėjų skaičius tuojaus 
ėmė sparčiai pulti. Bet tas laikraštis paskui vėl perėjo į 
demokratų rankas, ir jo cirkuliacija urnai pakilo. Valdžia 
tuomet nerado nieko geresnio, kaip jį visai uždrausti.

Genuos mieste ėjo vienintelis Jungtinės Socialistų 
Partijos dienraštis, aukščiaus minėtasai “Lavoro“. Pir
miaus jisai buvo mažas laikraštėlis. Bet nuo to laiko, kai 
fašistiniai diktatoriai pradėjo žiauriai smaugti nepri
klausomų spaudų, “Lavoro” cirkuliacija pasiekė nepapra
stai didelės darbininkiškam ir dagi griežtai partiniam 
laikraščiui skaitlinės — 110,000 iki 120,000! Jisai įgijo 
(langiaus skaitytojų, negu visi Genuos laikraščiai, sudė
ti į daiktų.

Dabar fašistų gauja sudaužė ir sugriovė visų šito 
laikraščio spaustuvę. Nė vienos mašinos nepaliko svei- 
kos! . J S; ar i r

Tuo gi tarpu per pastaruosius aršiausio spaudos per
sekiojimo metus asmeninis diktatoriaus Mussolinio orga
nas “Popolo dTtalia”, kurį redaguoja jo brolis Arnaldo, 
beveik paliovė būt skaitomas.

Tai ve dėl ko juodmarškiniai tokiu pasiutimu puola 
nepriklausomos spaudos organus. Kitaip fašistiniai dik
tatoriai neįstengia jų nugalėti.

Italijos fašistai šituo atžvilgiu eina Rusijos bolševiz
mo pėdomis. Rusijos diktatoriai juk irgi negalėjo nieko 
padaryti savo priešų spaudai. Juo (langiaus jie persekio
jo skirtingų nuomonių žmones, tuo opoziciniai laikraš
čiai darėsi populeriškesni. Ir Leninui tuomet teko sugal
voti naujų “marksistiškų“ principų, kad spaudų, kaip ir 
valdžios aparatų, privalanti turėt vien tik viešpataujan
čioji partija. Nuo 1921 metų Rusijoje jau nebėra nė vie
no laisvo spaudos organo. )

Prie to paties eina dabar ir Mussolini, kuris, beje, 
ne kartų yra viešai pasigyręs, kad jo “sistema“ esanti 
gimininga bolševizmui.

Laisva spauda parodo visuomenės nusistatymų. Jei
gu Italijos žmonės nenori imti fašistinių šlamštų į ran
kas, o opozicinius laikraščius skaito, tai šie faktai sumu
ša į dulkes visus fašizmo garbintojų pasakojimus apie 
Mussolinio “pasisekimų“.

Tiesa, kad Italijos diktatorius yra galingas, nes jo 
rankose yra visi fiziškos pajėgos įrankiai: kariuomenė, 
milicija, policija ir t. t. Nuversti jį šiandie niekas ne
įstengtų. Ir jeigu net pats Mussolini dabar numirtų, tai 
valdžios padėtyje vargiai kas pasikeistų.

Bet žmonių pritarimo ji neturi. Ji yra, kaip tas mil- 

žinąs molio kojomis. Tegu tik koks įvykis smarkiau, su- 
krėstų Italijų, ir fašistiniai “galijotai” stačia galva nu
dardėtų žemyn! , '

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu: 

Metama _....--------   $8.00
Pusei mėty......... ........ —.....— $4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Dviem mineaiams -----   1.50
Vieaam iu*n«aiui —— -75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija —........................ 8c
Savaitei  .........................  18c
Mėnesiui ..____—......—............ 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

Metams _...... —.... ........ — $7.00
Pusei metų ...............    3.60
Trims mėnesiams -................... 1.75
Dviem mėnesiams ......  1.25
Vienam minesiui ------- —.... — .75

IJetuvon ir kitur užaioniuosei 
(Atpiginta)

Metams ------- ------------— $8.00
Pusei metų —.... _..............—— 4.00
Trims mėnesiams —...........-.... 2.00
Pinigus reikia siųsti p^što Money 

orderiu kartu su užsakymu.
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i Apie Įvairius Dalykus.
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NAUJAS ŽURNALAS 
“GYVENIMAS”

Tik ką išėjo 1 numeris naujo 
žurnalo “Gyvenimas”, kurį lei
džia ir redaguoja Antanas Žy- 
montas. Dar nesuspėjome jį vi
są perskaityti, bet paviršutiniš
ka jo išvaizda nebloga. Virše
liai, popiera ir spauda gražus.

'Pirmojo numerio turinys su
sideda daugumoje iš perspaus
dintų straipsnių; yra ir keletas 
originalų. Beveik visi straips
niai'neilgi ir populiariai’ para
šyt. Leidėjo tikslas,, - matyt, 
yra duoti publikai įvairaus pa
siskaitymo—panašaus į lai, ką 
angliškai skaitančioji publika 
randa sekmadienio laikraščių 
prieduose, lok? žurnalas gali 
pusėtinai daug prisidėti prie 
švietimo žmonių, kurie atlie
kamu nuo darbo laiku netingi 
skaityti.

Atskilo “Gyvenimo” numerio 
kaina 20 c. Prenumerata me
tams $2.00. Adresas: 900 W. 
52nd St., Chicago, III.

KAIP GREIT!

“Sandaros” redaktorius taip 
spartus, kad jau suspėjo įra
šyti Grigaitį į “klerikalų cho
rą”. Šitą skubų darbą jisai at
liko dėl to, kad “Naujienose” 
buvo pasakyta keletas žodžių 
dėl sandariečių kontrakto su 
artistėmis Sipavičiūte ir Jozevs- 
kaite.

Visai be reikalo tas So. Bos
tono laikraštis taip “drūčiai’.’ 
triupuoja prieš “Naujienas”. 
Kai ateis ginčai rimtesniais 
klausimais, tai jisai jau bus iš
leidęs visus savo stipriausius 
tri tipus.

RAUDONOJO BIZBNIO KE
LIAUJANTIS AGENTAS
Prūseika praneša savo susi

pratusioms skaitytojams be ga
lo didelę naujieną:

“Aš suradau du miestu — 
Clevelandą ir Bockfordą, kur 
seni ‘Laisves'’ skaitytojai nei 
nemano atsisakyti nuo savo 
seno dienraščio.”>. .
Pamislykite, kokį svarbų da

lyką jisai surado! Pruseika 
tur-but žemę bučiavo tuose 
dviejuose miestuose, kaip (Ko
lumbas, užtikęs Ameriką.

Bet iki to laimikio keliaujan
tis raudonojo biznio agentas 
buvo apvažiavęs- daug miestų, 
ir tenai, matyt, popieriai neko
kie, jeigu teko tas. dvi kolionį- 
jas išskirti iš visų kitų.

NETVARKA
J mus atsikreipė su prašymu 

įdėti atsišaukimą “į Amerikos 
darbininkus ir darbo inteligen
tus” Bendrojo Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos Biržų skyriaus 
valdyba, kurios pirmininku pa
sirašo J. Daubaras.

Jei neklystame, tas Dauba- 
ras tai buvęs amerikietis, ku
ris čia po savo “revoliucioniš- 
kais” straipsniais dėdavo pseu
donimą “Rygos Miliūnas”. Tai 
buvo vienas ‘originalių” Ame
rikos lietuvių bolševikų, kuris, 
kaip ir kiti pirmieji musų bol
ševikai — Paukštys-švenčioniš- 
kis, Uerman-Purvis ir t. t. — 
į bolševizmų krypo dėl lo, kad 
mokėjo skaityt latviškai, Lat
viai socialistai pirmiaus dau
gumoje ląivo bolševikiško nu
sistatymo.

Atsišaukime, po gurino pa
dėtas Daubaro parašas, x tarp 
kitko skelbiama obalsis: “Tegy
vuoja bendras, viso pasaulio 
darbininkų frontas prieš buržu
aziją!” 'lai yra bolševikiškų 
humbugierių obalsis. Busi jos 
bolševikai šaudo arba kalėji
muose pūdo socialistus, o sve
timose šalyse per savo agentus 
kreipiasi į tų socialistų vien
minčius su “bendro fronto” pa
siūlymais.

Negerai betgi, kad Lietuvos 
prolusi ii i ų w»,ij u ngų Biržų sslcy— 
rius rašinėja amerikiečiams at- 
sišaukimus be savo centro ži
nios. Centras tokių bolševikiš
kų obalsių neleistų skleisti.

Kaip ir kada atsirado rąžan
čius? — Numirė seniausias 
Bosnijos gyventojas, kuris 
turėjo 126 metus amžiaus.

Žurnale “Naujoji Gadyne” 
J. Sperskis štai kų rašo apie 
rožančių atsiradimo istoriją:

Rožančių pradžia yra toki: 
senuose amžiuose buvo papro
tys įteikinėti garbingiems as
menims rožių vainikus. Tų pa
protį paveldėjo ir pirmieji kri
kščionys. Tas nekaltas garbės 
išreiškimo būdas pas krikščio
nis išsilaikė iki XII šimtme
čiui, nors šiek tiek ir pasikei
tęs, nes pavyzdžiui V šimtme
ty Brigida Irlandietė tokį vai
nikų “nupynė” ne iš rožių, bet 
iš kasdieninių poterių, kuriuos 
kalbėjo ant suvarstytu medi
niu skrituliuku tuo bildu iš
reikšdama Marijos garbei savo 
sielos jausmus. Bet šių dienų 
rožančius toli gražu nėra tas 
pat “rožių vainikas”, nors jis 
rožančium tebevadinama.

Musų dienų rožančius gavo 
pradžių XIII š-ty, t. y. tais 
laikais, kada aukščiausio laips
nio pasiekusi popiežių galybė 
pradėjo smukti ir buvo reikalo 
jų remti. Išbujojus popiežių 
absoliutizmui ir dvasinei prie
spaudai, vargdienių .gyvenimas 
pasidarė nepakenčiamas. Di
džiausias skaičius įvairių dva
sininkų—dykaduonių, juodu
siaubu gulėjo ant liaudies pe
čių, spaudė iš jos mokesnius, 
“dešimtinę” ir kimšo prieta
rus skriaudžiamų žmonių gal
von.

Priespauda gimdo laisvūnus. 
Taip atsitiko' ir popiežių vieš
patavimo laikais.

1,170 metuose pietų Frarici- 
jojoj, Lyon’o Woldes’o mieste 
įsikūrė taip vadinama “Lyono 
Beturčių” draugija, kurios na
riai būdami darbštus ir gyven
dami savo darbu nepripažino 
popiežiaus Dievo vietininku, at
metė jo skelbiamus prietarus, 
atsisakė mokėti bažnyčiai de
šimtinę, žodžiu—reikalavo ne
kaltu žmonių krauju permirku
siai ir ištvirkusiai dvasiškijai 
reformos. y

“Beturčių” arba dar kitaip 
vadinamų “Albigensų” idėja 
sparčiai plėtėsi ir greitu laiku 
apėmė ne tik Pietinę Franci- 
jų, bet dalinai apėmė Italiją, 
Ispaniją, Vokietiją, Olandiją ir 
Angliją.

Popiežiai tuos darbščius ir 
taikius “Beturčius” naikino in
kvizicijos priemonėmis, kaipo 
“atskalūnus nuo šv. tikėjimo”, 
degino ant laužų, gyvus dras
kė, kalino ir visaip stengėsi- 
juos likviduoti smurtu. Bet 
ir smurtui reikalinga jėga, o jį 
buvo galima pasemti tik iš la
bai tamsių prietaringų žmonių 
tarpo. 'lodei, kaipo priemone 

[Pacific and Atlantic Photo]
Pulk. A.. S. VViliiuniH iž Sa.11 

Francisco, kuris žuvo automobi
lių nelaimėj. Revidavimas pa
rode, kad pulkininkas buvo išsi
gėręs.

žmonėms temdinti, ir buvo su
galvotas rožančiui ir štai ko
kiu budu:

Popiežius Inocentas (nekal
tasis) III turėjo labai iškalbingų 
ir gudrų kanauninką vardu Do
mininkų de Guzmon, ku
rį pasiuntė, į Piet. Franci jos 
miestą Toluzą agituoti popie
žiaus naudai “Beturčių” tarpe, 
nes jis suprato, kad “šv. sos
tų” ir šitokį dvasininkų gyve
nimų greitu laiku gali ištikti 
“krachas”. Bet Toluzoj Guz- 
moni nesiseka su pamokslais: 
“Beturčiai” gerai buvo įvertinę 
gražius kunigų žodžius ir blo
gus darbus. Guzmonas nusi
minęs dėliai savo nepasisekimo 
bėga iš 'l'oluzos miesto miškan, 
kuriame klajodamas tris die
nas, sugalvojo, buk “išvydęs 
motinų Dievo tarp trijų karar 
lienių. Kiekviena karalienė tu
rėjo po penkiasdešimts panų”. 
Po to matymo de Guzmon grįž
ta Toluzon, pradeda skambin
ti varpais,— gventojai, išgirdę 
nakties melu skambinant, rin
kosi bažnyčion, klausinėdami 
viens kitą kas atsitiko. Domi
ninkas “po labai graudingo pa
mokslo apie Dieviškų teisybę, 
apie busiantį baisų Jo teismų 
ir bausmę už nuodėmes, tarė, 
jog vienintelis yra apsigyni
mas nuo Teismo... kalbėti ro
žančių šv.” (žodžiai iš: šalt, 
dangaus skarbų). Tai atsitiko 
1208 melais.

Silpnesni dvasioj “beturčiai” 
Guzmono prigąsdinti Dievo 
Teismu ir begailestinga baus
me už “kreivatikystę” noriai 
ūme rožančius ir religiniu fa
natizmu apakinti klausė domi- 
ninkonų-inkvizitorių, kurie su
rinko net 40,000 rožančiui nkų 
popiežiaus kariuomenėn ir ku
rie vien tik Toluzos mieste iš
žudė nieko nekaltų 18,000 “be
turčių”.

Panašiai atsirado “škaplie
riai” XIII šimtmety j, kuriuos 
Marija “įteikė” Simonui što
kui, Karmalitų brolijos gene
rolui tais laikais, kuomet po
piežiaus kariuomenė skerdesi su 
turkais. \

* ’ * #
Iš Vienuos pranešama, kad 

šiomis dienomis Bosnijoj nu
mirė seniausias Jugoslovijos 
žmogus, kuris ūkininkavo Zon- 
bitsh kaime. Jo vardas Malo 
Frantshitsh. Malo sulaukė 120 
metų amžiaus. Jis buvo tris 
kartus vedęs ir turėjo 8 vai
kus, jauniausias kurių dabar 
yra 42 metų amžiaus. .

Malo Frantshitsh buvęs tie
siog legendariškas asmuo Bos
nijoj. Jis pasižymėjęs milžiniš
kų ugiu ir nepaprasta spėka. 
Priešai lenkdavę jį iš tolo.

Jam gyvenant Bosnijos šeimi
ninkai persimainė tris kartus. 
Pradžioj Bosniją valde turkai, 
paskui jų užgriebė austrai. Ma
lo turėjo 78 metus, kai austrai 
įsiveržė j Bosniją, ' Nežiūrint 
į tai, jis pasidavė j kariuomenę 
ir karįavo prieš austrus. Aus
trams valdant, Bosnija susilau
kė geležinkelio. Geležinkelį Ma
lo skaitė “vejnio padaru” ir 
niekuomet juo nevažiavo.

Sulaukęs 118 metų amžiaus, 
Frantshitsh tapo Serbijos pa
valdiniu (karui pasibaigus Bos
nija buvo serbams atiduota). 
Bet politikos dalykai jam nela
bai terūpėjo. Pypke jam buvo 
svarbesnis daiktas, negu poli
tika. Jis labai daug, rūkydavo. 
Paskutinę dienų jis atsikėlęs 
(ii vai. ryto ir išėjęs galvijų pa
žiūrėti. Grįžęs namo po pie
tų, nusiskusdamas nuovargiu. 
Tų vakarą nuėjęs gulti ankš
čiau nei paprastai ir užmigęs 
amžinu miegu.—K. A.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURN1TURE 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; J^eng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės 
^pėopksfui^itme (Smpamf 

$to*4«. 
HnMtraH*. »*»•*•. KarJ«*ar».

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

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Pa laikomu i puikių 
plaukų naudok

Lietuviai Daktarai

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgą^ 

3303 S. Morgan St.
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos —

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

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

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

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

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

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

Į JsiRyti tą, taip pageidaujamą 
j instrumentą, už labai prieinamą 

kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse 

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

W. J. STANKŪNAS'
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų > Spcciali- 

škumas.
3315 South 

! Halsted St.

Tel. Yards 154C 
Res. Tel.

Beverly 2300

DR. K. DRANGEUS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

iDR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Štreet 

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

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

Tel. Lafayette 4146
. t nuo 9 iki U v. ryto Valandos nuy 6 9 vaj vak

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6G00 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

D-RAJ ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
1)4'11 f iNlas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Ilcmlock 2615
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Teatras
Naujas būdas lošti. Kiekvie

nas gali lošti. Kiekvienas gali 
palikti artistu vartojant padau
žų išrastą ir įpatentuotą meto
dų. Bet reikia pasakyti kame 
dalykas, tai jus patys suprasi
te. Ak tu mano jackau, ir ant- 
galvį netikusi uždėjau, bet re
daktorius gali pataisyti...
Naujas lošimo būdas arba kaip 

lengviausia artistu patapti
Dalykas labai paprastas, kaip 

pamatysite. Režisierius paima 
gerą veikalą— vistiek drama, 
tragediją, komediją, farsą ar kt. 
Kežisierius išrenka geriausią 
suflerj, kurio balsas garsus ir 
aukštas; Įkiša režisierius suf
lerį Į būdą, paduoda jam kny
gą (veikalą) į rankas ir pasa
ko kada lošimas prasidės.

Režisierius nugramiruoja 
tiek asmenų, kiek veikale yra 
dalyvių, užveda juos ant stei- 
džiaus, pasodini, pastato ar 
paguldo tam tikrose vietose, 
duoda sufleriui ženklą pradėti 
skaitymą. Sufleris garsiai 
skaito, o režisierius pataiso 
kiekvieną ant steidžiaus esanti 
žmogų. Pv. jei Petrui reikia pa
bučiuoti Oną, tai režisierius pri- 
stumia Petrą prie Onos ir su
kiša jųdviejų snukius j krūvą, 
lupas prie lupų ir 1.1. Artistai 
visai nė žodžio neištaria. Ko
kiems galams jiems rolės mo
kintis? Juk sufleris už visus at- 
šneka. Lošimas eina kaip ant 
sviesto. Režisierius dirba išsi
juosęs, o sufleris skaito kaip 
galėdamas ir kiek galėdamas. 
Publika užganėdinta, o artistai 
didžiuojasi savo gabumais, ir 
viskas tvarkoje, ar ne?

Kartais artistams reikia dai- 
rftmti. Tokiame atsitikime, reži
sierius pražiodina artistą, o 
sufleris- publiką arijomis kad 
vaišina, tai vaišina. Ar ne geras 
būdas lošti? O ką jus pasaky
si te, gerbiamieji?

(iali lošti kiekvienas žmogus 
vyras ir moteris visokias ridės 
be jokio prisirengimo. Kaip sa
kiau padaužos užpatentavo lo
šimo būdą, tai visi tie, kurie 
norite nurodytu budu lošti, atsi
kreipkite Į musų sekretoriaus 
ofisą tuo pačiu adresu kaip ir 
visados. Draugijos šiame sezo
ne galės be jokio vargo pasta
tyti visokius teatrus, tiktai gau
kite padaužų leidimą. O padau
žų sąlygos, kaip visuomet, taip 
ir šiame atsitikime visiems la
bai prieinamas.

—Padaužų modernojo teatro 
išradėjai ir direktoriai.

Blaivybės “operacija”
Mes blaivybę kurkim, plėskim, 
,1 blaivybę visus kvieskim.
I’anaikinkim trakternes 
O statykim arbatines. 
Gersim alų čia legaliai. 
JĮ statysime ant stalo. 
Arbatinėn visi traukini 
l’ž blaivybę visi šaukim. 
Kad nežlugtų monopolis, 
Kad nunyktų alkogolis. 
Mes dek tinę iš po stalo, 
Te alutis bus ant galo. 
Iš šalies jei kas įeitų 
lai ir domės neatkreiptų, 
Nes alutis čia legaliai, 
O dektinė iš po stalo. 
Galim dar ir taip daryti 

Alnu dektinę maišyti. 
Taip sau galim uliavoti 
Ir policijos nebuoti.
Tad blaivybę kurkim, plėskim, 
| blaivybę visus kvieskim. \ 
Panaikinkime traktiernes, 
O statykim arbatines.

—M. Verkelis.

TEISIAMOJO PASKUTINIS 
NORAS

Teisėjas: “Kaltinamasis, ar 
tamsta dar turi ką pasakyti ?- 
Tamstai paskutinis žodis duo
damas.” '

SURPRIZ PARfi

Musų mieste slaila toki 
Rengt sukatom parę, šokį,— 
Savos rųšies susiėjimą,

Siurpraiz parė ką vadina.
Eina būriai susitarę
Į tą didžią siurpraiz parę; 
Vyrai neša jx) bonkutę; 
Moters po keptą vištutę.
Senberniai usus susukę, 
Po cigarą užsirūkę. 
Abi rankas Į kišenius 
Sukišę ik alkūnių.
Gyvanašlės veidus pentinu, 
Plaukus raito, drėses trumpina, 
Kad nebūt ilgas sijonas. 
Mat, reiks šokt čarlestonas.
Muzikantai sėdi kampe 
Kiekvienas armoniką tampo;
Reikia maršas kožnam groti, 
Kad doleri išvilioti.
Beizmonte paskirta vieta, 
Padaryta, kaip norėta;
Reikia langai uždangstyti, 
Kad iš gatvės nebūt matyti.
Kai Įkaušia zigzigiuoja, 
Kas pakliuvo,--pabučiuoja.* 
Pusė bačkos naminėlės, 
Yr’ paskirta ant tos parės.
Naminėlė senai virta, 
Jau atšalus, nebešilta. 
Alaus ir vyno netrūksta 
Iš butelių “štinias” rūksta.
Kaip ištiaukė korką Jonas, 
šmerkščia “Liras“ ant sejono.
Ten, kur sėdėjo gražuolė, 
Prie pat galo ilgo suolo.
Atsistojus spiria Joną, 
Kam su laistė - jai sejoną. 
Suvirpėjo tad Jonukas, 
Bruka kuinui buteliuką.

%

Sako: “šia kaklą užspausk), 
Bėgti biriu nebeleisk”.
Tam beizmone šviesa menka, 
Kaip kam tas labai patinka.
Bet jiems geriant iš uzbonų, 
Daug praryta tarakonų.
Valandos taip greitai slenka, 
Beizmontas pilnas prisirenka.
šoka visi be skirtumo, 
Sukas, maišosi, kaip durnai. 
Jurgis storą gaspadinę 
Suko, kol ant komo užmynė.
Boba rėkia — “tu šlavėda”, 
Ir ant anglių atsisėda.
Balta šilkine drėsikė
Prie anglių kaip lipt prilipo.

Margarita čarlesloną 
šoka,—raitos jos sejonas: 
Kažkaip kojos susipina, 
Karštą pečių apkabino.
Pečius buvo taip Įkaitęs, 
Net jos plaukai susiraitė. 
Trečia valanda atėjo 
Svečiai dainuoti pradėjo.

Kas karunką, kas adinas, 
O kas lietuvišką himną. 
Svetimtaučiai nerimauja, 
Sako: “ko jie ten šūkauja”.
Neduoda nė kiek miegoti, 
Reikia duot “dėdėms“ žinoti. 
Tūlas laikas vėl praėjo, 
Buteliai lakiot pradėjo:

Į tą sumišusią tvarką 
štai ir “dėdės“ atsilanko, 
Svečius veža į nakvynę 
Ir sodina Į belanginę.—Jonas.

tėte tiesą SAKĖ...

Motina: “Jonuk, liaukis!
Aš ir nenorėdama turėsiu tėtei 

-pasakyti, koks tu neraliuotas 
išdykėlis šiandien esi.

Sūnūs: “Na, žinoma... 'Tiesų 
tėtė sakė, kad moterys tikrai 
nieko nutylėti negalinčios.”

JUOKDARYS GYDYTOJAS

Į vieną pagarsėjusį gydytoją 
kreipėsi ligonis, skųsdamasis: 
negalįs nei gulėti, nei stovėti, 
nei sėdėti.

Gydytojas Į tai, neilgai gal
vojęs, patarė: “Matai, tamsta, 
viena išeitis vis dėlto yra: tams
ta juk gali apsivesti.”

MANO BATAS APZNAIMIN1MAS TOLEIKAI

Mano batas pamačlyvas, 
kam tik spirsiu tas nebgyvas. 
Kai suduosiu j padlagą, 
priešas lenda pats į ragą. 
Mano kumščia kietai riesta, 
tepa snukius kaip ir sviestu: 
kas jau sykį paragavo, 
tam mandrybes išgaravo.
Tu r Žinoti, jog mužikai 
ir bedieviai cicilikai, 
kad krikščionių reik klausyti, 
ir gazietų neskaityti.
Kunigėlis Vailokaitis 
yra musų karalaitis, 
o Puritskis viską žino, 
nes ragavo sukarino. 
Jų komandai aš tarnauju, 
degtinėlę sau ragauju, 
eidamas mieste aš svyruoju 
ir krikščioniškai dainuoju. 
Aš krikščionis' demokratas 
pamačlyvas mano batas, 
kam tik smūgį juo- suteikiu 
tam gyventi nebereikia.

—Jonas Kaimietis.

Jo Didenybė ir jos 
Didenybė

Lai būna žinoma visiems Pa
daužų respublikos piliečiams, 
jog jos Didenybė gavo nuo jo 
Didenybės prašymą. Prašymas 
ir atsakymas jų Didenybių eina 
trečiam asmeny ir skamba maž
daug šit kaip:

Jos didenybė gavo nuo-jo 
dįdenybės žodį, kad jis nori tu
rėti jos didenybę namie Kalė
doms, arba kitaip kalbant, ant 
Kalėdų.

Ir jos didenybė buvo sujau
dinta jo prašymu. Ir ji troško 
pamatyti daugiau Amerikos. Ir 
ji pamatė, jog jos kelionei po 
Ameriką artinasi galas. Bet ji 
nori pirm visko klausyti savo 
žmonių balso. Ir todėl ji iš
plaukia 11 d. gruodžio šiais 
Kristaus metais. Ir ji bus Ka
lėdoms namie. Ir jo .didenybė 
ir jos didenybė linksminsis kar
tu, o jų piliečiai žiūrės išsižioję 
ir lauks “lauktuvių išmetant 
iš Amerikos”.

Tai matote kaip yra.—Pad.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

K 1 a u s. Klebonas sakė, kad 
dabar visi katalikai eis į peklą, 
neš bedievišką valdžią išrinko. 
Prašau paaiškint ar aš su kle
bono gaspadinę irgi eisiu į pek
lą. Mudvi balsavom už tuos, 
kurie klioštorius ir bažnyčias 
statyti žadėjo.—Barbora.

A t s a k. Nebijoki), šimtą 
kart po dangų nusipelnėt.

K 1 a u s. Aną naktį sapnavau 
negerą sapną. Rodos kas mane 
per miegus šaukia: “Imk, Bar
bora, ližę ir eik mušt”. Ką tai 
reikštų. Tą dieną kai sapnavau, 
buvo didelis rūkas. Barbora

A t s a k. Iš tikrųjų, Barbo- 
rėle, sapnas reikšmingas. Ap
žiūrėk, gal bedieviai jau po 
bažnyčios pamatais kasasi. 
Duok jiems ližių, bezbaž n in
kams.

K 1 au s. Turiu vištgaidį. Nei 
prie vištų, nei prie gudižių jis 
netinka. Kur tokį paukštį dė
ti?—Moęta.

A t s a k. Pati jei suvalgysi, 
mažai naudos turėsi. Verčiau 
nunešk didžiausiam ’ parapijos 
pavargėliui, kuris dabar iš val
džios algos negauna.

’ NŪDIENĖS VEDYBOS
Šimas, draugui: — Tu, Au

gustei!, rimtai manai vesti šitą 
Dilbanosaitę? Juk ji vienos ran
kos nevaldo!

Augustas: — Ot tai ir naur 
j iena. Kas iš to, kad nevaldo, 
bet gausiu geroką kraitį; vien 
pinigais penketą tūkstantėlių.

Šimas: — Ar ji kartais netu
ri sesers, kuri nevaldo abiejų 
rankų ?

LAIKU PASTEBĖJO KLAIDĄ
Jonas (prie savo draugo ka

po): Et, žmogus kai musė:
čia gyvas, čia jau duobėj. Gai
la Juozo. Bus jau pusmetis kai 
vedė. Žmoną trisdesėtkio metų 
paliko.

Našlė (pertraukdama kaimy
no kalbą): — Ne trisdesėtkio, 
bet dvidešimt devynių. Prašau 
neužmiršti.

NAUJIENOS, CKIOlga, HV

kartą.

Nabašninkai, katrie yra gir
dėję misinginį beną paskutinį 
kartą grojijant, yra labai užsi
interesavę, ar šis benas, gavęs 
daug prašymų nuo mirusiųjų 
duos koncertą dėl jų naudos 
toj pačioj svetainėj, tuo pačiu 
laiku, kaip ir pereitą 
Programas šit koks:

1) Atidengimas
2) Direktoriaus kalba nabaš- 

n inkams
3) Misinginis maršas
1) Klerneto solo
5) Mulečio daina
Pertrauka 24 valandoms
6) Armonika: suktinis
7) Trombonas, kaip nori
8) Koncertina ir barabanas
9 visi kartu
10) Pakaroni marš
Tai šit kiek teduosim- šį kar

tą. 'Tolesnį veikimą pranešim 
sekančiam padaužų numeryj.

—Beno sekrbtorius.

MOKYKLOJE

Mokytojas. Pasakyk, Ignai, 
kaip tu supranti posakį “Per 
savo kaktos prakaitą valgysi 
savo duona“, v

Mokinys. Tai reiškia, kad aš 
turiu tiek valgyti, kol kakta 
pradės prakaituoti.

KAS NAUDINGESNIS?

—Pasakyk man, kas yra naif- 
dingesnis,—saulė ar mėnulis*.

Žinoma, kad mėnulis!

Nagi va kodėl! Mėnulis pa
šviečia naktį, kada tamsu, nors

kada ir taip šviesu.

Netaip suprato
Žinai, drauguži, džiaugiuos, 

kad tu su tąja Magde atsižie- 
davai, man ji labai nepatiko, 
bet Įdomu, kaip tau pavyko at- 
sižieduot, juk ji taip prikibus 
buvo.

—Apsivedžiau...

ARTINASI DIDŽIAUSIS PELNAS
Mr. Lavvrence P. Romano pagelbėjo sutverti 25 naujas apielinkes 
Chicagos Distriktuose — smarkiai augančias apielinkes — j pas
kutinius 15 metų. Jis uždirbo pinigų kostumeriams visuose tuose 
distriktuose. Bet jis mano, kad didžiausis 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?
Lavvreące P. Romano & Co., atidarė žemės išpardavimą netoli nuo 
Marųuette Parko, prie kampo north ir south gatvės ir Marijuette 
Road (greit abidvi bus išcementuotos). Čia pat Chicagoj, tiktai 
8 Vi mylios nuo vidurmiesčio, arčiau negu Evanston, Niles Center 
ar Beverly Hills. čia greit bus dideli publiški įrengimai, čia bus 
vietos dėl 500,000 žmonių.

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

Bet dar dabar mes pardavinėjame deLapartmentinių namų žemę 
Šioje vietoje pigiau negu $40 už frontinę pėdą — lengvais išmo
kėjimais — įskaitoma suros ir šalytakiai, vandenį, gąsą, elektrą 
galima įvesti.

LAWRENCEP. ROMANO &CO
10 So. La Šalie St., Chicago. Telephone Main 3933

a/vz?

INCLUDED !N 
THE PRICE-

, Skyrius: *
V. M. STULPINAS

3311 So. Halsted St., Tcl, Yards 6062

VEIKIT GREIT
Dabar dar yra gera proga pirkti .sau čia lotų lengvomis išlygo
mis, įmokant tik $100. Labai gera proga dėl lietuvių iš kitų mies
telių netoli nuo Chicagos jvestuoti čia savo pinigus. Kreipkitės 
asmeniškai ar rašykit tuojaus. Musų pardavėjai maloniai paro
dys jums nuosavybę be jokių obligacijų.
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PASITEISINO
Teisėjas: “Skundėjas štai ti

kina, tamsta jam i ranką įkan- 
dęs.” /

Kaltinamasis: “Nesąmonė, po
nas teisėjau, juk aš vogetario- 
nas, atseit, mėsos nevalgau.”

Teisme
Petras. Del ko teisėjas 

toks susiraukęs?
Baltrus. Tai, matai, drau

guži, jei jis kiek domėtųsi ad
vokato kalba, tai jis jos galo 
nesulauktų.

ŠTAI JOS!

Kalėdų Dovanos
Padarykit linksmią dieną būnant prisiren
gusiu. Turėkit pinigų sekamoms Kalėdoms 
prisidedant prie musų 
KALĖDINIO TAUPYMO KLIUBO
Taupykit po daug ar po biskį, kaip jums 
patinka.

Planas dėl visų 
Prisidėkit Dabar

Trumpas laikas, liko dėl pasiuntimo pinigų 
giminėms Lietuvon.

Daleiskit mums juos pasiųsti 
MR. JONAS ČAIKAUSKAS

Manageris Lietuvių Departmento

CENTRAL ■rXI‘ BANK
1112 West 35th Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Igl.

Pakelėj
Važiuodamas žmogelis suti

kęs moterj klausia:
—-Kiek, motin, j miesteli ki

lometrų.
—Pirmiau buvo 10, dabar 5.

-Kaip tai? Ar dabar arčiau?
—Tai, ugi anąmet penkis* 

piemenys sudegino.

Pranu te: Del ko tu plau
kų nesutaisai pagal madų.

P o 1 i o n i j a: Žinai, mieloji, 
dar nenutariau, ar taip pasta
tyt, kaip šuotražį, ar kaip pa
kulų kuodelj.

CJ/fcf

750
VVAIEP.GAS S
I LfcCTRlCIir 
AVAIl ABI. L

; ___ 5

Sustabdo 
Šalčius

Gerinusiai žinomas būdas Šaltį su
stabdyti yra Hili’s Casenrn Bromide- 
Quinino. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
Jis fialtj sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo Šalčio ‘pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi Sultis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hili’s kaip tik Šaltis praside
da. šaltis pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik Šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hili’s. 
Tikrai Gauk Kaina 30a

CASCARA ^(ĮUININE
Raudona su paveikslu

Aprėdalų Krautuvė

Vynj, Moterų ir Vaikų 
Aprėdalų Krautuvė

Visas tavoras naujas ir naujausios 
mados. Parduodame labai pigiai.

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

J. Saudargs ir J. Pikelis 
MID-WEST

DRY GOODS STORE 
4172 Archer Avenue 

Chicago, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
Sveikata Brangiausias 

Turtas
Vartokite vidurių Kartaus Vyno, 

geriausiai sudrutina vidurius, nervus 
ir kraujo nusilpimą, tikrai pagelbsti 
ligoniams, kenčiantiems vidurių ne
smagumų kaipo: skaudėjimą po kru
tinės, vidurių užkietiejimu, skilvio 
nedirbimu, atsirūgimu, neturint ape
tito, galvos skaudėjimu, abelnai nuo 
visokių nesmagumų. Jaučiant pas sa
ve kokį nesmagumą, tuojaus varto
kite Salute Bitterj, jis pataiso ir žo
džiu sakant padaro sveiku. Salute 
yra pripažintas geriausia gyduole dėl 
žmogaus sveikatos per VVashington, 
D. C. Galima gauti kožnoj aptiekoj, 
arba tiesiog reikalaukit iš dirbtuvės. 
Kaina $1.00 bonkai.

Salute Bitter Mfg. Co.
616 W. 31st Street 

Chicago, III.
Boulevard 7351

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ii- užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAIJNI) mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums Šiandie dau- 
?ybė žmonių siunčia padėka- 
«rones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ai’ dvi už .*1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS’’’, augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUSTIk1 KULIS
3259 South lialsted Street 

CHK AGO, ILL.
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C> * f 1N a CiJ'l.KIMF*?'. Cfticag*' m.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 dovierriastis ir kitokius do 
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Notary Public 
3311 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6062 
(’hieago, III.

PAŠAUTI BUTLEGE-
RIV SUSIRĖMIME

pašauti

kraujo, odos, chroniškas

Trys žmonės liko 
prie "5543 S. Ashland 

i bntlegerių susirėmime. 
0’1 Jonnell 
o trečias

(Pacific arui Atlantic Photo)
Lottie H. O’Neill iš 41-mo <li 

strikto tapo antru kartu i legiš 
laturą pasiųsta.

PEOPLES FURNITURE 00. KRAUTUVES
Parūpins Jums Geresnį Muzikali Instrumentą

Kimball Piana
t pašautųjų yra du

* broliai butlegeriai.nona.’ žaizdas, ligas rectal
slaptas ligas vyrų ir moterų pašautasis yra iš puolikų pu

sės, Clarence Barrett, buk-pi i-

ur. J, W. Beaudette
VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKU

1809 So. Ashland Avr.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki ll>. Nedė 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Mar»:hall Hlvd

TE1 EFCVJAS CHA W FORD 14841
TELEFONAS CANAL

Pašautųjų O’Donindl brolių 
pasakojimu, jie Irys užėję j 

ipulruimj. prie kurio ir įvyko 
šaudymas. Jiems einant iš pul- 
iiiimio privažiavo automobilius, 

jis kurio ir pasipylė šūviai. 
, broliai,

1 REIMONTAS NEPASUKU)

Arba
R. C. A. Radiola

Už prieinamų ir teisingų išdirbėjo kainą. 
Lengvais Išmokėjimais

PRANEŠIMAS
ii pranešu visiems lietuviams, 
iš e mi patyręs per daug metų 
j<> amato. Dabar persikėliau iš 
l ’ram i-e<>, (’al. į Chicago. Kvie- 
i<us api<-linkės lietuvius atsilan- 
ir persitikrinti. Darbą ąaran-

GHAS. SOBOL
3008 W. I’ershing Road 

Tel. Lai a veli r 9319

KAM turėti žiurkių. Mes garantuo
jame, kati išnaikinsime žiurkes iš na
mų ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
(’. (). D. Užganėdinimas garantuo
jamas arba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. X H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, III., 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street,

Skryh^lių Valytojai ir Dažytojai
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atroby- kaip naujos. \ aloine ir 
m< >:name \\ru ir moterų rubus.

ii AT

42S S. Halsted Street 
Iri. Boulevard 0170

Look
to your health. Epsom 
Salts is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
A t your drujgttf, 25C 

The Knight Labcratortes. Chiaa^o

ir Thomas 
sužeisti.

išsitraukė

Du 
su- 
Bet 
re-

Charles 
lengvai 
v ištiek 

ir paleido kelis šuvius
j puolikus, kurių vienas, Bali- 
rett, gal miltinai liko sužt 
tas. Paleido kelis šuvius 
puhuimio savininkas 
rald, kuris patvirtina 
nell pasakojimą, kai 
laiko atgal jie išmetę
ruin.io vieną triukšmadarį

O’Don- 
savail

bar pašovęs. Rastas ir automo
bilio savininkas Thomas (’)’- 
Connell, 7813 Green St..'kuris 
prisipažino vežęs puolikus, 
nežinojęs, kad j it rengias 
nors šaudyti iir kaip tik 
pradėję šaudyti, jis skubiai
bėgo automobiliu. Policija taip
jau įieško Fred Bjeglebeck, 18 
m., kuris taipjau buvo automo
bily 

ivo.

Praeitą sekmadienį Augus
tas Freimontas kilnojo sunkias 
vogas Universal atletikos kliu-

>08 svarus, su
rėk Ordą 

Po to jis gero- 
ir stovėdamas ‘ 

nebegalėjo iš- 
Rytoj po pic- 

vėl kil-

Šeštadienis, Uapkr. 27, 1D2G

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

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

1545 West 47th Street
i Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
iškėlė rankomis
mušdamas pasaulinį 
šešiais svarais.
kai suvargo
abiem rankom
kelti 280 svarų.
tų (3 vai.) jis kliube
uos vogas, ir mano, jo 
tą ir stovėdamas iš 
svarų. Jei jam tatai

11 padaryti, tai jis sumuš pasauli 
iui sekordą. —N.

280

Lietuviu Rateliuose
Jie
Pa

Brighton Park

R. C. A. Radiola Modelis 30
R. C. A. Radiolas Yra Tikras
Dvidešimto šiųitinečio Stebuklas

Tik pamanstykite, kad be beterių, be išlaukinių dra- 
tų, be žemės sujungimo, jus galite pasiekti, ir atgaben
ti balsą nuo krašto -iki krašto Suvienytų Valstijų aiš
kų ir priimną. — 
įsigyti geriausią.

Kuomet pirksi te Radio, mėginkite

Stork party

kaina yra prieinamo visiems—po:
$165, $260, $345, $575

Duodame ant Lengvų Išmokėjimų
$35, $102,

šaut ii-

O’Donnell
policija yra

brolių
palin-

Nežiūrint
jteisinimosi, 
jkusi manyti, kad tai yra atsi- 
; naujinimas
nell iir Sai

0’1 )ou-
butle-

1 niuel De Salvo, 
prie Western ir 
liko nušautas ir 
James de Brisco, 
mont Avė., kuris

manoma, Sa- 
groserninkas 

Polk gatvių, 
jo draugas 

U>33 Clare- 
oar nesenai

iš Italijos atvažiavęs, liko gal 
1 miltinai sužeistas, juos apšau- 
jdžius prie Polk ir Marshfield 
Igt. De Brisco sakosi nežinąs 
įkas į juos šaudę ir už ką, tik 
'jis spėjąs, kad buvo šaudoma 
• iš pravažiuojančio automobilio.

Lapkr. 20 d. pas p. p. Po
niškus buvo surengta “stork 
party” (garnio partija) p-iai 
A. Zabukienei. Rengė A. Ka- 
čerauskienė ir Z. Puniškienė.

Susirinko gana gražus būrys 
svečių, taipgi 'sunešė nemažai 
dovanų, o A. Kačerauskienė su 
Z. Puniškiene priruošė ir gerą 
vakarienę. A. Zabukienė pade- 
kavojo visoms savo draugėms 
už dovanas, sakė nesitikėjusi, 
kad turinti tiek daug gerų 
draugių, — net apsiveUkč. Mat 
žmonės verkia ir iš nubudimo 
ir iš didelio džiaugsmo.

Po vakarienės visi pradėjo 
dainuoti, nes buvo daug šonų 
biru t iečių ir j aunu kank liečiu. 
Prisidainavus prasidėjo 
soc i a 1 i s t ų pas i k a 1 bė j i n it i s 
praeitį, mat susirinkę
daugiausia, buvę ketvirtos 
pos natriai ir kiekvienam 
buvusiųjų draugų būrely 
malonu prisiminti pereiti laikai
ir tų laikų veikimas, kuriame 
kiekvienam teko dalyvauti. Iš 
te pasikalbėjimo pasirodė, kad 

tik biskutį ( paagituoti, 
buvusieji nariai vėl su- 
į LSS. kuopas, ir visi 
su> pasišventimu.

—Adelaida.

Naujas Kimball Grojiklis Pianas
Kimball Grojikliai Pianai

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nanjieinu kableurairtu

OPTOMETRiSTAS 
1801 South Ashland Aveaae 

K s m pas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

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

senųjų 
apie 

buvo 
kuo- 
savo 
buvo

reikia 
tai tie 
gryžtų 
dirbtų

® M

Dėdė Santa Claus
iau atvyko ir pasirodys pirmų kartą šiais metais pas

UNIVERSAL , STATE BANK
ISt

ateinantį šeštadienį (Subatą)

Si
K

Jis pribuvo specialiai padalinimui čekių nariams
1926 metų KALĖDŲ KLIUB0 (CHRISTMAS 
SAVINGS CLUB) ir prirašymui nariu į ateinančių,
1927 metų KALĖDŲ KLIUBĄ,

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

Universal State Bank
3252 South Halsted Street

Nauji modeliai yra geriausi ir gražiausi pianai ant 
svieto. Šių pianų malonus ir žavėjantis skambėjimas 
taipgi nepaprastai daili išlaukinė išveizda nėra paly
ginama nė su jokiu kitu pianu. Bet kaina nėra aukš
tesnė už paprastus pianus. Todėl patartina įsigyti 
Kimball, nes turėsite geriausią ir gražiausią pianą sa
vo namuose. Kimball grojikliai apkainuoti šiaip —

Style 38 Style 45
$400 $595

Suolelis ir platus rinkinys Volelių veltui. 
Pritaikome lengvus išmokėjimus

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

Čia nieko nėra viršžntogiško 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 “socialemis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

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

štyje 42
$650

Style 43 Style 46 Style 401)
$695 $850 , $975

Kad užtikrinus įgijimą šiuos instrumentus prieš Ka
lėdas, patartume duoti užsakymą tuojaus. 
Reikalaujanti volelių dėl grojiklių pianų, visuomet ra
site musų krautuvėse geresnį pasirinkimą ir manda
gesnį patarnavimą.

Vėliausio Leidimo Voleliai Del Grojiklių Pianų 
Kalboje
Mylėk tėvynę, su žodžiais .... $1.00 
Mielaširdystė, su 
Mėlynas Dangus, su žodžiais 
Niekur pievų, su žodžiais .... 
Per girią girelę, 
t ijonkčlčs, valcas ......... ......
Pas močiutę augau, su žod. 
Plauk dainele, su žodžiais .... 
Oi mergyte, su žodžiais .....
Oi tu rūta, rūta, su žodžiais 
Oi čia, čia, su žodžiais .........
Šaltyčius, su žodžiais .........
Strazdelis, su žodžiais .... ......
Sudiev tau, su žodžiais .......
Sveiki broliai dainininkai .... 
Stasys, su žodžiais ..............
Sėjau rūtą, ^su žodžiais .........
Vilniaus kalneliai, su žodžiais .75 
Žąsele, su žodžiais ...................... 75

Lietuvių
Aš mergaite, su žodžiais ....... .75
Atneša Dievas kukulių viedrą .75 
Ant Nemuno tilto, valcas .... $1.00 
Anksti rytą kėliau, su žodž. $1,01) 
Du gaideliu, su žodžiais ......
Du broliukai kunigai, su žod 
Dul dul dūdelė, su žod..........
Eisim"*-broliai namo, su žod. 
Garbingas, šokių muzika ......
Gudelis, su žodžiais ............’
Kas nuramins mano širdelę, v. .75 
Kada noriu verkiu, su žod. .. . .75 
Kas Subatos vakarėlį oi, oi, oi .75 
Katinas, su* žodžiais .................. 75
Katinas, su žodžiais 
Lietuviais esame gimę, su žod. .75 
Litai, su žodžiais ..........................75
Lakštingėlė, su žodžiais ....... $1.00
Muzika—muzika, su žodžiais .75

Pilnas rinkinys Lietuviškų Rekordų vėliausio leidimo, 
kurias pagamino geriausi Lietuviai artistai — galite 
pirkti musų krautuvėse.
Del įgijimo geresnio instrumento ir pilno užsiganėdi- 

nimo, visuomet lankykite šias didžiausias 
Lietuvių Krautuves Amerikoj

žodžiais .

.75 

.75

.75,
.75 
.75 
.75

su žodžiais

... .75 
$1.00 
$1.00 

.75
.. .75

.75 
$1.00

.75

. .75

$1.00
$1.00
.. .75

TW0 LARGE

ruRNITURE roR BETTERJVHNI’I

PIANU KRAUTUVES

4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted St, 
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas 
Vieninteles Lietuvių Krautuvės Chicagoj autorizuotos 

parduoti Kimball produktus ir R. C. A. Radiolas

• ..............................■ ............... ................................................. ...

Kampas Mnnroe St., Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI 
TAME PAČIAME NAME.

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedčliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Itsišaukit, Informacijos Dykai.

Importuotos Bohemian 
PLUNKSNOS

Parduodamos pas

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

Chicago, III.
Geros rųšies baltos pluųjcsnos ran
komis suplėšytos, žąsų plunksnos 
svarui !........ .■............................ $1.79
Gražios baltos žąsų plunksnos, su
maišytos su pūkais ..............  $1.59
Geros rųšies žąsų plunksnos 98c 
Baltos maišytos plunksnos .... 69c 
Neperleidžianti plunksnų jpilai, 
specialiai jardui ...................... 39c

Sampeliai ant pareikalavimo

Pašalink Kosulį, šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VUooe aptiekoM—JSc ir <5c puodukas ir 
dūdelė. Childrcn’a Musterola (leu^m- 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.



jraUJIETTOS, cmcagn, m

Persisky rč 
l apkričio 25 
iš ryto, 1926 
metų amžiaus

su šiuo pasauliu 
dieną, 9 valandą 
m., sulaukęs 35 
gimęs Kauno rė

dybos, Raseinių apskričio, Kra
žių parapijos ir miesto. Paliko 
dideliame nuliudime tėvą Pran
ciškų Amerikoj, o Lietuvoj se
ną motinėlę Petronėlę ir ketu
ris seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4503 So. Hermitage 
AVenue.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
lapkričio 29 dieną, 8 valandą 
iš ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

\ isi A. A. Antano Stonio gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

l'ėvas ir Giminės

.Mirė Lapkričio 
valandą vakare, 1926 m. 
kęs 30 metų amžiaus; 
Šiaulių pavieto, Kauno 
nijos, Raudėnų miesto, 
dideliame nuliudime

> dieną, 6:40 
sulau- 
gimęs 

K u be te
paliko 

motiną
liūs Franciškų ir Stanislovą ir 
švogerj Antaną Uzą. Dabar 
randasi 332 W. 58th St., Tele
fonas Wentworth 2835.

laidotuvės jvyks Lapkričio 
29 dieną, l valandą po pietų iš 
namu j Tautiškas kapines.

V’isi A. A. Walter Shimans

u v e

lyvauti laidotuvėse.

e patarnauja
Mažeika, Tele

Motina, Sesuo, Broliai 
ir švogeris

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 43 ( t, Cicero 

Tol. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 /Vuburn Avė., Tel. Blvd. 3201 x____________________________J

Tel. Boulevard 4139

A1 MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, PI.
t... ■■—— ............................... —   ...................z

' s, o, LAGHAWICZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2311 W. 23rd Place
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. ( anai 1Ž71 
ir 2199

l’hoųe Boulevard 52F3
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III. I

I’hone Boulevard 7314 
Pristatomo į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir i’agrabams 
Vainikams

3816 So. Halsted St., Chicago

Lieluviii Rateliuose
15 piety jubiliejus

SLA. 129-ta kuopa rengiu 
šaunų šeimynišką vakarėlį pa
minėjimui 15 metų nuo šios 
kuo|K)s įsikuiiimo. Jos vakaras 
įvyks šį septintadienį, Lietu
vių Auditorijoj, 7 vai. vak.

labai svar- 
ir visiems 

žmonėms.
vakaras 

linksmas, 
darbuotojai 
North Si-Iš 

girdėti, progra- 
Jonas Čepaitis, 
p-lė Alt’. Sė

bus SLA. nariams 
plačiau žiūrintiems 
Rengėjai sako, kad 
bus labai gražus ir 
nes įvairių kuopų 
žada dalyvauti, 
dės, kaip teko 
me dalyvaus p. 
gabus solistas,
maškiutė, pianistė ir šiaip ge
ras būrys northsidiecių at
vyks. Prie to 6-to apskričio į- 
k u rėjai ir valdyba žada būti, 
l ik patartina, kad ir patys tos 
kuopos nariai būtinai daly
vautų. 'Remkime savo organi
zaciją.— Senas Narys.

Latviy vakaras
Chicagos Latvių Darbininkų 

Dr-ja rengia gražų koncertą ir 
balių nedėldieny, lapkričio 28 
d. Sokol «Karcl Jonas Su 
5510 W. 25-th St. Cicero, 
vai. po piet.

Koncertas ištikrųjų žada 
puikus, taipjau dailu bus 
siklausyti musų kaimynų

muzikos. P-lčs

but
pa

Dr. Jono Basanavičiaus Jubiliejus

Ryto, lapkričio 28 d., rengia
ma vakarienė seniausiojo lietu
vių veikėjo Dr. Jono # Basana
vičiaus, pagerbimui. Vakarienė 
jvyks New Bismark kotelyje, 
171 West ’ Randolph (tarp 
Wells ir La Šalie gatvių), 6

poras desėtkų maršuotojų, o šį 
sykį tiek nebuvo.

; Kodėl musų Cicero parengi
mai pradėjo taip skystėti? At
sakyčių ir pasiteisinimų yra į- 
vairių. Bętgi lauksime didesnių 
ir geresnių parengimų, kurių 
bus dar didelė eile, daugiausia 
kitą metą. - Korespondentą

Naujas Žurnalas
Chicagoj pradėjo eiti naujas 

lietuvių žurnalas “Gyvenimas”. 
Leidžia jį naujienietis d. Anta- 

; nas žymontas, 900 W. 52nd 
St. Pirmas numeris, 32 pusi., 

Ijau išėjo iš spaudos. Kaina 
! pavienio num. 20c., metams $2.

PRANEŠIMAI
Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyksta 
šiandie vakare 8 vai., K. J. Se
maškos bute, 1834 Wabansia avė. 
Yra svarbių reikalų aptarimui. Na
riai ateikite. Bus pdskaita.

Kuopos pirm.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai merginai arba mo

teriai, gali pasigaminti ir maistą na
mie jei nori. 738 W. 31 St. 2-ros lu- 
tos. Tel. Yards 2751.

viii dainų ir
Tionora Clepp ir Helen Leefelt 

<ii žinomos ii* an- 
netiktai Chicagoj, 

miestuose; j''" 
yra profesionales artis- 

ir dainininkės. Kaslink ba- 
Laubefto tai maža bu- 

Jis turi dailų lyrišką 
ir nė vienas nesigai

li‘dėjęs, 
pelnas skiriamas pa- 

moksk'ivio Lauberto.

glų publikai 
bet ir kituose 
abidvi

ritono 
tų girti, 
iniu i tona

C ės tą puiku artistą 
I Koncerto

Jiųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

a+a
JOXąs BERTAŠ1UNAS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 25 dieną, 9:00 valan
dą vakare, 1926 m., sulaukęs 
50 metų amžiaus; ginjęs Kau
no rėdybos, Panevėžio Aipskri-’ 
čio, Pašvitinio parapijos, Tito- 
nių kaimo, paliko dideliame nu
liudime Lietuvoj seserį Oną, o 
Amerikoj draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio Ko
plyčioj, 3201 So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Lapkričio 29 dieną, 8:00 valan- 
lą ryto iš Koplyčios j šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Bertašiuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
?sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėms rūpinasi Petras 
Yonaitis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

RUIMAS rendai vyrui. Kambarys 
ipšildomas, maudynė, elektra, 2 
ūbos. 3362 So. Lowe avė.

Birutės choro repeticija operos 
“Gegužio Karalaite” su orkestru 
jvyks nedalioj, lapkričio Nov. 28 d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted st., mažojoj svetainėj. Pra
džia lygiai 1:30 vai. po pietų. Vi
si choristai ir choristės bukit pa
mokose. —Valdyba.

TSMĖNyjlESkOJIMAT
.PAIEŠKAI! savo sūnaus Konstan

tino, kuris apleido mumis šeši ar 
septyni metai. Meldžiu atsiliepti 
jis pats arba kas kitas. Kas pain
formuos apie jį, gaus dovaną $5.

MBS. M. URBAN z
44 Avė. ’& 135 St. B. I. C. 45 

BLUE ISLAND, 1LL.

RENDAI kambarys dėl vieno vy
ro, garu apšildomas, be valgio. 1 
ūbos iš fronto. 7801 S. Morgan st.

PABENDAVOJIMUI kambarys 
vaikinui arba ženotai porai. Garu 
šildomas, elektra, gazas. 408 W. 
61 st.

KAMBARYS rendai vienam vai
kinui, šviesus, elektra, apšildomas, 
>rie mažos šeimynos. Kaina $12 j 
mėnesį.

2851 So. Emerald avė.
2 lubos

Tel. Victory 8581

PABENDAVOJIMUI apšildytas 
kambarys vienam vaikinui. Elektra, 
maudynė ir vienam karui garažas. 
Hemlock 3740.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
Prekybos * Bendrovės šėrinin- 
kanis Chicagos apielinkė. PAJIEŠKAU savo dėdės Juozapo 

Mankaukio, paeinantis iš Dagių kai
mo, Sėdos valsčiaus, Telšių apskričio. 
Jis pats ar kiti j j pažįstanti praneš
kite man. Aš turiu svarbų reikalą.

PRANAS BEINOR
10746 So. Michigan Avė. 

Chicago, 111.

davo Prūsų lietuvių laikraš
čiams — “Naujajam Keleiviui” 
ir “Lietuviškai Ceitungai”. 
1883 metais Prahoje Basana- ■ 
vičius suredagavo pirmą “Auš
ros” numerį, kuri pradėjo eiti 
Ragainėje. Lietuvių tautinio 
atgijimo organas, “Aušra”, ėjo 
iki 1886 metų ir joje tilpo 
daug Basanavičiaus raštų. Til
žėje 1885 metais buvo atspau
sdinti da ir atskiri jo veikalai: 
“Apie atradimą Lietuvoje ra
šyto akmens”, “žirgas ir vai
kas” iir “žiponas ir žiponė.” 

Kai Dr. Jonas Basanavičius 
pirmosios rusų revoliucijos me- 
tu sugrįžo Lietuvon, jisai jau 
buvo visų pripažintas, kaipo 
“tautinio atgijimo tėvas”. Jisai 
kartu su J. Kriaučiūnu išleido 
atsišaukimą į Lietuvos visuo
menę, ragindamas 
vo atstovus 
didį tautos 
niaus seimas 
m. gruodžio 
Basanavičių 
nuii besitęsiant tečiaus, ' atsto- ’ 
vuose pasireiškė daug griežtes
nis nusistatymas, negu Basa
navičiaus, ir jisai pasitraukė 
iš prezidiumo, užleisdamas sa-' 
vo vielą St. Kairiui.

Lietuvos politikoje Dr. Ba
sanavičius mažai tedalyvavo, 
jei neskaityt vieno kunigų mė
ginimo pastatyt jo kandidatu- 

susipažino rą į Rusijos Valstybės Durną,

50

gi-

vai. vakaro.
šiemet tam veikėjui sukako 

lygiai 75 metai amžiaus ir 
metų jo literatinio diinbo.'

Dr., Jonas Basanavičius 
mė 1851 m. lapkričio mėn.
(28) dieną Ožkabalių kaime 
Vilkaviškio apskrityje iš tėvų 
ūkininkų. Pabaigęs pradinę 
mokyklą, jisai ėjo mokslą Ma- 
riampolės gimnazijoje, 
k ui Maskvos 
pradžioje 
fakultete, 
1879 m.
(lytojo diplomą ir

'pakviestas Bulgarijon, kuri 
; tik-ką buvo pasiliuosavus, po 
‘rusų-turkų karo, nuo Turkijos 
jungo.
navičius 
mento 
vieta ir

Šiomis dienomis lankosi Chi
cagoje Lietuvių Prekybos Ben
drovės psezidentas p. Jonas J. 
Romanas, kuris 
svarbių reikalų 
mieste. Kadangi 
tuvių Prekybos 
kų, kurie norėtų 
tyti p. Joną ,J., 
jisai pasižadėjo 
Stulpino raštinėj, 
Halsted St.,
27 d. nuo 1 vai. po pietų iki 9 
vai. vakaro. Kas turite kokį

Romaną 
atvykti

turėjo daug 
atlikti šiame 
yra daug lie- 
B-vės šėrinin- 
ypatiškai ma- 

Romaną, todėl 
būti V. M.

3311 So.
subatoj e, lapkr.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris bučer- 

nčs ir grosernės biznyje. 3436 So. 
Wood st.

JIEŠKO DARBO
PATYRĘS bučeris ieškau 

darbo; moku kelias kalbas. Kam z t 
reikalingas, kreipkitės į Nau
jienų skyrių, 3210 S. Halsted 
Street. »

Box 89

PARTNERIO paieškai! į groser- 
nę ir bųčcrnę, didelis biznis, su 
mažai pinigų. Nemokantį išmokin
siu; atvažiuokit pamatysit biznį.* 
Vinsence 4846 arba Blvd. 2497.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

o pas- 
universitete — 

istorijos-filologijos 
o vėliaus medicinos. 

Basanuvičius gavo gy- 
tuoj buvo

Bulgarijoje Dr. Basar 
užėmė vieno departa- 
vyria tįsiojo gydytojo
išbuvo toje,vietoje iki 

1882 metų, kuomet 1 įsigalėjusi
rusofilų partija ėmė persekioti 
Rusijos priešus. Daktaras po 
ilgos kelionės per Serbijos ir 
Kroatijos Žemes hukėtiavo į 
Vieną ir čia ėmė tolinus studi- 

įjuoti mediciną ir istoriją. Iš 
Vienos Basanavičius nuvyko 
cechų Prahon, kur ;
'su Cechų tautiniu 
iš tenai atsilankė 
da Pešte.

Bulgarijoje tuo 
ka pasikeitė, ir Dr. J. Basana
vičius vėl tapo pakviestas val
džios užimti gydytojo vietą. 
Sugrįžęs Bulgarijon, daktaras 
išgyveno, su> pertraukomis, iki 

11905 m., kada jam atsidarė 
kelias parvažiuoti į Lietuvą. 
Bulgarijoje begyvenant, jį išti
ko kelios nelaimės. Vienas pa
mišęs ligonis kėsinosi jį nu
šauti ir sunkiai sužeidė. 1889 
m. mirė jo žmona Eleonora. 

[Del to jisai apsirgo nervų liga 
:ir ilgai turėjo važinėti po įvai
kius Europos kurortus gydytis.

Dar prieš iškeliavimą Bulga
rijon Dr. J. Basanavičius pra
dėjo užsiimti rašymu. 1876 m. 
jisai 
lenkų kalba straipsnį ipie lie-

judėjimu, ir 
vengrų Bu-

tarpu politi-

parašė elementorių ir

tautą. Straipsnis tilpo 
laikraštyje “Niwa”, Var- 

jau būdamas
lenkų 
šuvoje. Vėliaus, 
užsienyje, jisai bendradarbiau-

Juozapas Budvitis
/ . vPersiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 25 dienu, 1V26 m*, 6:30 

valandą iš ryto, sulaukęs apie 53 metus amžiaus. Paėjo iš Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, Tenenių parapijos, Drobūkščių kaimo. 
Išgyveno Amerikoje apie 34- metus ir visą laiką ant Bridgeporto. Pa
liko didžiame nubudime moterų Oną Budvitienę, sūnų Joną, dukte
rų Marijoną ir žentą Starus. Kūnas pašarvotas, randasi 3239 South 
Auburn. Avenue. ,

Laidotuvės įvyks Panedėly, Lapkričio 29 dieną, 1926 m., iš na
mų 8 valandą iš ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Juozapo Budvičio giminės, draugai ir pažįstami esa

te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir Duktė

LaidotlUvčse patarnauja graborius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 1139.

matyti, 
šiandie

ir norėtumėt 
malonėkite 
nurodyton vieton.

—V. M. Stulpinas.

ISRENDAVOJIMUI
REIKIA moterų indų plovėjų.

4169 So. Halsted St.

FLATAS 6 ruimų ant 2 lubų ren- 
dai. 3518 S. Parnell avė.

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

ję. siųsti sa- 
Vilniun į pirmąjį 
suvažiavimą. Vil- 

susirinko 1905 
4 d. ir išrinko 

pirmininku. Sei-

» 7 eatras- 
y Muzika

“Birutė” duos operą
duo- 
šie- 

kon-

kad užkirtus kelią Andriui Bu
lotai. Basanavičiaus specialy
bė pasiliko lietuvių tautos pra
eities tyrinėjimai ' ir mokslo 
populerfžavimas. 1907. m. jisai 
kartu su kitais įsteigė Vilniuje 
Lietuvių Mokslo 1 draugiją, ku
rios vadas ir pirmininkas jisai 
yra iki šiol. Didžiojo karo me
lu jisai dalyvavo Lietuvių ( 
Draugijoje nukentėjusiems dėl | 
karo šelpti, vėliaus įėjo į Tau-'nūs 

nastos Tarybą. Kai lenkai užkaria
vo Vilnių ir Lietuvos valdžia 
persikėlė į Kauną, Dr. J. Ba
sanavičius pasiliko Vilniuje, 
k lu tebegyvena ir šiandie.

chicagie- 
Duk^erųčių Dr-stė Lietuvos 

maskaradinis vakaras.
buvo labjii mažai, sakoma, to
dėl, kad mažai buvę 
tad mažai kas apie tą 
mą ir žinoję. Gaila, 
mas maskaradas taip 
kė.

Svečiai-rengūjai tūli etų krei
ptis prie vietos draugijų dėl 
išgarsinimo, o pasekmes tada 
butų kitokios.

garsinta, 
parengi- 
kad pir- 
nepasise-

Sekmadienio vakare 
Dr-stč Lietuvos Kareivių 
surengusi paprastą balių, 
nių buvo daugiau šimto, 
visai mažai. Mat tą dieną 
daug didelių ir gerų

buvo 
žmo- 

Tai 
buvo

parengi
mų, o į paprastus šokius dabar 
mažai kas tesilanko. Bet drau
gijai iš to pairengimo nuosto
lių nebus, nes turi daug re* 
rhėjų biznierių ir draugijų. O 
ir šiame patingime dalyvavo 
grupėje šios draugijos: D-stė 
Lietuvių Tvirtybė, V. Ž. P. 
Kliubas ir R.' R. P. Kliubas. 
Pirmą kartą pasirodė taip ne
skaitlingas Raudonos Rožes 
kliubas; visados

REIKALINGAS DAKTARAS arba 
daktarui, nauja kolionija; moderniš
ki. ofisai įrengti su kambariais ar be 
kambariu. Didelis vvaiting ruimas. 
Nėra daktaro 1’4 mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite

1247 So. Cicero Avenue 
arba Tel. Cicero 205

FLATAS dėl rendos, 6 ruimai; 
vanos viduje, geriems žmonėms iš- 
randuosiu už $30. Antras floras, 
yra geroj vietoj ir šviesus rūmai. 
Savininkas ant 1 floro.

1226 So. 50th Ct., 
CICERO, ILL.

BEIKI A moters abelnain namų 
darbui. 709 So. Central Park avė.
Nevada 9712. «

Teikia darbininkų^
VYRŲ

Bitutė, kuri tiek daug 
da ęhieagiečiams ir kuri 
met jau davė vieną šaunų 
certą ir keletą smagių vakarų,
o taipjau aplankė ir kitas kolo
nijas, dabar rengiasi duoti o- 
perą. Ir tai ne kada kitais 
metais, o už savaitės laiko, bū
tent gruodžio 5 d 
torijųj. Tai bus ‘ 
ra lai t ė,” 
dalyse. 
Birutės : 
ras, bet 
pasirodys 
chottas, 
Gugienė.

PASIBENDAVOJA flatas 6 kam
barių — gana pigi renda. Tel. La
fayette 4500.

graži 
Dalyvaus 
solistai 
taipjau pirmą 

> Binitės 
kurį veda

., Liet. Audi- 
‘Gegužės Ku
opė r a trijose 

ne tik visi
ir visas cho- 

kartą 
merginų 

p-ia Nora

ligi vakaras bus tikrai šau- 
ir vertas to, kad kiekvie- 
į jį atsilankytų. —B.

PASIBENDAVOJA tinkama vie
ta daktarui, advokatui ar kitam 
profesijos žmogui. Graži vieta ofi
sui ir sykiu 6 ruimai gyvenimui. 
Garu apšildoma, naujas kampinis 
namas, Randasi Brighton parke.

4148 Archer avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETU VISKAS KOTELIS naujai 

(taisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4 
s8 j savaitę su valgiu, \

PETER GADEtKO
1606 So. Halsted St.

REIKIA 5 jauni vyrai, ku
rie netingi dirbti. Mes turime 
puikių propozicijų, kad kiek
vienas gali padaryt po $50 i 
savaitę ir daugiau. Patyrimas 
nebūtinai reikalingas, mes iš
mokinsime ir kiekvienas su
pras kaip lengvai galima dary
ti gyvenimą. Vyrai turi būt 
gabus ir turėt gerą vardą žmo- 
nyse.

Firma, kurią jus reprezeij,- 
tuosit yra veikianti Chicagoje 
per 15 metų ir hiri geriausį 
vardą ir suteiks jums visokią 
paramą. Kreipkitės tuo jaus:

V. M .STULPINAS

3311 S. Halsted St.
Tel. Yards 6062

PADĖKA

Prisidėjusioms prie veikalo 
“Aušros Sūnus” pastatymo: 
Dail. M. šileikiui —už dekora
tyvius darbus ir p. Petraus
kui (Bridgeport Clothing Co.) 
—už paskolintus rūbus 

taria padėkos žodį
“Birutės” Dramos Skyrius.

RENDON kambaris. Didelis, švie
sus, gari! šildomas, vienam vaiki
nui, be valgio; $15 į mėnesį. 3705 
\V. 61 PI. 2nd II. '

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

VYRAI, VYRAI, VYRAI
Jus galite uždirbti $45 kas 

savaitę.
Malonus ir lengvas darbas. 

Specialis darbas atsilankyti 
pas musų senus klijentus ir 
pas naujus, kurių vardus mes 
jums suteiksime. Gera proga 
jei jus turit tikrai ambicijos ir 
norit dirbti. Tiktai 4 valandas 
kasdien. Pasimątykit su M r. 
Ritmolis, Room 416,

160 North La Šalie St.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

RENGIA PUIKU VAKARĖLI
Viekšniečių Ratelis, Subatoj, Lapkri
čio 27 <1., 8 vai. vak., p. Krenčiaus 
svet., 4600 So. Wood St., rengia pui
kų vakarienę, programų ir šokiais. 
Tikietas tik 50c. Visuomenė ir visi 
viekšniečiai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas

Cicero. — Draugystė Lietuvių 
l'virtybč turės mėnesinį susirinki
mą Lukštus svetainėj, 15 ir 49 avė., 
sekmadieny, 1 vai. po pietų. Nariai 
bukit laiku ir visi. Atsiveskit nau
jų narių. Yra daug svarbių reika
lų apsvarstyti. Be to išgirsite ra
portą iš buvusio' baliaus.

Draugystės sekretorius.

Lietiivių Piliečių Brolybėn Kliil- 
ho Amerikoj susirinkimas jvyks 
lapkričio 28 <1., Mildos svetainėje, 
1 vai. po pietų. Malonėkite laiku 

. , visi pribūti ir naujų ' narių atsi
bodavo apie veskite. —A. Zalagenu.s, rast.

RENDAI kambarys vienam 
arba dviem vaikinam arba mer
ginom, su valgiu ar be valgio. 
Kambarys apšildomus.

6919 So. Rockvvell St.

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

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ 

\ 3210 So. Halsted sk 
Box 88.

RUIMAS vendai vyrui; rui
mas apšildomas karštu vande
niu, Irę valgio. » '

7030 S. Campbell avė.
2 lubos ’

UI'IMAS rendai vaikinui be val
gio. Apšildomas, šviesus, 2 lubos 
užpakalis. 830 \V .33 PI.

DAILUS, apšildomas kambarys 
pasirendavoja Brldgeportę, vaiki
nui ar merginai. Klauskite Naujie
nų skyriuje, 3210 S. Halsted st. 
Rox 90.

. ANT rendos kambarys, karštu 
vandeniu apšildomas. Vaikinui ar
ba ženotai porai ir kad butų šva
rus ir blaivus. Galima paimt vaka
re nuo 6, o subatoj visą dieną ir 
nedėlibj visą dieną. P. Žilelis, 7037 
Artesian avė.

NUOMON kambarys su valgiu 
dėl merginos arba lik kambarys 
dėl vyro. Gražus namas, garu šil
domas. 3415, S. Emerald avė. 2 11.

REIKIA aptyrusių metalo atkar
pų skirstytųjų. Nuolat darbas. 
\Vestern Melai Co. 256 N. Talman 
avė.

Viena Valanda Dienoje '
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

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

KAI KURIE ŽMONĖS
YRA užganėdinti su FORDU, ki

ti reikalauja LINCOLN. Mes pasiū
lom jums darbą, kuris vertas $100 
į savaitę. Ar jus žingeidaujut?
x Atsišaukit Room 416,

160 N. La Šalie St. -

REIKALINGA patyrusių unijistų 
bricklayerių. 8033 S.' Paulina st. 
Tel. Triangle 7569.

REIKALINGAS energingas Vyrąs 
mokantis rašyti ir turintis apie 
$400. Lengvas darbas. Dirbti rei
kia apie I vai. Į dieną.

Atsišaukit greihti.
AUSBOS KNYGYNAS 

3210 So. Halsted St. , >



NAUJIENOS, Chicago, III,
——  ' ■' ■■ '■"■f.............................—

Šeštadienis, Lapkr. 27, 1936

AUTOMOBILIAI _ _ PARDAVIMUI i NAMAI-ŽEME_ _ _ _ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
TIKRA NAUJIENA

Studfbaker išleido naujus karua 
"Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Ha’sted S't.

PARDAVIMUI PIGIAI 
DIDELfi GROSERNfi 
ANT BRIDGEPORTO

Namai pardavimui BARGENAI IT2 PUSĘ KOINOS

RAKANDAI
CICERO.I pardavimui rakandai.

kambarių. Geram stovy. .M 
vakarais ar ncdčliom.

1110 So. I9th avė.,
2 fl. frontas

PARDAVIMUI 5 ruimų 
2 siuvamos mašinos ! 
\Vhite. 822 \V. 37 PI. 2

„ .. ..... ——*.................. j
PARDAVIMUI stubos rakandai 

(flirničiaiL gali ant vietos gyventi. 
3208 So. \Vallace st.

<I>AVIMl’l 3 kambarių 
ti. S>it v i r» i r» k ij m«k.tx kit «><•< 
Kuble st .

PARDAVIMUI 3 
kandai. 721 XV .19

PARDAVIMUI

ĮVAIRUS SKELBIMAIMORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
i vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

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

Tel. Lafayette 6738-6716

Turi būti parduoti greitai, 
2 kampiniai namai, viskas gra
žiai ištaisyta viduj, taip kad 
jokiu ekspensų daugiau nebus. 
Vienas namas turi Storą ir 5 
kambarius užpakaly ir 2 lai
tų ,viršuij, o antras namas tu
ri 6 kambarių flatą ir dviejų 
karų garažą ant ęoncrete fun
damento. Rendos neša $100 j 
mėnesį, o kaina tik $5,500. įmo
kėti tik $1,500, likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

Nepraleiskit šios progos, nes 
kitą tok| bargeną ir išlygas 
vargiai rasit.

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius, Įtaisytas pagal 
vėliausios mados, lotas 30X125, 
strytas ištaisytas ir 
Namas randasi 6734 

jei kas tu-, wood avė.
NAUJJAS mūrinis 

ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
garažas dėl 2 karų. Namas ran
dasi 6653 So. Talman avė.

metųYra išdirbta vieta per 15 
Laikoma cigaretai, fruktai, tabakas, 
lee Creamas, rūkyta mėsų ir t. t. 
Pigi renda, lysas geras, 4 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai, ar
ba duosiu staką niokotą už whole- 
sale praisų. Parduosiu kartu ir ra
kandus jei norėsite. Ir t 
rite kokį reikalą Montreal, Canada, 
aš tamstoms galiu atl kti, o aš išva
žiuoju t/mipu laiku j l.ietuvą 
Cunadąz Atsišaukit greitai.

JOHN P. LEGEIKO 
3616 So. Halsted Stnet 

Tel. Yards 3859 
Chicago, III.

PARDAVIMUI l.uneli, Room, 
ming house, 5768 W. 6;> si.

tuojau 
pianų i

AVIMI'!. Turiu 
1 uugšlos rųšies 
r 4 rankinius

nedėliojšiandien
vakaro.

AMERICAN STORAJGI

per

grojiklį 
pianus. po 

Atsišaukit 
iki 8 vai.

parduosiu už $1800. 
ivarbi. Bandas ant • 
Didelis biznis. Mes’ 

greit parduoti. Pinigų jei truj 
lauksim.

Roiilevard 2197

cerne.

išmokėtas.
S. Maple-

namas, 6

7 ir 7 KAMBARIŲ niuro na- 
Imas, karštu 

>*|nias. aukštas 
_ i vieta. Namas randasi 

Carpenter st.
PARDAVIMUI naujas mūri

nis namas, 4 if 4 kambarius, 
įtaisytas pagal vėliausios . ma
das; namas randasi Brighton 
pm*ke 4037 5-1. i f nvo.

4 ir 4 KAMBAK1V namas,
medinis su beizmentu; maudy-

PRANEftIMAb MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31’ZsC, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 

’ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
■ki 50c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
lienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
>01 W. 33r<i St.. prie Normai Avė.

vandeniu apšildo- 
beizmentas, graži 

5422 So. 200 A KERIU FARM A

turim nes, elektra ir visi parankumai.
,)u* j Namas randasi 3952 S. Rock-

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75x125 ft. Prie piųkų ir 
mokvkhi. Parduosim 

--------- - I mas randasi 6602-04 
PARDAVIMUI arba mainymui Louis avė. 

cigarų ir tabako, notions ir school i 
MKL Ge^s bDnis dai- '‘‘•pplies. ParduosiuI nysiu ant hito, f ardnvimo pritza.s 

įtis svarbi.

GERIAUSIS pirkinys ir užtikrin- NORIU išmainyti gr< 
tas biznis Blue Island miestel.Vjc I Vemę ;..............
iš priežasties vyrui apleidus likau |(Dių krautuvės. Vienas 
viena su maža mergaite ir da H-J sidirbti. 3402 Archer i

’ kau sužeista. Nepajėgdama daugiau** 
laikyti biznio, turiu parduot minkš
tų gėrimų biznį, su laisniu. kuris 
daro apyvartos per mėnesį nuo 
s 1,500 ligi $2---  -------  ---- - . —
lųs I kambariai dėl gyvenimo, su 
štvmu, ir renda nebrangi. Parduo
siu pirmajam už teisingą pasinis-|

*ėrnę ant mažo groscrio arba ken- 
; negaliu ap- pigiai.

South

namas

Ručine avė

Na

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

I>o

su bud,inkais, mašinerija ir vi
sais įtaisymais, reikalingais ant 
farmos sykiu su gyvuliais ir 
javais; 6 melžiamos karvės, 1 
Swiss jautis,- 3 arkliai, 8 kiau
les, 150 vištų. taipgi 2000 pė
dų materiolo, 300 buS. rugių, 

400 bus. geriausią bulvių, 950 
stalk s kornų, 60 buš. avižų, 18 
bus. kviečią, apie 15 tonu šie
no, visi šiaudai ir daržovės, 
žodžiu sakant, tik eik ir gy
venk, viskas gatava. Morgičių 
net cento ir*farma yra gera, 
nes farmerys gyveno virš 15 
metų. Randasi VVisconsin val
stijoj. Mainys ant nedidelio na
mo Chicagoj, arba geram far- 
meriui parduos už acsh, palik
damas morgičius ant lengvu 
mokėjimų.

Kreipkitės pas

Kalčdy Dovanoms
Deed

iš

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 dviflečiii namų. Gal jau senai ji 
ir visa tavo šeimyna svajoja apie dai
lų namuką, gražioje ir švarioje apie- 
linkėje, kur viskas puiku, nauja, šva
ru, malonu ir švelnu? Suteik jiems 
tą galimybę išpildyti troškimus — 
mes tau padėsim.- Tik mažą sumą 
įmokėk ir per Kalėdas galėsit gyven
ti savam, naujam name ir dž.iaug-

189 S. NVestern 
BLl’E ĮSI.AND,

PARDAVĖM UI U arba mainymui
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per 25 m. Yra ledų mašina, mė
sos malimui mašina ir 
Viskas gerame padėjime. Pąrduo- 
siu arba mainysiu 1 mažą namą ar
ini totų. Priežastį patirsit ant vietos. 
8718 (’ommercial avė., So. Chicago, 
Illinois.

TURIU parduoti savo grojiklį į 
pianą, pirmos rųšies stovyje, labai , 
mažai vartotas, sykiu 75 rolrliai, l 
benčius ir kabinetas. Parduosiu už 
$90 cash arba lengvais išmokėji
nuus

VAITONIS

OLSELK) 
Gera vieta 
$5000 biznio į mėnesį, 
tam pilkėjui. 120 
Chicago.

bekernė pardavimui.! 
dėl lietuvio bi'kerio.

Pigiai grei
to St. North !

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

3710 S. Halsted St.

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

Drafting, Designing ir Dress- 
making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir paniniu 1c sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi- 
me kife.sHs ĮVIilHnery ir Tailoring. 
Atsisuk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressmaking
Collegc

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

Seeley 1643

e 111 ■ ■ ... r

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Į

PARDAVIMUI paint ir Hardvvarr 
storas arba mainysiu ant namo ar 
loto. Gera vieta dėl painterio arba 
l’in Shop, su flatu /r be. Didelis 
storas, pigi renda.

Kreipkitės:
1626 W. 35tli st.

PARDUOSIU arba mainysiu res
toraną ant mažo namo. Priežastis 
-- liga .Turiu- greit parduoti. 919

EXTRA! EXTRA!

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th st., Chicago 

(Netoli Halsted)
Blvd. 0611—0774

lafayette 7671

Mainui Ar Pardavimui

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

dvi lietuvaites
Mokina visokius šokius. Valandoj 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 't iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 6 po pietų.

2128 So. Ealsted Street 
Pirmos lubos

Tel. Lafayette 8706—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
» CHICAGO

V — ■■■■■■'------- -------- ■>
Patent Mercury Machine Co

VYRAI išrttokit barberystės. Me? 
mokinani dienomis ir vakarais. Al 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 \V. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

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

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

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

Piano Lekcijos
Mažas {mokėjimas 

Lengvi IšmokėjimaiBRIGHTON PARK
namas, ce- 

4 kambarių 
labai geroj 

reikia $1500. Di-
$5300

2 AltišlŲ mūrinis namas, 2—I 
kambarių flatai, platus lotas, geroj 
vietoj, cash reikia $2000. Ekstra

■■■ $8800
mųrinis na- 

Rockvvell, 2—I 
moderniškas. Tu-

$9900 
jums naują na- 
seną į mainus, 

pirimausiai.
visus morgičius,

2 AUGŠTŲ medinis 
mentiniu pairutu, 2- 
flatai, moderniškas, 
apielinkėj, cash

1 muro namus, 5-5 kambariai, aržuolo dclis bargenas 
' grindys ir trimingai, karštu vande- < 
, niu šildomas pirmas augštas, o ant
ras pečiu; labai dailiai ir tvirtai pa
būdavote; puikioje ir augančioje vie
toje — Brighton Purk; geriausia

' transportacija j visus miesto dalis ir t 
vakarinius Chicagos priemiesčius. Sa- 2 AUGŠTŲ naujas

_ • mas, netoli 47 ir
‘___ et .*_____ ^.1 J • kambarių flatai,

Į Ii nuo Chicagos. Perkantiems už cash ri būt parduotas tuojau 
j parduodame su mažu įmokėjimu ir Ekstra 
‘ lengvais išmokėjimais. Kreipkitės Mes 
greitai, o tokių progų nedaug pasi- mą ir 
taiko.

EDWARD BAKŠEVIČIUS
4336 So. Kedzie Avė.
Tek Lafayette 8600

Mes turime keturis tik-kų baigtus W. HAYDEN BELL

PARDAVIMUI Lunch ruoni
I geroj vietoj, prie dirbtuvių, su Į
' namu arba be namo. Bargenas. vininkas sutinka mainyti ant lotų ar 
Kreipkitės tuojau. Pardavimo I farmų, tik farma turi būt nelabai to- 
prhžastis patirsit vietoj.

:UMH) W. 47 SI.

Ed. Bakševičius
Manager

4336 So. Kedzie Avenue
Phone lafayette 8600

Specialis Bargenas

bargenos . 
pastatysim 
priimsim 
pas mus 
padarom 
ir antrus..

HARVEY MANOR

Pranešu chicagiečiams, kad aš duo
du lekcijas ant pianų. Kas ' norite 
gražiai išmokti paskambinti, tai atei
kite 
ma.

PARDAVIMUI Hanhvare ir rna- 
Irvii krautuvė, netoli smarkaus 
transferinio kampo. Yra geras ir 
švarus tavoms, verta. $9600, biznio 
daroma $18,000 į metus. Parduosiu 
už $7000. Savininkas turi kitą biz- i 
nj. šaukit Yards 05-17.

Apleidžiu Chicagą, pili vers
tas parduoti savo puikų restau- 

1 rantą Bridgeporte, pačiame 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin
ki!! Kas pirmesnis, tas laimės.

Bargenai
TAMSTA siitaupinsile nuo : 

ir daugiau dabar pirkdamas 1 
iš mano 2 flatų statomų namų

1 Ateikit
į Mes 
pirmus>

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th Street

47-16 ELIZABETH St. pardavimui

.3103 S. Halsted St.

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

Kreipkitės:
i :, si i u p, 

1358 \V. 13th St.
Tel. ('.anai 6072

PARDAVIMU didelis

4329 McLean
Telephone Albane 8416

m-

$1600 2 augštų medinis namas ir 2 lotai.
vieną 7 ‘ ‘__  ‘__ ___ ___ _ /J.......

_  _ . . J» ku- Turi būt greit parduota. Atsišaukit 
r»e randasi 7143-45-49-51 S. \Vash- 
tenaw avė. Visi po 5 kambarius po 
3 ir 2 bedruiimus, karštu vanile-, 
niu apšildomį, viskas įrengta su-

■ lig vėliausios mados; randasi labai 
i gražioj vietoj prie parko ir karų, 
i Atsišaukite, tai yru tikri bargenai.
I Vieną iš tų namų parduosiu už 
$11.300. Pasiskubinkite kol dar ne-( 

1 parduota.
Taipgi turiu lotų toj apivlinkėj, . ......... . _ .....v .............

kur galiu pastatyti dėl tamstų na- namas, 5 ir 6 rūmai, namas geroj 
j mą kokį tiktai norėtumėt., 
kas.

visi įrengimai, gasas, elektra.

po 5:30 vakare.
2715 \V .24 St.

NaMAS, garų šildomas ir 2 
tai pardavimui. Bargenas. 520.’ 
Kolin avė.

CICERO BARGENAS 
pardavimo 2 Datų medinis

PARDAVIMUI grosernė ir bučer-Į 
. Priežastis ardavimo — liga.

3958 XV’. 60th Street

NAMAI-ŽEME
(PARDAVIMUI mūrinė 4 kam-1 
barių cottage, yra elektra, di- 

neto- 
li 31, tiktai $3500. Labai ge-

Atv

JOHN PAKALNIS 
Generalis kontraktoriuš 

69-19 S. Rockwell st.
Phone Henilock 6367 

ažiuokit pažiūrėti.

delis jardas, Wallace st
PARDAVIMUI drlicattesen ir 

sandvvich krautuvė. Arti didelių 
dirbtuvių. Darome gerą biznį. Kas ras pirkinys.

J, gali padaryti ge- į PARDAVIMUI prie Hillock avė 
jiriimsime lotus, |iv|o|j yjarv j;į o augštų murini 
automobili mai - -

suprantą tą biznį, 
rus pinigus, arba 
mažą namą arba 
nais. Pigiai cash.

1717 E. 751 h

PARDAVIMUI geriausios rųšies. 
biznis, Ciceroje, šalę naujo viešbučio. Į 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box 845.

augštų mūrinis Į 
namas, yra 3 fialai, 1 krautuvė, 9 
viskas išrenduota, geri rendaunin- į 
kai, tiktai $1*1,000, dalį pinigais, ki- duosiu <tr 
lūs mėnesiniais išmokėjimais.

1GNAT1US CHAP A CO., 
31 prie \Vallace St.

PARDAVIMUI arba mainy 
rnui gasolin station ant 
field Blvd., netoli Robey.

Prie 25 St. ir Emerald 
flatu mūrinis namas;

mainysiu j cottage 
ar bungalovv.

Tel. Victory 8194
2554 So. Halsted st.

avė.
par-

CICEROJ parsiduoda bučernė ir 
grosernė už prieinamą kainą. J. 
Dambras, 1409 So. 49th Ct., Cicero, 
III.

PARDAVIMUI grosernė dėl tro
belių šeimynoj. Geras biznis, pigi 
renda, $25 ir 5 kambariai garu šil
domi. 6716 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargena, nes viena tu
riu biznį išleisti. Mainau į lotą ar
ba mašiną.

1338 W. 59 St.

AUGŠČIAUSIAI , restrirtefl subdi- 
vizija i Harvey. Penkioliką naujų 
mūrinių bungalosv dabar jau par
duodama po $7900. Namai papras
tai parduodami po $9000 iki $9500. 
Lengvais išmokėjimais, $1250 įmo
kėti ir po $70 į mėnesį.

TAIPGI
VIRŠ 600 išsklaidytų 

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

C. R. Craig, Jr* & Co.
117 East 154 St. 

HARVEY, ILLINOIS. .

Harvey 
ir šiaip 
pigiomis 
pardavi-

pas mane. Kaina labai prieina- 
Del Informacijų kreipkitės:

BRON4SLAYA POŠKAITE
4446 So. Sawyer Avė., 
Tel. Lafayette 4787

STOGDENGYSTfi ,
Jūsų stogų prakiurimas ūžti isomas 
r garantuojamas už $4. Autcmobi- 
ių, trokų natdmavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Aidžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
inijos darbininkai samdomi. J. J. 
AUNNE ROOFING CO., 3411-13 
jgden Avė. Phone Lawdale 0114.

vietoj, parduosiu už $7,806 ne agen
tams. Pardavimo priežastį patirsit

1 ant vietos. Savininkas ant antrų lu-; Viskas 
bij iš fronto. 1441 S. 49th Ct. Cicero 
B. Linauskas.

_______    n------- -  ~~ 
EKSTRA DEL CHICAGIEČIŲ 
Kurie norite apleisti Chicagą ir 

negalite, tai aš suteiksiu jums pro
gą. Aš turiu 3 namus, vienas 18 
kambarių, gyvena 5 šeimynos. Ki
tas namas 6 kambarių ir garažas 
dėl 2 karų. Trečias namas 12 
barių, i___
Mainysiu į jūsų namą arba 

, yra moderniška. Kas
, • daryti su manim biznį, tai 

šaukit. P. Zalen (Juzeliūnas), 
R. St., So. Omaha, Neb.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI arba mainymui ant 

bučernės bei f firmos 3 pagyvenimų 
nicdinj namą. Savininkas, 1221 So. 
Artesian avė.

GALUTINAS PARDAVIMAS
SAVININKAS turi sukelti pini

gų, parduos savo 2 augštų murini 
.namą, yra krautuvė ir flatai, ran
dasi Brighton parke, netoli Archer 
ir Kedzie transferinio kumpo, kai
na $15,00(1. Del informacijų 
šaukit.

atsi-

kam- 
rendos neša į mėnesį $190. 

biznį, 
norit 
atsl- 
3222

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOJ 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kiti 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauji 
sistema stebėtinai greitai užbaigiami 
pradinį mokslą j devynis mėnesius 
augštesnį mokslą j vienus metus 
Amerikon Lietuvių Mokykloje jai 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa vo būvi žymiai paderinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakose ap 
sišvietę. Anglą kalbos visas kursa. 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė 
nėšiui.
Amerikos Lietuvių Mokykk

J. P: OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
lų, Kendžių, Be
kėrpiu. M u s ų

specialumas, Geras pat ar 
navimas, žemos kainos. 

So8theim8,< 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se "miesto pigiau, negu kiti, 18><18 
už $225. Taipgi perbudavojii por- 
čius iš atvirų i uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jmokėjimo 
Darbų garantuoju.

C. CZEPVKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

PARDAVIMUI 520 akrų vai
siu ir stock farma, netoli Ham-! 
lan ežero, geroje vietoje, % my- mentą, 
lios nuo mokyklos. Budinkai ge- Jackson Parko. Visi flatai yra mį 2 juetų 
rame stovyje, gera žemė. F. išrenduoti. 
Sterby, Scottville, Mich.

4377 Archer avė.

PARDUOSIU Meat Market ir gro- 
sernę už pirmą teisingą pasiūlymų; kaipo dali įmokėjimo. 
turi būt parduota į 3 dienas. Kas 
pirmesnis, tai laimės. Pasįskubią-, -
kit — toks bargenas ilgai nestovės, dėlioj. Savininkas ant vietos.

Sa"ki,Tel. ChesHrfield 2736 7141 So- Campbell Avė.

šaukit Columbus
■ 5735 arba Lafayette 8956.

- Agentai neatsišaukit.
PARDAVIMUI naujas 6 kam

barių mūrinis biingalow, ką tik
tai užbaigtas. Kiekvienas kam
barys didelis, šviesus ir turi 
daug oro. Aržuolo užbaigimo, 
karštu vandeniu šildonias, 30 
pėdų litas. Mainysiu į lotą, an
trus morgičius arba kontraktą,

Atdaras 
dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne

PARDUOSIU 6 flatų apart-' Z TT,
. .. ... .. . PARDAVIMUI 2 aukštu blznia-10 minučių ėjimo iki vas nanias. Naujos mados jtaisy- 

____ 7 j senumo. Kas turi 
$3000, gali pirkti, duosiu rtiorgičių 
arba mainysiu į biznį.

Kreipkitės:
947 N. Robey st.

I PARDAVIMUI pigiai namas Rose 
HEIKALĮNGAS planas ir auto- Inmle ui »720(l. 2 pagyvenimy, karš 

niobilis, I" 
ta, vertas $1700 už $1000. S "l’urite 
pianą — atrašykite laišką. Ateisiu 
pažiūrėti.

THOMAS SALKAUSKAS 
4205 N. St. Louis avė. 

------ --------- a--------- L--------------------  
MEDINIS namas, štoras, 4 ruimai 

antras flatas, du po 4 ruimus. Sto
ras dabar tuščias. Rendos į mėnesį 
$90. Parduosiu už $5,800 cash.

, SAVININKAS
5740 So. Wentworth Avė. 
Antros lubos iš užpakalio

Mainau Dtiikii kertini lo- h* vandeniu šildomas, rendų neša į mėnesį, cash $1500; likusią 
sumą kaip rendų. Atsišaukit prie 
savininko.

, 34 East 101 Piure

BARGENĄS
PARDAVIMUI arba vendai 5 kam

barių bungalow. Karstu vandeniu 
šildoma, elektra, guzas, garažas. 
Rendos $45.

* IRGI vendai 6 kambarių fintas 
ant 1015 S rArtesian avė. Elektra, 
guzas, garažas. Rendos $25 mėne
siui. 5750 S. Albhny avė.

■ l 1
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PARRAVIMUI mūrinis namas, 
šloras 5*1 3 kambariais dėl gyveni
mo ir 6 ruimų fialas rendon. Fin
to renda pigi ir namą parduosim 
pigiai iš priežasties išvažiavimo 
I.ietuvon.

Steponas Brazinskis 
3729 S. Morgan St.

10 AKRŲ dirbamos Floridoj fibr
inų žemės į higlanUs Escambin 
County, netoli Pensacola ir Frisco 
R. R. Pačiame vidury vaisių ir 
abelnai fariflų sekcijoj. Yra geri 
rnarketai, mokyklos, bažnyčios, ke
liai, balti kaimynai koperuoja. Tik
tai $150 cash reikia. Gruodžio 7 
ekskursija, tikietas ten ir atgal $35. 
Atsišaukit arba reikalaukit dykai 
knygutės. Gera proga.

^fcCaskilI Esthte, Owners 
Union Trust Bldg., 

7 S. Dearborn St. 
CHICAGO, ILL.

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje 'šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
tės, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo 
Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių 
aiškinimų klausk laišku.

G. LEVESKI,
1318 W. 12 St.

Los .Angeles, Calif.
^XXXXXXXyXXYYrXXXXXTXTXXX

e ' ' >
ll Mes Skolinam Pinigus ant Real 

Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas, 
nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023

pa-

PARDAVIMUI 8 flatųPARDAVIMUI 8 Platų mūrinis 
kampinis namas, 6-—i kambarių ir 
2—5 kambarių flatai. Namas nau- 

parduo- 
randasi

-5 kambari 
jas, geras pirkinys. Turiu 
ti pigiai, atsišaukit greit, 
netoli 55 st. ir Kedzie.

A. R. ZINTAK, 
4256 So. Richmond st. 

Phone Lafayette 8783—t

VYRAI išmokit barberystės. Ge 
ra alga po užbaigimo. Klesos die
ną ir vakarą. Uždirbsit kol mokin- 
sitės. Veikit tuoj. Reikalaukit ka
talogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
512 N. State st., 

Kampas Grand avė.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 kambarių namas, 2 karų ga
ražas ir visi patogumai, su 5 akc- me važinėti, 
rių Žemės. Distriktc Chicagos. 

MR. C. URBAN
44 AVc. & 135 St. R. I. C. 45 

BLUE ISLAND, ILL.

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

Instrukcijos $15.00 b

PATARIMAS VELTUI

Budavoju namus, purčius, ga
udžius. Sudedu duris, langus ir 
padlagas. Darbas didelis ar ma
žas. Kreipkitės:

daugiaus.
i 1-TDERAL AUTO ENGINEERING
' SCUOOL

1507 W. Madisog btreet

S. A. ŽOLE
927 W. 34th PI.

Phone Boulevard 0527


