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N. Y. siuvėjai gena 
lauk komunistus

5 darbininkai užmušti pa
rako okspliozijoj

w

Lenkijos fašistai nori ku
nigų valdžios

PENNS GROVE, N. J., XII. 
d. — Penki daibininkai — o 
gal ir daugiau — buvo užmuš
ti parako sprogimo, kurs šian
die įvyko Du Pont parako 
įmonėj Carney’s Pointe, ’N. J.

Praneša, kad sužalotų esą 
apie dvidešimt penki.

5 darbininkai užmušti, 25 
žeisti parako sprogime

su- 120 didžiulių ežeru prekių' 
laivu įšalo

N. Y. klokmėkėriai gena 
lauk komunistus

Milžiniškas siuvėjų protesto
prieš '‘komunistinius pa r da
vikus” mitingas Cooper
Union

nežiūrint visa, ką ko- 
yra padarę unijai su- 
International (‘sąs i>a- 
perimti klokmėikėrių 
kurios dabar tik sesė-

NE\V YORKAS. XII. 6. -
Milžiniškame “klokmėikėrių

Prezidentas Sigman į tai atsa
kė, kad 
munistai 
naikinti, 
s i ruošęs 
uniją, iš
lis likęs, ir stengtis išvaduoti 
klokmėikėrius iš sunkios pade- J 
ties, kiek tatai bus galima, at-Į J , a‘ -*1.1 
įžvelgiant į dabartines aplin
kybes.

SAULT STE. MABIE. Mith.yį 
XII. 6. — žemutinėse St. Ma
rio upės dalyse poi; pasius, 
šalčius įšalo daugiau kaip 120 
didžiaisiais ežerais plaukiojan
čiu prekybos laivų. Pastangos 
paliuosuoti juos iš ledų nedavė 

’ i. Jei oras nebeatšils ir
i nepalyiųosuos'Viši tie 

laivai, vertės apie 1 bilioną do
lerių, veikiausiai bus priversti 
jiasilikti leduose per visą žie-

sirinkime, kuris praeitą penk
tadienį įvyko Cooper Union 
salėje, buvo griežtai pareika
lauta, kad komunistiniai strei
ko vadai rezignuotų ir visai 
pasitrauktų iš vadovybės klok- 
meikėrių unijose.

Klokmėikėriai nebegali il
giau pakęsti komunistų, kurie 
sunaikino uniją, ir leikalauja, 
kad jie eitų laukan.

Cooper Union salė buvo kim- 
štinai prisikimšus, o keli šim
tai klokmėikėrių buvo priver
sti atgal grįžti nub salės durų, 
kadangi viduj nebetilpo.

Tuo pačiu laiku generalinės 
vykdomosios tarybos mitinge 
buvo pareikšta, kad, nežiūrint, 
kad komunistai suardė uniją, 
International Ladies Garment 
Worke|s vadyba pasiruošus 
streiko reikalą paimti į savo 
rankas ir padėti klokmėikė- 
riams išeiti iš dabartinės jų 
sunkios padėties.

Rimtesni komunistų veikėjai, 
pasipiktinę, pasitraukia iš 
komunistų organizacijų
Klokmėikėrių susirinkime, 

kurs pasižymėjo triukšmin- 
giausiais protestais prieš ko
munistinius pardavikus, kalbė
tojų tarpe buvo vicepirminin
kas Kubinsky ir pirmininkas 
Sigman. kurie buvo pasitikti 
didžiausiomis ovacijomis.

J. Fcinstein, 35-to lokalo biz
nio agentas, rezignavo iš ko
munistų partijos,' protestuoda
mas prieš komunistų taktiką, 
kuria jie suardė uniją ir pra
gaišino streiką* i

Masiniame mitinge buvo pri
imta rezoliucija, reikalaujanti, 
kad komunistiniai vadai rpzig- 
nuotų ir kad 
perimtų į savo 
tional.

F. Kurinsky
veikliausi žmonės 
Joint Action komitete ir Edu- 
cational League (komunistinė 
“švietimo lyga”) nariai rezig
navo iš tos lygos, pasibiaurėję 
komunistų darbais unijoj.

Reikalauja referendumo 
prohibicijos klausimu

w-

and .Atlantic 

gražuolė, ai
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atvyko lapkričio 10 d. į New 
kalų aktorė.

Natalie Vareche, rusų 
Yorką. Ji busianti krutamu jų

streiko vedimą 
rankas Interna-

ir I) Smith, du 
buvusiame

\\ ASH1NGTONAS, XII. 6. 
— Kongresmanas Gallivan 
(dem., Mass.) įnešė šiandie at
stovų bute , rezoliuciją, kuria 
reikalaujama, kad butų pada
lytas visuotinas žmogių balsa
vimas prohibicijos usimu.

Rado tris sužalotus 
darbininkus

\VEST CHICAGO,
— Grįždamas

Elmero

III., XII. 
į miestą su 
Lakandero,

Meksikos laki piaištinin 
kai apsiausti kalnuos

Komunistu darbininkų 
blaivumas Vokietijoj

Valdžia tikis, kad 
tegalėdami gaut 
kiai pasiduos

indėnai, nc- 
inaisto, vei

XII.

Angliakasių suvažiavime ko
munistų delegatai pasmei kė 
komunistinės spaudos provo
kacijas

Visiškas komunisly su
smukimas Danijoj

Rinkimuose į parlamentą jie 
tegavo 5,000 balsų, kuomet 
socialistai gavo 393,480

Meksikos darbo partija re
mia prez. Gailesy

Milžiniškas darbininkų paradas 
krašto sostinėj

Masinis mitingas Coojx*r 
Union salėj buvo vienas triuk
šmingiausių ir svarbiausių uni
jos istorijoje.
buvo tūkstančiais susirinkę rei- 
kalautti atsiskaitymo iš savo 
komunistinių “vadovų”, kurie 
juos prigavo ir pardavė.

Kalbėtojai savo kalbose tatai 
įrodė aiškiausiais faktais, 
parodė, kaip komunistai begė
diškai pardavė darbininkų rei
kalus.

Generalines vykdomosios ta
rybos mitinge vienas komunis
tų lyderis, p. Portnoi, pakėlė 
klauzūrą, ar International įs
ilies Garment \Vorkers esąs pa
sirengęs tęsti streiką toliau.

Klokmėkėriai [g^y (g^j (gi^Įguja 
kunigy valdžios1

6. 
kurni 
Northwestern geležinkelio ieš
mininko, kurs buvo užmuštas 
vagonus bejungiant, koroneris 
Ishervvood pastebėjo vieną ge
ležinkelio darbinį vagoną de
gant. Pasiskubinęs ten jis indo 
tris geležinkelio darbininkus 
pavojingai sužalotus. Vienas 
jų, T. M irgaris buvo peršau
tas ir veikiausiai nebepasveiks. 
Kitų dviejų, kurių vardai yra 
John Kladis, 32 metų, ir John 
Kladis, 3*1 m., galvos pramuš
tos kirviu.

6.

protes-

pasižymi

BRUNAS. .X|l. 6. t- Jau 
patys komunistų partijos na
riai, pasipiktinę, ima 
tuoti prieš nešvarius plūdimus 
ir šmeižtus, kuriais
komunistų laikraščiai, stengda- 
mies tuo budu piudyti organi
zuotus darbininkus vienus 
prieš kitus ir diskredituoti 
darbininkų unijų vadus.

Didžiausias ir aštriausias 
protestas prieš tokius komu
nistinius šmeižtus buvo pa-

tikslu organizuojama ka- 
Pan Lenku

Tuo 
taliku fašistu 
Sąjungą.”

Meksikos de la Huerta 
esąs areštuotas

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų

kų konservatorių vadas, Maro* 
man Dmowski organizuoja fa
šistų “Pan-Lenkų Sąjungą”, 
fašistinį judėjimą Lenkijoj 
uoliai remia katalikų kunigija 
su krikščionių partija. Dmovvs- 
kio programa reikalaujama 
“hierarchinės valdžios”, panai
kinimo rinkimų ir parlamenti
nės valdžios. Krašto valdžią 
turį sudaryti katalikų fašistų 
partija.

Katalikų fašistų judėjimas 
atkreiptas prieš Pilsudskio val
džia. z.

NOGALES, Ariz., XII. 6. — 
Nugalės• Herald sako, kad T tie
sime, Ariz., tapęs areštuotas 
Adolfas de la I įnertas, buvęs 
Meksikos prezidentas. Jį kalti
na dėl laužymo Jungtinių Val
stijų neitralumo Įstatymų.

GAISRAS GRĖSĖ SUNAI
KINT MIESTELĮ

SEATTLE, Wash., XII. 6. — 
Bothel miestely, kurs yra apie 
dvidešimt mylių į žiemius nuo 
Seattle, viename sandėly, įvyko 
dinamito sprogimas, pagimdęs

MEKSIKOS MIESTAS,
— Meksikos karo ministeri

ja oficialiai paskelbė, kad kam
panija prieš sukilusius Jaki in
dėnus jau duoda vaisių. Du 
mėnesiu laiko reikėjo, kol pa
galbiu federalinė kariuomenė 
sugebėjo apsiausti Bacatele 
kajnus, is kur indėnams dabar 
visi keliai užkrista pabėgti. 
Valdžia tikis, kad maištininkai, 
prtrukę maisto, bus priverkti 
pasiduoti. Jau dabar vis< dau
giau ir daugiau indėnų aplei
džia maištininkų eiles, dauge-. reikštas ką tik įvykusiame Au
ris jų pasiduodami federalinei kštosios Silezijos kasyklų dar- 

Tai tikimos, kad bininkų sąjungos suvažiavime.
Kilus klausimui dėl komunis

tų spaudos šmeižtų ir niekini
mų, atkreiptų prieš atsakingus 
sąjungos vadus, patys komu
nistų delegatai, savo kalbose 
ėmt' aštriai tatai smerkti, nu
rodydami, kad tokiais šmeiž
tais ir koliojimais komunistų 
spauda dirba tik provokacijos 
darbą. Kiršindama . darbinin
kus vienus prieš kitus, ir ypač 
prieš savo organizacijos vadus, 
ji tuo tarnauja ne darbininkų 
jėgoms stiprinti, bet joms silp
ninti jų į išnaudotojų naudai./ 

Suvažįavime buvo pasiūlyta 
rezoliucija, pasmerkianti tokią 
komunistinės spaudos šmeižtų 
kampaniją, ir ji buvo visų 336 
delegatų, kurių tarpe buvo ne
maža komunistų, priimta kaip 
vienų balsu.

Keikia čia dar pažymėti, 
kad Aukštosios Silezijos kasy
klų darbininkų sąjungoj komu-

vyriausybei, 
kampanija netrukus pasibaigs.

Šalčiai ir.sniego audros 
t rytuose • te *

NEW YOhKAS, XII.
Praeitos savaitės pabaiga rytų 
valstijose pasižymėjo stipriais 
šalčiais ir didelėmis sniego auT 
dromis. Naujojoj Anglijoj 
sniego' priversta r. <-nuo septynių 
iki penkiolikos?l4olių. Del šalčių 
ir audrų vienuolika žmonių ne
teko gyvasčių. .• / • (
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DU VAIKAI zfiJUVO UGNY

MANISTEE, Mich., XII. 6.
Gaisre, kurs vakar netoli nuo 
čia sunaikino našlės Erdmanie- 
nes grintėlę, sudegė jos du ma
ži vaikai, viehas 4, antras 
metų.

skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ni}. Parašykite i NaujienaH i

Rumanijos karalienė 
Marija grižo namo

gaisrą. Ugnis su neapsakomu 
greitumu ėmė plėstis ir grėa$ 
sunaikinti visą ‘miestelį. Tik- 
atvykus ffiiisiininkams iš Seat-

turit parduoti, o pirkėją atra- I»l GHAHESTAS, Rumunija, tie pavyko gaisras sukontro-

sit greičiausia. XII. 5. Rumanijos karalienė Ma- liuoti. Chicagai ir upieiipkei federa- 
'inis oro biuras Šiai dienai pra
našauja :

nistų ir kairiųjų elementas 
iki šiol buvo gana stiprus.

SUftlVie KONTRABANDOS 
VSUBMARINĄ”

rija, kuri su savo vaikais, prin- I ' > ---------------------
Klasifikuotųjų skelbimų kai- C(?se Heana ir princu Nikalo- TRYS UŽMUŠTI TRAUKI- 

nos: 5c uz žodį. Mažiausia kai- (jaugiau kaip menesį laiko NIUI UŽGAVUS AUTĄ 
na 50c. Vienas colis (apie 30 ^e^j0 Amerikoj, vakar grįžo -----------
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau- į Bucharestą. i NEW LISBON, Wis., XII. 6.
giau sykių pigiau; asmenų pa- ------------------ I_ chicag0, Milwaukee and
ieškojimai po 70 centų už colį LONDONAS, XII. 5. — At- St. Paul, pasažieriniam trauki-
į dieną. stovų butas, priimdamas om- niui užgavus geležinkely auto-

Parduokit kas jums nereika- nibus bilių, vakar panaikino mobilį buvo Užmušti trys a»r
lingas per paskelbimus Naujie- visus antikatalikų įstatymus, menys, Fred ir John Olsonai
lose. kurių kiti buvo 400 metų se- ir T. VValker, visi iš Camp Dou-

numo. 1 glas.

Veikiausiai bus sniego; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar tgmpergturos buvo 
minimiųn 14 •, maksi mum 30® 
Fahrenhtito.

Šiandie sgulę 7:04, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėiflio 

I leidžiasi 6:25 vai. vakarp.

ST. ALBANS, Vt., XII. 6— 
Pakraščių sargyba suėmė kon
trabandininkų “submariną” su 
4,000 butelių kanadiško* ėliaus.

KOPENHAGA, Danija, XII. 
6. — Kaip jau buvo pranešta, 
per ką tik įvykusius Danijoj 
parlamento rinkimus socialistų 
kandidatai laimėjo krašte daug 
daugiau balsų, nėgu bet kuri 
kita partija, o todėl ir naujame 
parlamente socialistai turės 
daugiau vietų, palyginus su 
bet kuria kita partija. Socialis
tai, būtent, rinkimuose laimėjo 
393,480 balsų.

Tu.o tarpu* komunistai buvo 
visai sumušti. Rinkimuose jie 
bepajėgė surinkti viso lal>o tik 
5,000 balsų.

Atsimenant tai, kad per de- 
vyneriUs metus Danijos komu
nistus c rėme* maskviškis komu
nistų internacionalas didelė
mis pinigų sumomis, galima 
suprasti, koks didelis jiems ta
sai smūgis, kurį jie dabar yra 
gavę. O buvo laikas, kuomet ir 
Danijos komunistai turėjo ne
maža savo atstovų parlamen
te.

Dabar komunistai Danijoj 
beveik visai pragaišę nuo sce
nos. Danų proletariatas galu
tinai atsuko nugarą Maskvos 
peniukšliams^ darbininkų orga
nizacijų griovėjams.

Prašo daugiau algos 
submarinų karei

viams
M'ASHINGTONAS, XII. 6. 

— Laivyno sekretorius . VVilbur 
prašo kongresą pridėti • nuo 
$15 iki $30 maksimlim algos 
priedo laivyno kareiviams, sub
marinų tarnyboje.

PARYŽIUS, XII. 6. — Del 
didelio vargo nusižudė čia ame
rikietė, Mrs. Mary de Guise- 
Hite, kuri seninu buvo labai 
turtinga moteriškė. »

PARYŽIUS, XII. 5. Atsto
vų butas vakar priėmė valdžios 
pasiūlytą 10,0(10,000 frankų 
biudžetą.

WARSAW, Ind., XII. 6. — 
Trylika vietos pradžios mokyk
los mokinių pavojingai susirgo, 
atsigėrę iš šulinio vandens.

MEKSIKOS MIESTAS, XII. 
6. Meksikos darbo partija 
vakar Meksikos sostinėj laikė 
milžinišką paradą valdžios par
tijai remti municipaliniuose 
rinkimuose.

Manifestacijose dalyvavo de
šimt tūkstančių darbininkų; 
Slenkant pro nacionalinius ra
mus visi manifestaitai sveikino 
prezidentą Callesą. Tvarka bu
vo pavyzdingai išlaikyta.

Britų angliakasių sek* 
retorius Cook Maskvoj

MASKVA, XII. 6. — J Mas
kvą atvyko Britų angliakasių 
federacijos sekretorius, A. J. 
Cook, dalyvauti Rusijos profe
sinių sąjungų suvažiavime. Jis 
buvo specialios komisijos pasi
tiktas Lenkijos sienoj ir par- 
lydėtas į Maskvą.

• *■*•*■■

Mažesni Lenkijos ban
kai uždaromi

VARŠUVA, XII. 6. — Len
kų valdžia išleido įsakymą, kad 
visi bankai, kurių kapitalas 
siekia mažiau, kaip 1 milioną 
zlotų (apie 20(1 tūkstančių do
lerių), butų iki ateinančio sau
sio mėnesio 1 dienos uždaryti.

Nori daugiau depozitų
WASHINGTONAS, XII. 6. 

— Generalinis pašto viršinin
kas New prašo kongresą leisti 
paštų taupomiems skyriams 
priimti atskirų asmenų depozi
tus iki $5,000, vietoj $2.500.

Reparacijų mokėjimas
BERLINAS, XII. 6. — Ge

neralinio reparacijų agento 
Gilberto pnmešimu Vokietija 
praeitais metais. rugsėjo 1, 

.1925, iki- rugpiučio 31,. 1926 
metų, sumokėjo reparacijų viso 
labo 1,166,904,574 aukso mar
kiu. I

CLĮNTON, Iowa, XII. 6. — 
Haiold Riggs, prisipažinęs už
mušęs apdraudos agentą Ed. 
Stėwąrtą, pasmerktas kalėti iki 
gyvos galvos.

MONTREAL, Que., XII. 5. ——-----------
— Vagis, įsilaužęs į Swifto SPR1NGFIELD, XII. 6. — 
Kanados kontorą, išsinešė $25,- Nežinomi prigavikai išvyliojo 
000. iš U.. Vrulando 8,000 dolerių.

Mirė franeuzų menininkas

PARYŽIUS, £XI. 6. Gri 
verny, Eure departam*nteu 
šiandie mirė •garsus prancūzų 
menininkas tapytojas, Glaudė 
Monet, 86 m. amžiaus.

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS 
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 

’ pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

IŠ kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

• BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.
TUBUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

— ■" ..........1,1,,’MHBMySBOCIgaBJ.IAl.-------------------------------- ----- 7;



Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. I.ouis Av®. 

CHICAGO. ILL.

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdalyta .......................... A..........  $2.50
1,051 patarimai kaip virti jvaiiųs. valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvcdero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip' gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, Vai- • 
karna ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................... ..................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, v 
vienkiemiai' ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausius 
paštas. •

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

RaŠyhos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................. ....... ...............................  55c
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N- Y.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
• Cm! (Shopin£ Bagsf . 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių Gaunami Naujienų 
oii.xc, priduodani rtdbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Finis t ed St., Chicugo, III.

A P S I D R A U S K!

S10.000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

v

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

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienomis.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

M

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

z Naujienas per metus laiko. „ *
Vardas ..........  r......... ..................................
Adresas (gatvė) ................ :.................................. ••••■
Miestas ir Valst................................;.........................
Užsiėmimas...................... ...%............Amžius............
Pašelpgavis .......................... .....................................

: r ,• -~7 ” '!"i; ,!g'i i.in-R—> r- • • I«C

Kas Dedasi 
Lietuvoj

TURTAS ŽŪSTA

širviu tuose yra likusi rusų 
cerkvė su gyvenamuoju namu. 
Abu triobesiai yra vidurinės 
mokyklos direktorių žinioje. 
Cerkvė stovi be durų, o gyve
namasai popo namas be stogo 
baigia puti. Reikėtų kam nors 
pasirūpinti, kad tas turtas nie
kais neitų. Juk triobesiai, juos 
kiek pataisius, galėtų būti labai 
naudingi. X.

BLOGAS DERLIUS
I

KUPIŠKIS, Panevėžio apskr. 
Musų krašte šįmet dauguma 
ūkininkų neturėjo rugių pjau
ti, nes nebuvo jų sėję. Kiti, kad, 
ir turėjo, tai po maža ir tie bu
vo prasti. »

V ašaroj as prastai augo, taip 
pat ir linai. Dobilai irgi vie
tomis buvo išgedę. ' Dauguma 
žnfonių aimanuoja su pašaru, 
o apie pakratus tai nė kalbos 
nebėra. Dauguma mano parduo
ti gyvulius. Kaimietis,

NUSIŠOVĖ MEDŽIOTOJAS.
BRAKONIERIŲ PRIVISO

LIUDVINAVAS, Mąriamp. 
apskr. Lapkričio 7 d. Avi kilų 
kaime išėjo medžioti du jauni 
vaikai,—Mačiuhkutis 17 m. ir 
Kvietelaitukas 1 I m. Mačiuls- 
kutis, nemokėdamas su šautu
vu elgtis, pats nusišovė.

Nežinau ar kur nors kitur, 
kaip čion apie Liudvinavu, yra 
privįsę tiek daug visokios rų- 
šies medžioto) ų-brakonierių.

Brakonieriauja ne tik papras
ti kaimo nesubrendėliai, bet ir 
atvykę iš Mariampolės ponai in
teligentai. l ai p rugsėjo 25 d. 
atvykę j laukus netoli Liudvi
navo persivilkęs Į civilus rublis 

Tini. Petrauskas ir vyr. leil. 9 
p. pulko Mikučionis šaudė kiš
kius, nors medžiokle* imi-laiku 
yra griežtai uždrausta.

Tik vienam ūkininkui griež
tai reikalaujant buvo sustaty
tas tiems ponams protokolas.

Butų labai gera, kad policija 
griežtai seklų brakonierius ir 
per pirštus nežiūrėtų i lokius 
neteisėtumus. Pašešupis.

APSNŪDĘS KAMPELIS

PIL1UNA. A. Panemunės vai. 
»usų kaimas yra gana didelis, 

t kultūra tai ne sulig jo di
dumo, -toli nuo kitų atsilikęs. 
Laikraščių labai mažai kas te
skaito. Blogiausia, kad netu
rime gerų veikėjų. Turime 
dvikomplektinę mokyklų, kuri 
padalyta į dvi atskiras mokyk
las, kuriose yra po vienų mo
kytoją. Bet ir musų mokyto
jai labai neveiklus, rodos, lyg 
įų nebūtų.

Yra daug jaunuomenės, ku
ri norėtų įkurti L. J. S. skyrių, 
bet nėra kam vadovauti ir or
ganizuoti. Yra įsiknrusi V. L. 
S-gos kuopa, bet labai silpnai 
gyvuoja; čia tai, tur būt, kalia 

• valdyba, kad ųieko nesidarbuo- 
ja.

Senai jau butų laikas susi
prasti, imti pavizdys' iš kitų 
kultūringesnių ir veiklesnių 
kampelių. Atbuskime, piliuo- 
nečiai, ganu senų' įpročių.

—P. S—us.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
( hioatjo, 111.

Tel. Boulevard 3669

Tai geriausia dovana 
Kalėdoms — užsirašy- 
kit ir užrašykit savo 

giminėms
z ■ --------

Prenumerata metams ...... $2
Pusei metų ........;.................  $1
Kopija .... ......................  20c
Tai yra 32 puslapių knyga. 

| metus išeis 12 knygų

NAUJIENAS, Chicago, m

PIENINĖ VEIKIA
... . ..

GIEDRAIČIAI, čia vietinio 
visuomenės veikėjo p. Valeikos 
pastangomis tapo įsteigta pie
no perdirbimo bendrovė ir vei
kia jau nuo- rugpjūčio mėn. š. 
m. Pirmais 2 menesiais turėta 
pieno statytojų apie 40, kurie 
statydavo pieno per dieni) 
kilog.; dabartiniu laiku, suma
žėjus pienui, randasi tik 25 
statytojai. Daugumoje žmo
nės patenkinti bendrove, neat- 
sižinrint, kad Mareiniškių dva
ro ukvedys skleidė gandus, jog 
pieninė yra bedieviška.

' -'-Robinzonas,

NENUGA1JMAS FABRI 
KANTAS

vaisčius, 
naminės,

OŠKIN1AI, Kupiškio 
šis kaimas pasižymi 
kaip čia vadina makseliorijos, 
sunkimu. Iš visų garsiausias 
fabrikantas bus, lur būt, JPo- 
vilas Vanagas, kuris į niekų ne
atsižvelgdamas sunkia sama- 
gonkę ir apielinkės bomukams- 
pijokėliams -pardavinėju. P.

rijos buvo užčiuptas krūmuose 
bevarant sainagonkę ir gavo 
patupėti tris mėnesius Panevė
žio kalėjime. Tas pats fabrikan
tas dar turėjo dvi bylas už va
rymą ir pardavinėjimą sama- 
gonkės ir buvo nubaustas.

Bet fabrikantas vis tiek ir 
dabar varo samagonkę. Jau 
bus beveik metai kaip policija 
to fabrikanto nečiumpa, matyt, 
dėl to, kad jis yra beturtis. Šių 
metų spalių 31 d., Oškinių ir 
kitų kaimų jaunimas, susirinko 
pas ^mugelninkę Vanagienę iš- 
sitaukti. Begerdami susipešė. 
I'ose jieštynėse dalyvavo ir gar
susis fabrikantas P. V., kuris, 
kirvio ašmenimis savo kaimo 
bernaičio B. Budžiui perkirto 
galvą. ’ Budys sunkiai sužeis
tas. J ■’ '

Vertėtų nors dabar policijai 
pasirūpinti \anagaą sučiupti.

—Kaimietis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riui, tiktai staterooms

*—

<!>!•t:

i:!:

Nera^Jums \Reihalo

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

Iki Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės $<’W už 
$25. Nepritiks, nemokėsite. "

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Modemiški ir Švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavimo.

Telephone Rooaevclt 7943
Ofiso valandos nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro

Ieškoti manęs kur nors ant Šiaurinio Poliuso, po neži
nomas vietas, kuomet aš esu čia pat — kiekvienoje krau
tuvėje, kiekvienoje biznio įstaigoje, kuri skelbiasi

NAUJIENOSE
Aplankykite juos ir pirkite pas juos savo gyvenimo reik
menis ir Kalėdines Dovanas.

Y . • ' ’ ' c. * ‘ ' l
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NEURALGIJOS 
AUKOS 
SKAITYKITE TĄ

Nėra reikalo kęsti tuos 
baisius skausmus 

toliau
Del greitesnės, labiau patvarios pa- 

gelbos nuo Neuralgijos skausmų, 
vaitok Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’j. Jis pašalins terorą Aito agjoni- 
zuojančio vargo tarsi magišku budu. 
Per 40 metų teikimo pageltos, nie
kuomet nesilpstantis vaistas teikime 
pagelbos nuo skausmų jis buvo pa
guoda kenčiantiems dėl Rheumatizyn0 
ir Podagros veikmės, pailsusių ner
vų, uždegimų, etc., savo greitu ir tik
ru veikimu.

Čia nėra jokios paslapties apie tai 
— Belladonna sulaiko skausmui. 
Kiekvienas Johnson’s Belladonna Pla
stėtais turi savyje visą jėgą bella
donna vaistų iki plasteris atlieka vi
są darbą palengvinime skausmų. Taip 
kad jus galite būt tikri, kad varto
jant Jbhnsop’s plasterj, jus baisus 
skausmai dėl Neuralgijos bus paša
linti. Johnson’s Belladonna Plaster’- 
iai parduodami visose vaistinėsp.

Skausmus
T •

/ galima palengvinti su.

♦

SEVERA'S 
Gothardol.

Patikėtinas naminis Bnimentas. 
Etama šeimynp, kurios yra 
vartojusios per 45 metus.

30c ir 60c.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAFIDS. IDV.’A

f.

100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentų

LIETUVON

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

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti j Suv. Valsti
jas liuobai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC 
BELGEN LAN D, 
Pittsburgh), 
siūlo greitą kelionę j Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. 
išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

So. State St. Chicago, III.

HOMER1C, LAPLAND, 
PENNLAND-(ex- 

ZEELAND, ARABIC

Daug laivų

tų

127

N
M

M 
M

H

Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktu®, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

►4
H

Atėjo Kultūra No. 10 
įdomi kopija. Kaina tik 
45c

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St

Antradienis, Gruod. 7, 1926

NAUDINGI D Ai KT Al DEL 
SVENfilŲ IR VISADOS

Didelis pasirinkimas au
ksinių daiktų laikrodėlių, 
deimantų, pianų, radio, 
phonografų, rakandų, už 
žemiausių kainų ir ant 
išmokėjimų.

JOS. F. SUDRIK 
Pianų Krautuvė

3417-21 So. Halsted St.
Chicago 

Tel. Boulevard 4705 )
♦

Pearl Queen
CONCERTINOS

Yra geriausia. Rekomenduo
ta ir vartota geriausių kon

certinos muzikantų ir 
mokytojų.

Taipgi turime visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų.

Mes .spausdiname Lietuviškos 
muzikos dėl Concertinų, Orkestrų 
ir Piano Soloms.

Parsiųskite musų 
katalogą dykai ‘ 

Vitak - Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

ŽEMOS DENTISTERI JOS 
KAINOS

Darbas garantuojamas 
20 metų

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagalbos kaip 
originalia Baunie Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originalea 
FrancuziŠkas

MUME BENGUE
( ANALOESJUUE. )



REDAKTORIUS. J. LAZDAUSKIS, Piitr?., 3219 Auburn avė., Chicago
K. J. SEMAŠKA, RaŠt., 1834 Wabansi^ Avė., Chicago 
.1. KAULINAS, Ižd., 1532 S. Franeisco Avė., (’hicago

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

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Vargoninkas ii 
vargonai

Seniau ir dabar *

enai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

neįkanda
‘'Moksleivių Kelių” vedėjas, 

rašydamas apie žmogaus proto 
augimą, buvo pastatęs keletą 
klausimų, kurių atsakymui bu
vo reikalinga išaiškinti santy
kius tarp žmogaus protcTir jo 
“dūšios”. Į tuos klausimus, ži
noma, atsakyti turėjo “dūšių” 
biznieriai. I tuos klausimus 
mums- norėjo atsakyti “Drau
gas”. Įlet pasirodo, kad tas rie-

kietas. Besi vargindamas su tuo 
riešutu, jis Įklimpo i balą, iš 
kurios išsikamuoti nebegalėda
mas, jis tik plūstasi.

Iš to marijonų laikraščio re
daktoriaus aiškinimų išeina, 
kad vyriausias- žmogaus gyve
nimo dorų ar nedorų darbų 
das yra jo protas. “Dūšia” 
kaipo bereikalingas priedas, 
riii žmogaus proto suvaldyti 
gali. Jeigu taip, tai kuriuo
du galima įrodyt, kad žmogų? 
turi kokią nors “dūšią”? Ko’ 
teologai to neįrodys, mes pasi 
liksime prie tos pačios nuomo
nės, kad “dusia” yra negudrus 
teologų išmistas bemoksliams 
žmoneliams apgaudinėti.

va- 
v ra 
kū
ne
liu-

laiku mat tropiškas klimatas 
viešpatavo kiekvienoje žemės 
vietoje, žiemų tada visai ne- 
juvo. šalnų ir sniego Ino laiku 
*;emelė nežinojo.

Sausžemio vis daugiau ir 
Jaugiau pradėjo iškilti iš van- 
lenyno. Tokie pradžios saus
ainiui buvo dideli plotai pel
kių ir purvynų. Ant tokio tat 
ausžemio pradėjo išeiti silsi-* 
įrudę vandenų gy vūnai. Sausže- 
nio gyvūnams pradžią padare 
uigmenys. (.atima pasakyti, 
tad vandens gyvybe pradėjo 
štiti iš vandens ne iš noro, bet 
>ilvo verčiami, šiltos balos ii 
urtinga anglių atmosfera su
arė patogias sąlygas visokiems 
milžiniškiems žemus augme- 
lims. Tai buvo jų aukso gady- 
'ė.

Vandenynų gyvūnai pradėjo 
’šeiti į sausžemį paskui augme- 
iu, nes be jų gyvūnų gyveni
mas ant žemės butų negalimas. 
nokių žemės gyvulių kaulai bei 
kevalai yra palaidoti žemėje, 
“enai bebūdami jie suakmenė- 
o. Iš jų geologai ir suseka, kad 
.ausžemio pradžios gyvūnai 
ra išėję iš juros. Yra manoma,

iv pirmieji. Po to visokių ru-

Pradžia sausžemio 
fi-yvtinu

liuciją, iki šiol mes aprašinėjo 
me apie vandens gyvyln*. Žuvis 
yra gana tobulas vandens gy
vūnas. ž< meshūs rūšies žuvys 
neturi kaulų. Kol vandenų žu
vys tebegyveno žemesni išsivys
tymo laipsnį, jos neturėjo kau
lų. 'Tokių žuvų yra dar ir da
bar. Iškilę kontinentai aukštai 
virš vandenynų privertė upių 
ir upelių vandenį smarkiai te
kėti. Yra aišku, kad kovoje už 
gyvybę, kovoje už maistą žu
vys noroms-nenoroms turėjo to
bulėti. Vietoje dabartinių žuvų 
nardymui vartojamų irklelių ar
ba sparnelių, senovės žuvys te
turėjo tik tam tikras odoje 
rukšles", kurių pagalba jos nar
dydavo. Tokios .žuvys negalėjo 
greit nardyti, negalėjo greit pa
bėgti nuo priešo ir negalėjo pa
sipriešinti smarkesniam van
dens tekėjimui. Musų laikų žu
vys pasiekė . savo tobulybės 
laipsnį per daugelį šimtmečių 
atkakliai bekovodtunos už būvį.

Norint evoliucijos mokslą 
sekti ir jį suprasti, reikia mo

inti prie žemės gyvenimo. 
Mokslininkai suseko, kad vaba- 
ai yra išsivystę iš tam tikrų 
kirmėlaičių. l>ietų Amerikoj 
•andama tam tikras tvarinys, 
kurį vadinama peripatus. Ne
mokanti atskirti gyvūnų rūšis 
mionūs tą tvarinį paskaitytų 

už keistą mažutę kirmėlaitę, 
‘eigų jie ją rastų girioje. Bet 
\vvunu tyrinėtojai patyrė, kad 
‘as gyvūnėlis gyvena pereina
mąjį laipsnį iš kirmėlaičių į 
'abatus. Nuolat išeinanti į saus
ainį visokį vandens kirminė- 
’ai pradedu savo odoje įgauti 

tam tikras trul>eles, kurių pa
galba jie kvėpuoja. Išėję iš van
dens 'tokie kirminėliai pasi
skirstė ir iš jų išsivystė visokių 
mišių vabalai.

Kad vabalai galėjo išsivysty
ti iš vandens kirminėlių, įsivaiz
duoti nėra taip sunku. Bet dau
geliui žmonių yra negalima su- 
nrasti arba labai sunku supras
ti, kaip iš žuvų galėjo pasida
ryti žemės gyvūnai. Tokio su
pratimo sunkumas paeina iš to, 
kad ne daugelis musų žmonių 
oažįsta natūralinę istoriją, zoo
logiją ir kitus su evoliucija su
rištus mokslus.

Natūralinė istorija mums pa
sako, kad kai kuriose upėse yra 
žuvų, turinčių plaučius ir žiau- 
nis. Tokių upių vanduo vasa-

Bet ta sunkenybė paleng- 
kuomet mes atsimename, 
tokiam procesui reikėjo 
šimtmečių. Be to, gyvy-

MERGAITfiS

mergaitės, mažutėlės, 
žiedeliai ateities;

Dūšių žinovai išaiškino, kad 
žmogaus dūšia yra vargoninin
kas, o jo protas — vargonais 
Tas vargonininkas yra tobulas, 
visuomet moka atskirt gerą 
nuo blogo ir žino, kas reikia 
ir kas nereikia daryti, žodžiu 
sakant, jis yra geras muzikan
tas. Bet vargonininkas nemo
ka vargonų nei padaryti, nei,
pataisyti. Jei vargonai geri — nelinkek 
vargonininkas duoda gerą koh* tarlė. 
c e etą, jeigu blogi — vargoni
ninkui prisieina pažiopsoti. -

Bet vargonų meistras kažin 
kodėl iš karto nedirba geių ir 
tobulų vargonų. Kiekvieni 
ji vargonai būna suklerę, 
tikras meistras turi juos 
kyti ir taisyti. “Kol jie 
komi ir taisomi, vienas,

jos balsas tik atsiliepia, bet

nau- 
Tam j 
tvar- 
tvar- 
kitas 
kuo- 
var-1

.Nau
ru šy* 
inau- 
kada

jienoinis, tai iežednievna 
davo: “Draugas Jamontas 
do Naujienų bosus.” Bet 
Kazys besibyluodamas nukratė 
kojas, □ prieš iežednievna pa
naujino bylą Dr. Montvilas, tai 
iežernievna rašo: “Draugai, at
siliepkit Į iežodnievnos stenėji
mą! Nuo daktaro operacijų ji
nai gavo vidurių užkietėjimą!”

Ko sau nenori, to ir kitam 
sako lietuvių pa-

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Mr$. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119 
akuše- 

kolegiją: 
praktika* 
Pennsyl- 

ligon- 
Sąži* 

patar- 
visokio

Tarp inteligentų

sku-—Na, tai, Jurgi, aš jau 
binuos.

-r-Kur taip skubinies?
—Einu į redakciją. • Gavau 

pranešimą, kad mano 
/ kurią parašiau, jau ats 

ta.
—O kas ją skaito?...

Kai kada tačiau sugenda ir 
geri vargonai. Vienoje bažny
čioje, pavyzdžiui, vargonai iš | 
buvo nevartoti visą savaitę. 
Tuo taniu žiurkės vargonuose 
užvedė “šeimynišką gyveni
mą”. Jos vargonus prinešė vi-

ros metu sumažėja, todėl žuvys 
ma kvėpuoti plaučiais. Jeigu 

vandens yra pakankamai, 
kvėpuoja žiaunimis. Egipto ir met vargonai sutvarkyti, 
Pi< tų Amerikos upėse randama gonįninkąs parodo, ką jis 
dar labiau prie sausžemio pri- Į 
sitaikiusių žuvų. Tokių žuvų 
įlaučiai jau susideda iš dviejų 
dalių (kaip ir žmogaus). Bet 
reikalni esant jos gali kvėpuoti 
ir žiaunimis. Vasaros metu tų 
upių vanduo visai išdžiūsta.
Žiaunys žuvims pasidaro nebe- šokių šlamu ir sukrimto var« 
’eikalingos. Išdžiuvusiose upe- gonų dumples. Ateina vargoni* 
e žuvys pasislepia dumblei ir trinkas, griebiasi duot koncer- 

kvėpuoja plaučiais iki upės van- tą, o vargonai, vietoje birbt, 
leniu vėl užplūsta. Tos žuvys šnypščia, kad net dulkės ruks- 
lumble vaikščioja savo pele
kais (plaukimo sparneliais). 
Tikrenybėj gi iš tų žuvų pele
kų jau vystosi kojos. Ir štai 
uins žuvis, kuri jau yra išėjusi 
š vandens! Ji jau gali gyventi 

be vandens. Tos žuvys gyvena 
'lereinamų jį laipsni 
sausžemio gyvūnus, 
kai suranda žemėje 
usiųs senų gadynų
us, palygina juos su šių dienų 
'iena koja sausžemy, kita koja 
vandeny žuvimis ir patiria, kad 
sausžemio gyvunAi yra išėję iš 
vandens.

iš žuvų į 
Mokslinin- 
suakmenė- 
žuvų kau-

APSVIETOS PEDLIORIUS

(Jeffersono miške)

Patyrusi gydytoja ir akušere 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0813

ję! abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

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 6 iki 8 val.i kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ADVOKATAS

Namų Tol.: Hyde Park 8395

meistrą dėl 
padarymo, o

ta! i
Dabar įneš ateiname šit prie 

kokio klausimo: Jeigu vargo
nai negerai padaryti, aiba jei- j 
gu juose apsigyvena žiurkės, 
tai kas*yra kaltas? Aš nežinau 
kaip kiti žmonės t mano, bet 
žioplių peekelis pirmame atsi
tikime kaltintų 
blogo vargonų
antrame atsitikime jis kaltintų 
dženitorių, kad jis iš vargonų 
neiškrapštė žiurkių. Musų du
sių biznieriai betgi protauja 
kitaip. Jie kaip pirmame, taip 
ir antrame atsitikime kaltina 
vargonininką.

Al' tamstos žinote, kas var- 
gonininkus tfeisia? Nugi dan
gaus karalius! Ir jis kiekvieną 
negerai grojusį
pasiunčia kartais į čyščių, kar
tais į peklą, visai neatsižvel
gdamas, kad jo vargonai buvo 
arba negerai padaryti arba su
klerę. Jus galite protauti kaip 
jums patinka,*.bet žioplių pec- 
kelis mano, kati vargonininkų 
teisėjas pats vargonų neturi...

K. iURGELIONIS
A'D V O K A i .5 « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
$335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bj-Jns vlsunpe teismuose. —j Ab
straktai. —• Ingai jojimai. -— Pas
kola pinigų 1 it 2 morgičiams.

■■ ■——

vargonininką JOHN MINSKAS
. LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Lcavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

NAUJAS URKESTRAS.

Baigusi 
14 jos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prie? 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
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.

A. A. SLAKIS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. Washington and Clark 

Ofiso Tel. Central 2978

8 vakaro. Kitu lai*

ku pagal su! ulį.

Viriuje
State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Universal
Bank

ir mergi-

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 
Roosevelt 9090 

Namų TeletvU" Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Te). Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAI 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 539
Tel. Centrą! 6890

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicafo 
Tel. Yards 4681

... M-------------------------------------- ----------------

&

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Įvairus Gydytojai

kurias netobulai pradžios gyvy
bei teko pergyventi. Yra sun
ku įsivaizduoti, kaip iš vienos 
gyvybės rūšies atsirado kitokia 
rūšis, 
veja, 
kad 
daug
bės keitimųsis vyko gyvenimo 
apystovoms verčiant. Žemės is
torijoje buvo laikas, kada saus- 
žemių buvo daug mažiau, negu 
dabar, šiltas vandenynas vieš
patavo bemaž visam žemės ru
tulio paviršy. Atmosfera buvo 
nešvari, tiršta ir prisisunkusi 
drėgnumo". Tobidesni šių dienų 
žemės gyvūnai tokioje atmos
feroje negalėtų gyventi. Per 
pildyta anglių (carbon) ir drėg
numu atmosfera tepraleido tik
tai liūdnus bei nesmagius sau-1 
lės spindulius. Kitu žvilgsniu 
tačiau tokia atmosfera buvo ge
ra, nes jinai liuosai nepraleido 
saulės spindulių, idant jie kai
linių ir be to šiltą žemelę. Tuo|

širdis nesiliauna, 
laimės kur ji tupi.

skraido peteliške: 
naujų vis žiedų,

Jus
Jūsų šviesus yra kelias — 
Nenustojai dar vilties.

Kol dar mažos, kol dar jaunos, 
Tada niekas jums nerupi;
Ieško
Ieško

Viena
Ieško
Kita darbšti moteriškė,
Nesibaido ir vargų. ,
Vienos darbo bijo baisiai, 
Nenor* dirbti niekados;
Kitų rankos gausus vaisiai, 
Rodos, dirbą nesustos.

J. Lazdauskis, E. M.

Brolau, tu gali nedirbti, 
Niekas tau ant sprando nesės, 
Bet kito liga gali nesirgti, 
Tada tau sprandas neskaudės.

J. Lazdauski*.

Vieną dienų mudu vienu, 
Pušinėlyje sėdėjom.
Tik pamislyk, mudu vienu, 
Apie meilę tesvajojom...

Ak, poezija, gražybė: 
Saulė leidos už kalnelio, 
O čia žvaigždės jau sužibę, 
Tik nebuvo dar mėnulio.

Miške dainos tik liūliavo, 
Net žolė ir at rasavo, 
O siela mano alsavo, 
Kai meilužė man’ bučiavo.*
Sukrutėjo krūmas žalias, 
Ir išlindo koks baidokus.
Na, dabar, sakau, griebs velnias, 
O tai buvo bolševikas.

—Na, o ko dar tu čia nori?
Aš užklausiau bolševiką. — 
Ko čia stovi ir ko žiuri 
—Aš parduodu čystą vodką —.

Taip atsakė bolševikas.
Paskui išėmė agurką 
Ir pasiūlė čerką vodkos, 
Ir dar prašėsi ant burdo...

—Nęšk šalin tu tą tavorą, — 
Atsakiau aš jam supykęs, 
O jei ne, tai kuolą storą ■ 
Kai paleisiu tau į plikę...

Bolševikas nė iŠ vietos.
Sako, apšvietą pedliavojąs, 
Norįs mokint visą svietą, 
Spyčių sako atsistojęs: •
—Na, tovarišč, paklausykit, 
Iš bonkutės vieną čerką 
Apšvietos gardžios išlenkit! 
Revoliucijai tt> reikia.
Tas tavorštis kai ledokas, 
Sugadino musų smokų, 
Visas vištas ir burokus 
Mes aditavėm šuniokui.

Don Pilotas.

seniai 
trūksta

tikslas

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

Telephone Yards 01134

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietą, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

į Rea. telephone Plaza 8200

be ūsų ir 
tiktai pli-

yra šit:

Į Nesenai tik buvo užsiminta, 
kad žioplys organizuos stora
lūpių urkestrą. Buvo jau ban- • 
dyta suorganizuot storalūpių 
orkestras, bet kad atsirado tik
tai vienas storalūpis, tai toks 
orkestras neišdegė. |

Dabar žiopliai suorganizavo 
senių urkestrą. Į orkestro na-, 
rius įsirašė 
be barzdų, 
kių.

Urkestro
rems biznierius, o biznieriai 
rems urkestrą. Miš kito šono 
žiūrint, mums nusibodo valgy
ti pietus namie. Ot, norėdami 
parodyt publiką? savo snukius, 
mes rengiame didelius pietus 
savo panosėje (restorane, ne 
panosėje *— Zec.). Pastiprinę 
savo griešną kūną kopūstais, 
užtrauksime lietuvišką arba 
rusišką “šavelitelną” kazoką. 
O tada, Žinoma, susilauksime 
komplimentų ir katučių.

Programas bus taip sakant 
iš visų keturių pusių platus, 
nes gros keturios triubos su 
kojų patripačka. Urkestro kur- 
yedis pasakys ilgą ir platų 
spyčių, kūmutės paplos, o , ta
da, metę dūdas į ^ampą, su 
sočia siela ir kunu eisime gult.

Daugiau žinių apie senių ur
kestrą susilauksite po večia- 
rios, nes orkestras turi savo 
korespondentu patį kinvedį.

—Don Pilotas.

Del "vienos' gijelės audeklas 
negenda.

Dumplės yr naudingas daik
tas j kaminą pūsti, bet prieš vė
jus pūst dar j oš niekados nede
rėjo.

ADVOKATAS
11 S. La Salia SU Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

k

”----------
G E R B. Naujienų Akai- ' 

tytojos ir skaitytojai 
j prašomi pirkinių reikalais 
1 eiti j tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose.

t

^DR. HERZMAN
— IŠ .RUSIJOS —

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

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

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir'nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Nakt j

South ‘ hore 2288
Boulevard 4186

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

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir*visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—S po piet, 7—8 vak. Ns- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dian

1 DR. CHARLES SEGAL
Praktikuota 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, VjrriUrų <v 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M.. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fafrfar 6858rfax 6858
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DAUGIAU KAIP PUSANTRO BIL10N0 
MARKIŲ REPARACIJŲ

• •••••

MOKESNIS PASAULIO TAIKAI

VOKIETIJA ATSIGRIEBĖ

Plačioji publika tur būt jau ir užmiršo, kad yra pa
saulyje toks dalykas, kaip karo bausmių (“reparacijų”) 
mokėjimas. Prieš dvejetų metų apie “reparacijas” buvo 
kalbama laikraščiuose kuone kasdien; bet dabar jau mes 
nuolatos girdime apie buvusiųjų karo priešų susitaiky
mų.

Teėiaus iki galutino karo pasekmių likvidavimo tarp- 
tautiniuose santykiuose dar toli šaukia. Amerikietis 
Parker Gilbert Jr., kurį Santarvės valstybės yra pasky- 
rusios generaliu agentu reparacijų mokėjimams, tik-ką 
paskelbė savo raportų, kuriame sakoma, kad ir antrai
siais Davves’o plano metais Vokietija punktualiai sumo; 
kėjusi savo karo bausmę. Nuo 1925 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
iki 1926 m. rugpiučio 31 d. ji, būtent, deponavusi (padė
jusi) Santarvės valstybių naudai 1,166,904,574 aukso 
markių.

Vokietija moka tas milžiniškas sumas karų laimėju
sioms valstybėms dėl to, kad ji buvo sumušta ir turėjo 
prisiimti ant savęs kaltę dėl karo pradėjimo. Šiandie vi
si protaujantys žmonės žino, kad Vokietija nebuvo vie
nintele kaltininkė ir gal būt net ne didžiausia kalti
ninkė. Todėl tie “reparacijų” mokėjimai nebeturi mora- 
lio pagrindo.

Bet moralybė yra vienas dalykas, o praktiška politi
ka — kitas.

Nors Vokietijos demokratija yra įsitikinusi, kad re
paracijų mokėjimas yra neteisingas dalykas, bet ji sto- 
ja už tai, kad jos butų mokamos. Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad mokėjimų sustabdymas vėl iššauktų su
sirėmimus tarpe Vokietijos ir buvusiųjų josios priešų. 
Tie “reparacijų” mokėjimai yra tikrenybėje mokesniai 
pasaulio taikai.

“Reparacijų” mokėjimui yra priešingi Vokietijoje tie 
elementai, kurie nenori Europos taikos, būtent, naciona
listai ir komunistai.

Kuomet prieš dvejetų metų buvo diskusuojamąs gar
susis “ekspertų planas” (kitaip vadinamas Dawes’o pla
nu) reparacijų klausimo išsprendimui, tai Vokietijos mo- 
narchistai kėlė didžiausių triukšmų. Kartu su jais kabi
nosi ant sienų ir komunistai, šaukdami, kad Wall Strytis 
rengiųsis pavergti Vokietijų. Tų šauksmų, kad Amerikos 
bankinis kapitalas norįs po I)awes’o plano priedanga pa
versti vergais Vokietijos darbo žmones, kartojo ir visų 
šalių kominterno sekcijos. ' »

Bet ar Vokietija yra pavergta? Ne. Po dviejų metų 
nuo “ekspertų plano” priėmimo Vokietija šiandie yra ne
palyginamai stipresnė, negu buvo kuomet nors po didžio
jo karo. Tarptautinėje politikoje jos padėtis yra beveik 
susilyginusi su Francijos ir Anglijos, o finansiniu atžvil
giu ji dabar stovi geriau už Franci jų.

Kompromisų politika čia pasirodė esanti geresnė ir 
kraštui ir visam pasauliui, negu griežtas užsispyrimas.

—____________________________________* - n ■ „r - --      ----------------------- -M-  ---------------___________________________K.

LIETUVOS DARBININKAI 
VIENIJASI

Prie Lietuvos darbininkų ir 
tarnautojų profesinių sąjungų 
centro biuro nutarė prisidėti 
dar viena stambi oragnizacija 
—Lietuvos Pašto, Telegrafo ir 
Telefono Tarnautojų Profesine 
Sąjunga, kuri .turi apie 1,200 
narių.

ši sąjunga lapkričio mėn. 14 
d. laikė pirmą savo suvažiavi
mą ir - nutarimus prisidėti prie 
centro biuro buvo priimtas 49 
balsais prieš I ir susilaikius 
dviem.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams __________________ $8.0(
Pusei motų —....----------- $4.0(
Trims mėnesiams ................... 2.0(
Dviem menesiams 1.5(
Vienam minešini------------------- .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ~—...... ........  8c
Savaitei _.... .............. ............... _ 18c
Minėsiu! ----------------------------- 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paštui

Metams ----------------- ~--------- $7.0*
Pusei metų _.............  8.5(
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiams...... .............. 1.25
Vienam mėnesiui__ L...—.___  .75

įdėtuvon ir kitur užsieniuos* i
Atpiginta)

Metams ~........ .................. .----- $8.(M
Pusei metų...... .... —_______  4.00
Trims mėnesiams ---------------  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

“DARBININKŲ IŠDAVIKŲ” 
SKAIČIUS AUGA

Vokietijos komunistų spauda 
praneša, kad Bėdino ir apielin- 
kes komunistų organizacija nu
tarė išmesti iš partijos šiuos 
narius: Theo Koegler (14 be- 
cirkas), Joko (17 becirkas), 
Herbert Landsbcrger (5 becir
kas), Paul Schmidt (7 becir
kas). Jie visi pašalinami už 
partijos nutarimų nepildymą, 
už disciplinos laužymą ir už 
draugavimą su partijos priešais 
(pirmiaus išmestais komunis
tais).

*
šiems gi “draugams” —Max 

llesse, Ersvin Witting ir Schu- 
macher uždrausta per metus 
laiko užimti iH'iit kokias vietas 
partijos įstaigose.

“Draugams” Fritz Schimans- 
ki ir Arthur Deutscomann už 
jų “frakcinį” veikimų grasina
ma nubaudimu. Pagaliau, 17 
becirke (distrikte) išmetama 
iš partijos, pasiremiant trečių
jų teismo nuosprendžiu, “drau
gai” Kari Portb, Erlch Hinz, 
Willy Ulrich ir Greisner.

Tie komunistai, vadinasi, jau 
pateko į “darbininkų išdavikų” 
eiles. Bet tai dar ne galas. Pra
nešama, kad komunistų partijos 
suvažiavimas, kuris įvyks ne
užilgo, padarys partijoje “ge- 
neralį valymų”.

DEL LENKŲ MOKYKLŲ 
LIETUVOJE e

“Naujienose” jau buvo nn- 
rodyta, kad steigimas lenkiš
kų, žydiškų ir kitokių nelietu
viškų mokyklų Lietuvoje yra 
paremtas įstatymu, garantuo
jančiu tani tikras kultūrines 
teises vadinamoms tautinėms 
mažumoms. Tas įstatymas bu
vo priimtas dar prie klerikalų 
viešpatavimo, lodei yra labai 
nenuosaku, kad klerikalai dabar 
kelia prieš tas mokyklas triu
kšmų.

Bet štai “Tėvyne” paduoda 
dar vienų svarbų argumentų 
dabartinio švietimo ministerio 
politikos apgynimui. Ji sako:

“Kuomet teisėtai ir išpildant 
įstatymus lenkai pareikalauja 
jiems suteikti konstitucijos ga
rantuojamas teises-, tad kuo 
remiantis Lietuvos valdžia ga
li tokį reikalavimą atmesti? O 
antra, neišpildžius tokio lenkų 
teisėto reikalavimo, butų duo- 
;a progos lenkams visame pa
saulyje skelbtis kankiniais ir 
savo lėšomis užlaikomose len
kiškose mokyklose 'skiepyti 
priaugančios kartos sielose ne
apykantą Lietuvai ir auklėti 
antivalstybinį elementą.

“Baigi valstybingumo žvilgs
niu žiūrint, jau nekalbant apie 
teisėtumą, leidimas valstybės 
lėšomis kitHi lenkų pradžios 
mokyklas yra sveikas žingsnis*. 
Valdžia užlaiko mokyklas —ji 
jas ir kontroliuoja. Jos veda
mos bendrais švietimo įstaty
mų nuostatais ir valdžios pa
skirtas inspektorius prižiūri, 
kad tokiose mokyklos-e butų 
mokinama lietuvių, kaipo vals
tybinė, kalba, Lietuvos istorija 
ir abelnai butų prisilaikoma 
bendro pradžios mokykloms j- 
statymais nustatyto programo. 
Jokiose mokyklose grynai pro
lenkiškų ir antivalstybinio auk
lėjimo negali būti. Taipgi ir 
patiems lenkams nebelieka pa
grindo save skelbtis pasauliui ir 
priaugančioms kartoms perse
kiojamais kankiniais.

“Tuo tarpu privatinėse, pa
čių lenkų lėšomis užlaikomose^ 
mokyklose jie gali daryti kas 
tik jiems patinka, nes valdžia 
neturi galimybės tokių mokyk
lų pilnai kontroliuoti. O jei- 
valdžia panorėtų tokias mo
kyklas- pilnai kontroliuoti, tai 
vėl lenkai galėtų šaukti, kad 
Lietuva smaugia juos: netik 
kad nepildo konstitucijos ir ne
steigia mokyklų valstybės lėšo
mis, bet jų pačių palaikomas 
mokyklas persekioja.

“Taigi teisėtumo ir .valsty
bingumo žvilgsniu žiūrint, 
mums išrodo yra sveikiau Lie
tuvos valstybei palaikyti lenkų 
ir kitų tautinių mažumų mo
kyklas- valstybės lėšomis ir jos 
kontroliuoti, negu kad leisti be 
valdžios atstovų priežiūros pri
vačiai užlaikomose mokyklose 
demoralizuoti priaugančias tau
tinių mažumų kartarf ir jas 
auklėti antivalstybinėj dvasio
je”.

Sustabdykit Krupę 
į 15 minučių

Krupas paprastai atsiranda staigiai 
— vidurnakty — be persergėjimo. 
Bukit prisirengę pravalninti. pavojin
gai užiihtą gerklę tuojau. Turėkit 
pas save šias gydytojų užrašomas 
gyduoles kurios suteikia pagelbą j 
15 minučių —- be vėmimo. Vartoja
mos milionuose namų per 35 metus. 
Greičiausiai žinoma pagclba nuo Ko
sulio, Slogų ir Užkimbančio Kosulio. 
Jei turit vaikų, nusi pirkit šias išban
dytas gyduoles Dr. Drąke’s Gless- 
c<» nuo savo apliekoriaus. Tiktai 
50c butelis.
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Į Apie Įvairius Dalykus. ;
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Padavimai apie žuvusį 
Atlantiso kontinentų

Legendos apie nepaprastą šalį. 
—Prof. Borchardt’o sampro
tavimai.— Plato raštai apie 
Atlantis. — Dvylika salų ir 
dvylika karalių.— Katastrofa. 
—Legendos ir tikrenybę, — 
Moksliška ekspedicija.

Mokslo istorijos užrašuose 
butų sunku surasti labiau ro
mantišką dalyką, negu pasako
jimas apie žuvusį Adantis, ke
liolika salų jurose, kur esą 
blizgėjo auksu padabintos šven
tovės ir puikiai įrengtų miestų 
gatvėmis vaikštinėjo nepapras
tai aukštai pakilę civilizacijoj 
žmones. Nuo senų laikų buvo 
bandoma išspręsti Atlantiso 
misteriją. Ar egzistavo kada 
nors toks dalykas, kaip Atlan
tiso žemynas? Kurioj juroj ar 
vandenyne jis buvo? Tie klau
simai* tebėra labai kietas rie
šutas senovės tyrinėtojams.

Juo toliau, tuo daugiau atsi
randa įvairių aiškinimų ir teo
rijų apie Atlantisų. Prieš kiek 
laiko prof. Paul Borchardt, 
vokiečių geografas, tyrinėtojas 
ir keliauninkas, paskelbė naują 
teoriją apie žuvusio žemyno 
buveinę. Jis praleido daug lai
ko betyrinėdamas senovės mies
tus ir bebandydamas surasti 
ryšių tarp mitologijos ir žino
mų istoriškų faktų. Pasak jo, 
ižuvusis Adantis radosi ne At- 
lantiko vandenyne netoli nuo 
Gibraltaro, k<*ip daugelis mano, 
bet Viduržemių juroj, Tunise 
žinomose Shott ei Jerid klam
pynėse.

Beveik tuo pačiu laiku, kai 
prof. Borchardt paskelbė savo 
tyrinėjimo davinius, 'Paryžiuj 
susikūrė Atlantiso tyrinėtojų 
draugija, kuri paskelbė, jog 
trumpoj ateityj bus pasiųsta 
moksliška ekspedicija į Atlan- 
tiko vandenyną. Vadinasi, fran- 
euzų mokslininkai yra įsitikinę, 
jog Atlantic buvo Atlantiko 
vandenyne, o ne Viduržemių 
juroj, kaip mano prof. Borch
ardt. Kieno teisybė, — žino
ma, lik laikas tegalės parodyti.

Seniausi rekordai apie At
lantis yra Plato raštai, kur 
privedama Egipto dvasiškio pa
sakojimas Solon’ui, graikų iš
minčiui. Heradotas, senovės 
istorikas, irgi mini žuvusį že
myną. Plato pasakoja, kaip gi
lioj senovėj galinga žmonių ra
sė užpuolė Atėnus, Afrikos 
krantus, Egiptą ir Viduržemių 
juros pakrantes iki Italijos. 
Sala, iš kurios tie karingieji 
žmonės atvyko, buvusi didesnė 
nei šiaurine Afrikos dalis ir 
Mažoji Azija krūvon sudėtos. 
Graikų atmušti, tie nepaprasti 
žmonės sugrįžę į savo valstybę.

Valstybė, sako Plato susidė
jusi iš saki, kurias dievai pave
dę Poseidono globai. Poseidon 
įsimylėjęs į gražuolę (Teito, 
tenykščio gyventojo dukterį. 
Poseidon su ja susilaukęs daug 
sūnų, vienas kurių buvęs Alias. 

Luigi Federzoni, fašistų vi
daus reikalų ministeris, kuris 
palaikė ryšius su provokatorių 
Garibaldi.

Atlas, jo vaikai ir anūkai pa
tapę valstybės valdovais. At- 
lantis valstybė susidėjusi ’š 
daugelio salų, kurios tarp savęs 
buvusios sujungtos tiltais. 
Ccntralinej saloj buvęs didžiau
sias miestas va’stybės sostine, 
kur stovėjusi šauniausi švento
ve, pasta yta i useidono t ('Įei
tos atminčiai, šventovę puošu- 
si juros dievo ’x auks > p vla- 
ryta statula, Salinė buvusi 
nepaprastai gyva. Pirkliai su
važiuodavę iš visų pasaulio 
kraštų ir negalėdavę atsidžiaug
ti miesto gražumu.

Atlantiso valstybę Plato ap
rašo sekamai:

“Iš centralinės salos buvo 
galima lengvai pasiekti kitas 
salas ir visą kontinentą, kuris 
turėjo vidujinę jurą”. O kiek 
žemiau: “Visa šalis buvo gra
ži su stačiais krantais nuo ju
ros. Aplinkui miestą buvo lu- 
guma, iš visų pusių kalnų ap
siausta. Kalnų buvo daug ii 
įvairaus didžio. Jie buvo pa
garsėję savo gražumu. Įstabes
nių kalnų niekur nebuvo gali
ma surasti.

“Begiu vienos dienos ir fa
tališkos nakties visi, kurie ka
lia V(> su jumis, tapo vandens 
bangų sunaikinti. Jura nžlicio 
Atlantiso salą. Nuo to laiko 
jura toj vietoj netinka navi
gacijai; laivai negali plaukioti, 
nes jura yra labai sekli.

Taip skamba Atlantiso isto
rija. Dvylika salų turėjo savo 
karalius, x kurie priversti buvo 
nusilenkti ccn tralinio miesto 
valdovui. Ištik *• katastrofa 
(žemės drebėjimas ir ugniakal- 
nio išsiveržimas) ir bėgiu vie
nos dienos ir nakties žuvo dvy
lika salų ir dvylika valstybių. 
Sulig Plato, tai įvyko maž
daug 9,600 prieš Kristaus gi
mimą./

Tokiais davimus pasiremiant, 
nemažas mokslininkų skaičius 
bandė išspręstą žuvusio konti
nento misteriją. Iš kilos pusės, 
yra nemažai autoritetų, kurie 
tvirtina, jog Atlantiso žuvimas 
yra gryniausi legenda. Tačiau 
legendos kartais- yra gan reikš
mingos. Sakysime, Homero ap
dainuotą Troy buvo priimta 
skaityti mitu, šiandien/ . žino
ma, jog padavimas apie Troy 
nėra legendą. Tyrinėjimai pa
rodė, jog senovėj Troy iš tiesų 
egzistavo. Tas pat gali atsitikti 
ir su Atlantis.

šiandien priskaitoma 50,000 
įvairių knygų ir raštų žuvusio 
Atlantis klausimu. Smithsonian 
Institution turi daugiausia tų 
raštų. Prie padidinimo tos gau
sios literatūros prisidėjo ir 
prof. Borchardt, kuris tvirtina, 
jog žuvusis Atlantis biivo toj 
Sacharos vietoj, kur dabar ran
dasi Shott ei Jerid klampynės.

Tos išvados prof. Borchardt 
priėjo po ilgo tyrinėjimo Se- 
nussi teritorijos*. Jis surado, 
jog senovėj Shott ei Jerid buvo 
žinomas kaipo “Bahr Atala” ar
ba “Atlantiso jura”. Surinko 
jis nemažai ir kitų davinių, 
kurie kalba už tai, kad Atlan
tiso buveine buvo Shott ei Je
rid.

Pažymėtinas dalykas, kad 
kaip naujasis, taip ir senasis 
pasaulis turi legendų, kur kal
bama apie baisią katastrofą. 
Girdi, ta katastrofa sunaikinusi 
visą kontinentą. Tos legendos 
sutinka, jog Atlantiso gyven
tojai buvo nepaprasti žmonės, 
kurie turėjo sukūrę labai aukš
tą civilizaciją.

Prancūzų mokslo draugija 
(kuriai priklauso tokie žymus 
žmonės, kaip Claude Furrere, 
Paul le Cour, prof, Alphonse 
Berger, prof. M. Boule, prof. 
M. Biilot, astronomas Moreux 
ir kiti) yra pasiryžusi įrodyti, 
jog žuvusis Atlantis nėra le
genda. Tos draugijos moksliš
ka ekspedicija trumpoj ui ’.ityj 
pradės tyrinėjimą, kuris gal už
sitęs keletą metų. Ant gulo, 
gal tad pasiseks ‘šspięsti žuvu
sio Atlantiso klausimą, dėl ku
lio šimi u žmonių per eile metu 
suko sau galvas.—K. A.

Įvairenybės
GYVULIŲ BIČIULYSTĖ

Vienas gyvulių bičiulis pasa
koja labai įdomią istorijų apie 
gyvulių bičiulystę:

Mažoji beždžionė Dženi lin
ksmino mus visus savo šposais. 
Kiekvieną rytą ji laužė stipriai 
savo narvelio dureles, bėgiojo 
šen ir ten ir, skaudžiai staugda
ma, prašydavosi išleidžiama. 
Ji buvo pratusi vasarą būti 
laisva visą dieną ir šokinėti 
sode ir kieme. Lig tik jai ati
darydavome narvelį, ji tuoj 
bėgdavo tiesiog prie šunies 
Hektoro ir raitydavosi iš džiau
gsmo prie jo kojų, traukiojo jo 
ausis ir uodegą. Geras Hekto
ras gulėjo visai patenkintas ir 
jos neliesdavo; jis mėgdavo jos 
"Šposus, ir jie buvo abudu labai 
dideli bičiuliai. I

Jiedu dažnai išeidavo kartu 
pasivaikščioti į artimą mišką, 
ir kai Dženi pailsdavo, lai ji 
pagriebdavo jam už apikaklio 
ir jį sustabdydavo. Hektoras 
kantriai laukdavo, kol ji užlip
davo jam ant nugaros, tada jis 
ją nešdavo atsargiai namo.

Labai buvo įdomu žiūrėti į 
Hektorą, kai mes jam liepda
vome atnešti Dženi; iš jo pavi
dalo būdavo matyti nepatenki
nimo, nes jis nemėgo įsakymų, 
bet visgi eidavo ir ją atsargiai 
paėmęs atnešdavo.

Dženi buvo labai švari. Kas 
rytas ji maudydavosi jai pasta
tytoj sode tynėj. Prieš įlip
dama į tynę, ji pažiūrėdavo, ar 
vanduo pakankamai šiltas, pin
kui įmetus keletą akmenukų, 
kad įsitikinti, dėl gilumo, įlip
davo ir pati. Kokio didelio 
džiaugsmo jai ta tynė daryda
vo, sunku ir aprašyti. Ji nerda
vos! ir šokinėdavo, pliuškinosi 
ir taškėsi į visas puses.

Vieną kartą, kai musų katė 
turėjo kačiukų, ji paėmė vieną 
iš jų su savim į tynę. Pirmiau

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street <

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽ1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.; 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
X,

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th Bt.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

u. !-■ -I iru n— ' ...... .y

f
DR. I. E. MAKARAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Avė.

Valandos: 2 <4 dienų; 6:30—8:30 
vakare.

Ofiso Telefonas Pūliniai) 1193 
Namų T'elcfonas Chcstcrlield 0578 

aplaisčiusi jį vandeniu, panėrė 
paskui ji visą ir greitai vėl iš
traukė. Katinėliui tokia proce
dūra ne labai buvo maloni, nes 
kniaukdamas gyvu balsu šaukė
si pagalbos.

Kitą kartą Dženi pasiėmė šu
niuką ir ėjo su juo į savo nar
velį. Bet nelaimei jis išspruko 
iš jos gniaužtų ir nukrito. Dže
ni su žaibo greitumu nusileido 
žemėn, pradėjo jį glostyti, sup
ti savo glėby; bet kaip jos vi
ii glamonėjimai nieko negelbė
jo, ji ėmė viską kas papuolė 
kimšti į jo snukį. Mes atėjome 
laiku jį išgelbėti nuo uždusi
mo.

Ji mėgdavo erzinti kalakutą. 
Kur tik ji jį pamatydavo, pa
nešdavo jį už uodegos ir, už
lipusi ant medžio, žiūrėdavo 
kaip jis aplink medį pasipūtęs 
ratą suko.

Vieną dieną mes gėrėme ve
randoje alų. Vienas iš musų 
buvo padėjęs savo stiklą užpa
kaly ir kai atsigręžę jo paim
ti, pamatė savo , nusistebėjimui 
Dženi geriant iš jo. Iš jos buvo 
matyti, kad ji buvo visiškai pa
sigėrusį. Ji nuėjo pas Hektorą, 
išsitiesė tarp jo kojų ir gulėjo 
ilgą laiką.

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

<

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

A. MONTVID, M. D.'
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 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146
. | l nuo 9 iki 11 v. rytoValandos { nuo fi jki <, vaL vak.

DR. M. T. STRIKOL '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V - -----

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

4

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojus ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistus

3213 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Hemlock 2615
r



i

HAtJJlENDS, CEIcSgo, m

“BAYER ASPIRIN"
UŽTIKRINA SAUGUMį

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Lietuviu Rateliuose.
Rengia paskaitas

LSS. 4 kp. rengia visą eilę pa
skaitų, pradedant nuo atei
nančio sekmadienio

Kensington

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

LSS. 1 kp., buvusi darbščiau- 
sioji kuopa Chicagoje, nusitarė 
vėl stoti prie darbo. Pirmiau
sia imamasi už grynai kultū
rinio darbo, kuris pas mus da
bar yra labai ‘ apleistas, nors 
tas darbas yra labai svarbus 
ir labai reikalinjęaa. Tuo tikslu 

nutarta rengti visą eilę paskai
tų iš mokslo, poli tikos ir eko
nomijos sryties.

Pirma LSS. 4 kp. paskaitą 
bus jau ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 10:30 vai. ryte, 
Liet. Auditorijoj. Tema paskai
tos grynai mokslinė ir labai 
įdomi: “žmogaus atsiradimas”.

Slogų . Galvos skaud. ;
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

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

Skaitys irgi žinomas prelegen
tas, kurio pielekcijks visi, mė
gsta, nes jos visuomet būna 
Įdomios ir kartu pagrystds ne
ginčijamais moksliniais faktais 
—Dr. A. J. Karalius.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šią paskaitą ir kartu pranešti 
apie ja savo draugams. — S.

Bridgeportas

Reikalaudami

RAKANDU
Sužeidė T. švarlį

1 V" ■ ..

Gerai žinomas bridgeportie- 
čiams lietuvis T. švarlis, gyve
nantis 3116 S. Union avė., tapo 
sunkiai sužeistas, pereitam ket
virtadieny. Dabar jis guli ligo
ninėj.

Nelaimė atsitiko sekančiai: 
T. švarlis važiavo savo auto
mobiliu 35 gatve. Tarp Halsted 
gatves ir Auburn avė. įvyko va
liuojančių susigrūdimas. T. 
švarlis išlipo pažiūrėti, bet tuo 
tarpu paslydo ir viena tfoja pa
kliuvo po greitai bėgančiu gat- 
vekariu. Koja tapo , nukirsta 
apie kelį.

Šiuo nelaimingu atsitikimu 
susigraudeno ne tik jo artimi 
draugai, bet ir daugelis kitų, 
kurie ji pažino. —Krhds.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Thpeoplesluraifure Gapany

ftMMraai*. tetarta. 
•M OsMrtf hiateti Ml

1922-32 So. Halsted Street
Prieš 19th Place

, 4177-83 Archer Avenue 
kampas Kichmond Gt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Marąuette kolionijoj
Poniai Dulinskicnei, 6242 S. 

Sacramento avė., buvo sureng
ia didelė “surprise party” Lie
tuvių Auditorijoj, • kurion švė
nų susirinko apie 300. Abidvi 
salės buvo išdekoruotos gėlė
ms, buvo labai graži muzika, 
kuri žmones labai užganėdino.

Poni Dulinskienė savo d ra u- 
aiškumu ir prielankumu įgijo 
tikrą Cbicagos lietuvių palan
kumą, tad už jos pasidarbavi
mą tarp lietuvių jai suteikė di
delę dovaną jos “surprise par
ty” -- labai gražų parlor setą, 
pirktą Peoples Furniture kom- 
nanijoj. ,

Daugiausia darbavosi ir su
kvietė svečius ponios Yanas, 
>237 S. Mozart st., M užgertie

ji ė, Busgienė ir Spitlienė, 4028 
S. Maplevvood avė.

John J., Bagdonas ir p. Ki- 
<as pasakė gražią prakalbą, 
svečiai linksminos, šoko ir per 
2 dienas baliavojo. -—Ten buvęs

Ant Kensington avė. yra įvai
rių biznierių, kurie veda viešą 
padorų biznį ir iš jo pasidaro 
sau pragyvenimą. Nekurie biz
nieriai per daugelį metų įsigi
jo gerus namus. Kuomet turi 
nuosavus namus, tai nesibijo 
ir blogų laikų.Iš alginių ver
gų retas kuris turi nuosavus 
namus, nors kartu v ra atvažia
vę iš Lietuvos. Palyginus biz
nierių ir darbininkų namus 
lengva juos atskirti. Jau ran
dasi darbininkų be darbo. 
Kaant <lntT>i ninkams l>e darbo, 
pasunkės jų gyvenimus. Neku- 

riems iŠ jų gtil teks prarasti Jr 
savo namus.

Be viešųjų padorių biznierių 
yra slaptųjų, • vadinamų mun- 
šainierių, kurie daro biznį iš 
inunšaino. Su tuo bizniu neku
rie m u nšai nieriai padaro geres
nį pragyvenimą, negu dirbtu
vėje. Bet tuo bizniu praranda 
sveikatą ir suardo savo šeimy
nišką gyvenimą. Žinau keletą 
žcnočių žmonių, kurie gerai 
gyveno, kol nevirė munšaino. 
Kaip pradėjo virti munšainą, 
jų moterys pradėjo kelti kačių 
koncertus su senberniais’ ir 
gyvanašliais. Vyrai sužinoję 
pradėjo vakluoti, neidami j dar
bą, kitas tyčia apsimetė liga, 
sirgo tris mėnesius, kad paga
vus savo moterį keliant katės 
koncertą. Po trijų mėnesių str

igimo, keletą dienų dirbo dirb
tuvėje, paskui vėl susirgo am
žina liga, pareikšdamas savo 
pažįstamiems draugams, kad 
galys sirgti visą amžj, jo ligo
nio gyvenimas esąs užtikrintas 
ir geresnis, negu dirbtuvėje. 
Bet moterys pyksta, sako, jei
gu sergi, greičiau mirk, man 
yra proga kitiy gauti. Gandas 
eina, kad ligonis pragyvens 
sveikąją munšainierką. Mat jis 
gudresnis. Yra keletas našlių 
munšainierką, kurios girdo 
senbernius munšainu, kad pa
sigavus ju®s apsivedimui. Sen
berniai šalinasi munšainierkų. 
Vienai buvo pasisekę apsivesti. 
Apsivedė, pabuvo keletą dienų 
ir pabėgo vyras. Per keletą 
mėnesių darbaVimos gavo di- 
vorsą. Dabar žada vesti. Apsi
vedusi mano išvažiuoti iš to 
miesto. Sako, tur būt sužavė
tas miestas, kad negalima pa
gyventi bent keletu menesių.

Darbininkas.

Pasitarimas dėl Dr. K.
Griniaus iškilmiii

Įvyks rytoj Lietuvių Auditorijoj

Visų draugijų valdybų nariai 
r visuomenės veikėjai kviečia

mi atsilankyti rytoj, trečiadie
ny, gruodžio 8 d., 8 vai. vaka- 
io, Lietuvių Auditorijoj pasi
tarti dėl galutinos programos 
Dr. K. Griniaus bankieto.

Kiekvienas lietuvis žino, ko
kius svarbius darbus musų 
kraštui yra atlikęs Dr. K. Gri
nius. Jis buvo vienas pirmųjų 
tautos žadintojų ir kovotojų už 
nepriklausomybę. Lietuva jį pa
gerbė išrinkdama prezidentu, 
□ Chicaga pagerbs didele iškil
me, kurioje, tikimąsi, ims da
lyvavimą visos musų draugi
jos ir visuomenė. —M.

BILLY’S UNCLb

Gladys Roosevelt Diek, miru
sio prezidento Roosevelto gimi
naitė, lapkričio 2 d. tapo arklio 
užmušta Long Islande.

ir demokratų politikierius, bet 
ir tiek pat, kaip tie politikie
riai tuos prižadus pildydami 
(Kad vien bolševikišku liežuviu 
ir tuščiais prižadais nieko ne
laimėsi, parodo praloštas kuo 
ne pusę metų besitęsęs New 
Yorko cloackmakerių streikas).

Bet yra ir labai rimtų kan
didatų, kurie jau yra pasižymė
ję savo rimta ir daugelio metų 
darbuote unijoj. Tais kandida
tais yra:

Pirm. — J. Grigaitis 
Vice-pirm. — A. Žilus 
Prot. sekr. — K. NoVickas 
Fin. sekr. — J. Bartašius 
Maršalka ---- M. Krajauskas
Koresp. — J. Sakalauskas 
Pild. Taryba: K. Rugis, L 

Dalinis, A. Bulis, F. Prusis, I. 
Carnauskas, T. Bacevičius, M. 
Gintarienė.

Joint Board (Jungt. Taryba): 
A. Čepaitis, F. Žilius, V. Pač- 
kauskas, J. Auksorius, J. Gri-

Šiandie kriaučių . 
balsavimas

■ » t — ■ ■ »

šiandie lietuvių rubsiuvių lo
kalus 269, A. C. W. of A.,, vi
suotinu savo narių balsavimu 
rinks lokalo valdybą. Balsavi
mas bus visuose trijuose uni
jos ofisuose ir tęsis nup 1 iki 
6 v. v.

Bolševikai, kurie pirmiaus 
pasižymėjo netikusiu šeiminin
kavimu lokale, vėl bando įlys
ti valdybom Jie daug kalba, ma-1 
la liežuviais, duodami nema
žinus prižadų už republikonų

gaitis, J. Morkus, V. Čepelis.
Už šiuos kandidatus patarti

na balsuoti visiems rubsiu- 
viams, nes jie rimtai ves loka
lo reikalus, naudai jo narių ir 
visų organizuotųjų rubsiuvių.?

Kriaučius.
—i.—-------------------------------------

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA;
3226 Mankai! Blvd, 

TELEFONAS CRAV/FOKD 1480 
TELEFONAS CANAL *464

DR. VAITUS!! 
0IT0METR18TAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

'L'el. Yarus 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 3201

Akiniu Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRI8TA8

1811 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatves 

Telefonas Canal 0523 •
Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomia.

SERGANTI ĮMONES

NUO GALVOS SKAUDĖJI
MO, SLOGŲ, UŽSIKIMŠU

SIŲ ŽARNŲ, VARTOKIT 
^CASCARETS”,

šį vakarą! Išvaįykit savo žar
nas, prašalinki! galvos skaudė

jimą, Slogas ir rugštiftnus 
iš skilvio

Nusipirkit už 10 centų bak- 
siuka dabar.

Jus vyrai ir moterys, kurie 
jaučiatės labai prastai — kurie
turite galvos skaudėjimą, apsi
vėlusį liežuvį, prastą skonį ir 
nemalonų ’iš burnos kvapsnį, 
svaigulį, nemigę, esate pageL 
tęs, nervuotas ir nusilpęs, ken
čiate nuo gasų, suirusio skilvio 
ir turit dideles slogaš.

Ar užlaikot savo žarnas šva-l 
riai su Cascarets, ar tiktai ga
dinai savo vidurius kas kelinta • 
diena su druskomis, cathartic ’ į 
pilėmis ir castor aliejum?

Cascarets veikiai kuomet jus 
miegat; išvalo skilvį, prašalina 
rugštumus, nesuvirškintą, pū
vantį maistą ir gasus; prašali
na perviršį tulžies nuo kepenų, 
taipgi prašalina bereikalingas 
jukietiejusias atmatas ir nuo
dus iš skilvio.

Jei vartosit cascarets šj va
karą, busit sveiku iš ryto — už 
lOo bakselis nuo bile kokio ap- 
tiekoriaus, užlaikys jūsų skilvį 
sveiku; skilvį ir žarnas regulia
riame stovyje ’ ir galvą švarią 
per mėnesius. Neužmirškit savo 
vaikų. Jie mėgsta Cascarets, 
nes jos turi gardų skonį.

JUOZAPAS MIKALAUSKIS
Mirė Gruodžio 3 dienų, 1926 

m., 20 miliutų po 4 valandos po 
pietų, 44 metų amžiaus. Paėjo 
iš Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio, Šilalės parapijos, Dar- 
galų kaimo, Amerikoje išgyve
no 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
Amerikoj motinų Oną Mikalau
skienę, seserį Kazimerų, švoge- 
rj Alexandra Shimkų, gi Lietu
voj brolį Jurgį Kūnas pašar
votas, 4628 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Antradieny, 
Gruodžio 7 d., 1926, iš namų 9 
vai. ryte bus atlydėtas j švento 
Kryžiaus bažnyčių, kurioje j vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. «

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines 
ir pažjstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Motina, Sesuo, švogeris 
ir Gimines '

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis.

Phone Boulevard 62t3
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabą Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, III.

KAZIMIERA 
DOBROVOLSKIENĖ

Po tėvais Jurevičaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 6 dienų, 4 valandų ry
to, 1926 m , sulaukusi 35 metų 
amžiaus; gimusi Kaltinėnų mie
stelyj, i Lietuvėj, paliko didelia
me nuliūdima savo v#rų Kazi
mierų, sūnų Edvardų, seserį Zo- 
fijų, o Lietuvoj brolį Adomų 
Jurevičių. Kanas pašarvotas, 
randasi 1932 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks Ketvirtadie- 
nyj, Gruodžio 9 dienų, 8 valan
dų ryto iš namų į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėta 
kapines.

Visi A. A. 
brovolskienės 
ir pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Radžius, Tel. Canal 
6174.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu iidii'by- 
•tės.

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

SKYRIUS:
3288 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
...... .. .........

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas 'miesto dalis
S. Eoveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted Stn Chicago

j šv. Kazimiero

Kazimieroj Do-^ 
giminės, draugai

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
maistai.

TSvrde/nA
EAGLE BRAND

CONDENSED M1LK

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

įkyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

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

DR. ROSS per trisdešimtį metų 
bcsispecializuodamas įsigiio pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausj 
gydymą

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

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

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų 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.

Kampas Monroe St., Crilly Ikuilding 
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. Nedėlioinis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredoinis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.
Ytsišaukit, Informacijos Dykat

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys, jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtinų būdų dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikriijkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimų ir užlaiko juos labai švariai.

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

1 -------------- /
KAS GALI MANE IŠGYDYTI?

Kasdien tūkstančiai žmonių klausia 
savęs. Atsišaukit dėl dykai informa
cijų 753 W. North Avė.

Specialistas
DR. W. C. WILLLXG

Nuo 10-12 dieną iki 2-8 vakąro

‘■NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.



I

NAUJIENOS, Chlcago, III,

Rugštumai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, ne.5 jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
sohition of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles įl. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daoff tiUcatnnčią žmonių mir

Stn nuo Šalčio pnsckjpdu. Viena pneunu 
nia nukerta 150,000. Taigi Šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žiuomu 
būdu.

Tas būdas yra HilPs Cascara Bro 
midc-Quinine. Jis kas žiemą sustabdo 
milionus šalčių — į 24 valandas.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
ti pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
dar nerado geresnio bndo. Visose aptio- 
ko*6 gaunama.
Tikrai Gauk

CASCAM J£QU1NINE

Raudona Dėžė

Kaina 30c

su paveikslų

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

M
it

> *
Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau

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

b

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

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c į Menesf
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai”, “Laukų Žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juokų ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kuri n įdėjęs $2.00 
pafttos “money orderį”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs se
kančiai:

219 W. Main Street 
VVestville, III.

Atsišavkit, o mes vieną numerį 
pažiūrėjimui prisiusime VELTUI. 

*'■ .i.i—i ■ ................................. .

Lietuvių Rateliuose
Apvogė birutiečius 

Liet. Auditorijoj

‘7

f own of Lake
Klaidos pataisymas

* 
I

apie 
surprise paily p. p. Gasparai- 

Ičiams pasakyta: “Lapkr.-27 d. 
Chorui dainuojant, pavogta ar.'lvyko, <’>’«‘W^a vakarienė 

tistams ilrahužius ir pinigus, svetainei, 4600 S. Paulina St.
1 Turėjo gi būti “...įvyko drau
giška vakarienė (suiprise par
ty) p.
tai nėjo

Birutės 
koncertą 
Publikos 

“Gegužės 
labai ge-

Sekmadienio vakaro 
choras* davė gražų 
Lietuvių Auditorijoj, 
buvo daug. Operetę 
Karalaite“ pastatyta
rai. Bet kuomet choras daina
vo s-enoj ir visus žavėjo,savo 
gražiomis dainomis ir tiek pat 
gražiu dainavimu, liko labai 
nuskriausti artistai ir choris
tės T— juos apvogta.

C.horistai-ės ir artistai buvo 
palikę savo drabužius apatinėj 
salėj, kur jiems buvo užtikrin
tas pilnas saugumas. Bet cho
rui nuėjus dainuoti, į salę įsi
gavo vienas ar daugiau vagilių 
ir išnešė drabužių ir moterų pi
niginių. Vagiliai pabėgo per 

I užpakalines duris. Skaudžiau
sia nukentėjo art. S. Pilka, ku
riam vagiliai pavogė apsiaustą 
(overkotą). Nors kitiems gal 
dar daugiau pavogta, bet visgi 
gal jie ne tiek skaudžiai paju
to tą nelaimę, nes art. Pilka 
darbuojasi musų scenai už la
bai mažą atlyginimą, iš kurio 
ir pragyventi negalima, o čia 
dar nelaimė — liko apvogtas.

Apsiaustą taipjau pavogta 
dainininkui P. Stogiui. Komp. 
A. Vanagaitis gi neteko skrybė
lės.

nininkės, kurių tolioms pavog
ta “pocket books” su pinigais. 
Iš dainininkių skaudžiausia nu
kentėjo p-ia P. Petraičiutė- 
Millerienė, kuriai pavogta šer- 
nolė su $70. Kitos nukentėju
sios yra p-ia Drangelienė, Dr. 
K. Drangelio žmona, p-le Aldo
na Bernotaitė, p-ia Adelė Ku- 
kutienė ir kelios kitos, kurioms 
pavogta šernolės, su nemaža 
krūva pinigų.

Birutė, kaip girdėjau, keti
na Liet. Auditorijos b-vę skųs
ti teismui ir reikalauti atlygini
mo padarytos skriaudos.

Abelnai Auditoriją yra ap
stoję visokie boineliai, kurie 
veržiasi i salę ir paskui kelia 
joje triukšmą. Jau keliuose ba
liuose jie sukėlė muštynes. Jei-

Vakarykščioj žinutėj

p. Gaspnraičiams, sve» 
prie 1600 S. Paulina

Juozas Mikalauskas

Juozas MikaHuiskas, 
Paulina St., apie kurį 
ny buvo rašyta, kad

miiė

1612 S. 
šeštadiv- 
jis buk

t 7 eatras
Muzika

!

šiandie Haydn Chorai 
draugijos koncertas

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Elzbietos Y'uškailės. 

Girdėjau gyvenu Chicago, III. Žinan
tis prašau pranešti adresą, arba pa
ti atsiliepkite, nes turiu labai svar
bų reikalą.

JUOZAPAS JANELION1S 
4954 So. 13th St., South Side 

Omaha, Nehr.
———— . i »—■■. !—' "Il —I '■■■

ISRENDAV0JIMU1

PARDAVIMUI
Antradienis, Gruod. 7, 1926

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
TURIM pirmos klesos Meat 

Market, parduosim labai pigiai 
arba mnlnysim | gėrę sėdim kn- kos 3)%(. 36Ci a8c k 40r. viinonl(>, 
ra. . | ’’

45501/2 So. Kedzie avė.
Hemlock 5939

šiandie, 8 vai. vak., Orches
tra Hali salėj įvyks
Chorai draugijos koncertas po 
vadovyste Haydn Owens. So
listais bus Alma Peterson, ope- 
ros dainininkė, ir Reese B. 

į Reese. baritonas. Dalyvaus 
taipgi Chicągos Simfonijos or
kestro nariai.

i 5 RUIMŲ fialas rondai; elektra, 
Haydn gasns, šviesus kambariai, $*28 fon

das j mėnesi 3755 S. Einernld avė.

TURIM 6 kambarių fialą nuo- 
mon, garu šildomas, rendos $55. 
6326 S. Mozart st., 2 1'1. Tel. Hem* 

.loek 5939.

(> KAMBARIŲ flatas nubmon 
. . 1. »< 'f ru š*ld°maK,bandęs nusitroškinti gąau, 'jau iš amerikiečių ir valiecių nni-; ' 

zikos kuriniu/* •

Koncerto programa susidės

pasimirė. Pasimirė jis/penkta
dieny. 4 v. po pietų.

Buvo rašyta, kad jis pats 
nusižudė dėl nelaimingos mei
lės. Tai ne 
nelaimingo 
neturėjo

Pranešimai

, moderniškus, gružus, 
švarus flatas, dideli kambariai, 2 fl. 
tik $58, pigiau negu pečium Šildo-, 
mas.
CENTRAI. ENGLEWOOD REALTY 

COMPANY
1019 West 63rd Street 
Klauskit M r. Greenblutt

PARDAVIMUI meat market,1 dienyj^ po pietų, 
nupirksit pigiai, nes turi butf’L 
parduotas į trumpą laiką. Sykiu j 
parduodu 4 flatų mūrinį naujį 
namą, su 4 karų gnradžiu, tuš
čias lotas gretų.

365.7 So. Halsted St.
•V r *

|»lf A N EAIM A s .M() n:RIMS
Parsiduoda vilnonio# gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4. uncijų mat-

1 skiautės dėl kelnių vyrama, vaikams
1 ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.76.

Mano tavoras parsiduoda nuo 86c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

į Atdara dienomis, vakarais, Sekma-

FRANK SELEMONAVIčIUS
504 <W. 33rd St« prie Normai Avė.

BUčERNf: ir grosernė parda
vimui pigiai arba mainysiu ant 
namo, fannos, loto, automobilių,' 
ar ką kas turite. Atsišauk it pas 
savininką. Priimčiau ir partne
rį, 1710 *W. 87th St. I

tiesa. Jis mirė dėl 
atsitikimo ii 

jokių meiliškų 
Pereitą antra

dienį jis parėjo namo užsi- 
kaitė kavos, o kol kava užvirs, 
valandėlei prigulė. Bet kad bu
vo pavargęs, tai greit užmigo 
ir nepajuto, kaip užvirusi ka
va išbėgo per viršų ir užgesino 
ugnį. Kada kaimynai z pajuto! 
gasą ir pašaukė policiją ir 
ugniagesius, jis buvo jau gero
kai pritroškęs, taip kad, nors 
pulmotoriu ir tapo atgaivintas, 
oet pagyvenęs kelias < 
mirė.

PRA

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.PARDAVIMUI lunch ruimis, 
gera biznįava vieta prie dirbtu
vių. Pardavimas turi būti grei
tas. Priežastį patirsit ant vietos 
ant Sacramento Avė.

3000 W. 47th Street i

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

cuicagoJIESKOKAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris vienam 

vyrui prie laisvos ir mažos šeimy
nos Bridgeporto apielinkėje, geistina 
su valgių. J. Mosger.s, 3108 S. Halsted 
SL, Tel. Boulevard 8049.

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

~....... . ..... Už prieinamą kainą taisau namus,
7 Vagy vertimui kambariai72 metų "ly- j statau garadžius, duodu aprokavimą 

’ ........................ i ir statau naujus namus. Atlieku bile
kurį knrpenterystės darbą greit ir 

: tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 

, kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio
— “Naujienų” adresu:

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

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė Gera tokiam bizniui vieta, ' 
galima gerą pagyvenimą padaryti

sas. Apleidžiu miestą.
Yards 6035

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ZMCGU1 

LEISTI $100 m
Atsakymas: $100,00 ant ayk jr 

$6.00 | metus per visą 
likeri gyvenimą.

Kiekvienas inn^ų praleistas dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dęleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 

dienas dirbti dėl kitų.
' Atsiminkite tai, kada jus pralei-
1 džinte pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėt juos į banką ar smilką?

Naujienų. Spulka. 
e $6.00 gryno pelno ant 

$100.00 — pamjslyk 
Šimtas uždirbtų jei

JIESKO DARBO
J IEŠKAU darbo bučerio, 

2nd class. Esu 28 metų, neve
dęs, dirbęs 2 metu grosernėj ir 
bučernėj.

■■-■■r l -j.-.-.—' s

NAMAI-ZEME
r

2434 W. 45th place
PARDAVIMUI NAMAS

PARDAVIMUI labai pigiai mūri
nis munas, < 
6 kambarius, 
domas. Dvieju kar 
žas. Pusė bloko

STOGDENGYSTft
dviejų pagyvenimų po j stogų prakiurimas užtaisomas 
( karsiu vandeniu įrWit£jja£a8 už Automobk-
jų karų tiiiit ims gara- trokų patarnavimas Chicagoj ir 

e • • . ‘udii ‘chilaJ apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo.
Savimnkas »PįeW«« Chcagą ar- D^žiauBia ir geriausia 
duoda uz hl;>,;)00. Cash reikia 1. ietrio-a chirao-oi
#4000. 2 blokai iki Marquettę parko.

>ką T
Spulka. uždirba po

kiekvieno 
«k kiek jusu

, ‘i laikytumėt fl
---------------------- čia per 20 metų? j,. .

..v lokni t » Ateik ir pasitark su sekretoriųd 51 a lanai prasi- a )|e įaUpyni0 budus, o nuo jo su- 
mada tarp lietuvių žinosi kaip greit dauginsis jūsų 

doleris.
NAUJIENŲ, SPULKA.

1739 80. Halsted Rt.

Brighton Park
laiku yra labai prasi-iŠIUO 

platinusi 
rengti dėl savo draugų ir kai-; 
rnynų “surprise party“. Neku-! 
rieins rodos, kad jau ir jRirėjo 
tankios tos rūšies pramogos, 
bet kaip tenka kur nueiti, tai 
pamatai, kad pripi?enka po ke
lias dešimt, šimtą ar net ir 
daugiau visokio amžiaus ir ly
ties žmonių, ir visi kuogeriau- 
siame upe.

Tos rūšies surprise party bu
vo ir ponams Stoniams pareng
ta lapkr. 27 d. jų namuose 4530 
S. Richmond st., kaipo paminė
jimas tuzino metų sukaktuvių 
jų ženatvės ir vardadienio p-ios 

gu negali įsiveržti į salę, tai Barboros Stonienės. Dovanų 
sustoję koridoriuj užkabinėja nupirkta “iront room’’ setas 
einančius iš ar į s*alę, ypač mo- i *r daili floor lempa. Dalyvavo 
toris. Jie taip įsidrąsino, kad aP*e UM) ypatų, žaidė įvairias

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių saviielpoa 
draugija Chicągos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams v ta trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10' ir $16 savaitėje.

PAJIEŠKAU darbo; kostumeriSkas 
kriaučius prie naujų ir senų drapa
nų. 3210 So. Halsted St., Box 92.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Gatvė ir improveinentai užmokėti.

Kreipkitės:
6601 S. Richmond st.

' Tel. Hcmlock 5939 -

stogų den- 
Tik patyrę 

unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 

. Ogden Avė. Phone I^wdale 0114.

REIKIA gaspadinės į Indiana Har- 
bor, prie mažos šeimynos šaukite 
Armitage 0850.

REIKIA DARBININKĮI
<-_________tl ____________ -________ ._________ ____

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

^^specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheimp, 1912 So. State St. . , ------- -- -------VYRŲ
___________----------------------------

Narys sykį įstojęs i šią draugijq| SALESMANŲ’J REAL ESTATE 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicągos 41 t VYRAI gali uždirbti C , 

bai gera proga vyrams, kurie nori 
uždirbti daug pinigų. Mes teikiame 
gerą pagelbą salesmenams. Ateikit 
tuojau kol dar turime vietos.

B. R. PIETRIEWICZ & CO. 
2608 \V. 47 St.

toris. Jie taip įsidrąsino, 
nė policija nebeįstengia jų su- p
valdyti ir jie veržiasi į salę, per 
visas atlapas duris, kurių Au
ditorijoj yra nemažai, kad sun
ku juos ir sugaudyti.

štai ir laike Birutės koncer
to jie tiek lindo salėn, kad trys 
policistai nespėjo jų vaikyti. 
Kodos šimtai tų bomelii^ apni
ko salę. Publika irgi delei to
kio' bomelių siautimo jautėsi 
neramiai ir anksti išsiskirstė.

Kaip išrodo, jei Auditorijos 
b-vė nieko neveiks, kad labiau 
apsaugojus savo salę, bet už
leis* ją visokiems bomeliams, 
tai publika pradės baidytis 
Auditorijon eiti, o nuo to nu
kentės, kaip rengėjai pramogų 
Auditorijoj, taip ir pati b-vė. 
Gi l»-vės pastatytojo vedėjo be
reikalingi ir nemandagus kolio- 
jimai rengėjų tos apsaugos ne
suteiks. —D.

žaidė įvairias 
žaismes ir šoko lietuviškus šo
kius muzikai griežiant.

Buvo ir rimtų pašnekesių 
apie dabartinę Lietuvos valdžią 
ir nors susirinkusiųjų tarpe 
buvo skirtingų pažvelgų žmo
nių, bet visi išreiškė palanku
mą ir simpatiją dabartinei liau
dininkų ir socialdemokratų val
džiai, pasitikėdami,. kad ji su
gebės gerinus tvarkyti šalies 
reikalus.

Rengėjos “surprise party” bu
vo p. p. Urbutienė, Mockelienč 
ir_ kitos. P-ni Urbutienė vra 
tinkama ir patyrnsi tame dar
be, nes jos rupesniu jau kelios 
panašios partijos buvo pareng
tos.

P. p. Stoniai yra labai dėkin
gi kaip už dovanas, taip ir už 
gausų atsilankymą svečių.

____________ _$5000 ar 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų daugiau į melus, kodėl ne jus? Iji- 
Amerikos ir gauti paŠelpą kaip ir, bai gera proga vyninis, kurie nori 
gyvendamas Chifcagoje. Nariai šios «<uLin.nn
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam drailipjos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, l,73v So. Halsted Stbl*- 
cią galėsite Išpildyti aplikaciją Isto- 
jiniui į Chicągos Lietuvių Draugiją 

Palengvinimas įstojimui J Š ą 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicągos 

pasirūpinti, kad iki 
G dienai liktumėt šios

PABt)AVIMl’I ar mainymui 
naujas 19 apartmentų namas, 
South VVeit kampas 71 St. ir 
Green St. Namas 62X125, ren
tos $14,250. Bargenas greitam 
pirkėjui, šaukit savininką 
Crawford 4451.
-.-..u-—____________

NAUJAS bungalow; mainysiu į 
gerą karą, turi būti uždaromas. 
6601 S. Richmond st.

GARAŽAI

S. P.

lietuviams
^gruodžio 
draugijos nariai?.

7:30

---------------------------

West Side
LISTERINE 

THRDAT 
TABLETE

Apiplėšė lietuvį kiraučių

l’žpereitą naktį plėšikai per 
priekines duris įsilaužė į Sta
sio šimulio rubių siuvyklą prie 
22 ir Hoyne Avė. gatvių ir iš
nešė viską, ką tik siuvykloj 
rado — visas materijas dar 
siuvamus ir jau pasiutus rū
bus. Plėšikams benešant, vie
nas apsiaustas užkliuvo už du
rų, tai tas ir išliko nepavogtas 
— vienatinis nepavogtas daik
tas visoj siuvykloj. Nuostoliai 
siekia $1,500.

Savaitę atgal panašiu 
liko apiplėštas kitas šios 
linkės siuvėjas. — Rt.

budu 
apie-

J

REIKALINGAS vedęs žmogus nuo 
25 iki 35 metų amžiaus, kuris pažį
sta anglų kalbą ir rašybą. Invest- 
mentas nereikalingas, alga ir 
sas. Reikalingas paliudymas.

Kreipkitės
1547 W. 47th Street 

Rbom No. 2

AUTOMOBILIAI

komi-

ŠTAI TAS’ KURIO JUS J1EŠKOJOT
Tikras namas, prie gražaus Ogden 

Parko, 6 kambarių medinė reziden
cija, 2 karų garažas, pusė išrenduo- 
tas. Namas gražiai dekoruotas, ar- 
žuolo grindys. ir užbaigimas, naujas 
furrtas ir “gutters”. Gera transpor
tai! ja: Ashland, 63rd ir 69th St. ka
rai, 68rd St. elevatorius, taipgi 2 bu- 
sų linijos prie durų.

Savininkas
6G8R Iromis Blvd.

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 
už $225. Taipgi perbudavoju por- 
čius Iš atvirų į uždariis po 30c. 
ketvirt. .pėdą. Su mažai įmokėjimo 
Darbą g’arantuoĮu. AS 

1445 Oaklcy Blvd.
Tel. Brunswick 9131

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

GOSS, JUDO & SHERMAN 
40 N. Dearbom, Central 0023

Roseland. —- Gruodžio 7 d 
vai. vakare, Aušros kambariuose 
10900 So. Michigan Avė., įvyks Lie
tuvių Improvement and Benefit Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas. Bus 
renkama dėl sekamų metų valdyba ir 
įvairios komisijos.

— J. Tamašauskas, Sekr.’ 
_ i— x

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie- 
ta rengiu Maskaradų vakai-ą, Lietu
vių Auditorijoj, 8133 So. Halsted St., 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 12 d., 1926 
m. Bus išdalinta už $400 dovanų. Vie
nas iš puikiau»siųįM^įflfradU' yr-a ren
giama.

PARDAVIMUI Maxwell, 5 sėdy
nių, Sport Model, mažai vartotas au
tomobilius. Parduosiu pigiai. Kas at
sišauks greitai, gaus didelį barge- 
ną.

KASPER RUTKAUSKAS 
3700 Douglas Blvd.

PARDAVIMUI

MORTGECIAI-PASKOLOS

by
I Mnbirt Ph«m>ac«l Co., Sain* Louia. U. S. A.

ANT1SEF
TIKAS

mikjaupiųįJ
KvięČia visus (

'ui Komitetas
r"-- ; " "r'*’

PAKVIETIMAS DRAUGIJŲ 
VIRŠININKAMS

Dr. K. Cirfhkius frnetų gyveni
mo ir ‘damotėfi pami
nėjimui Komitetas laikas savo susi
rinkimą, Trečiadieny, Gruodžio 8-tą, 
8-tą vai. (vakare, Lietuvių Auditori
joj, j kurį kviečiame visus jau pir
miau dalyvavusius veikėjus, taipjau 
ir naujus, svarbiausia: draugijų at
stovus ir viršininKus. Ypatingai krei
piame domę tų žmonių, kurie įver
tina Gerb. Dr. Griniaus darbuotę ir 
kurių idėjaiai, sutinka su io idėjaląy?. 
Visi susidėję nuveiksime didesnį dar
bą.

J. šmotelis
Kom. Valdybos Pirmininkas

PARDUOSIU savo $750 Davis & 
Sons grojiklj pianą už $110. Pama- 
tykit, 6136 So. Halsted St., 1 fl.

— ---- ----- - —

GROJIKUS pianas $700 ver
tės už $110, 90 rolelių ir ben- 
čius, $50 cash ir po $10 į mėne
sį atsakantiems žmonėms.

MIKOLAITIS
6512 So. Halsted St.

1 ... ......................
Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pageibim paskolinti’ pinigus, ap
saugotam nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam gerus pata
rimus visuose reikaluose dykai.

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

Didžiausios Vertės Ir 
Bargenai Kokie Kada 
Nors Buvo Pasiūlyti 
Del Parloro Rakandų

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk-
tės Parpi
mą. Skau-

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

-■A

Jaunuolių S. L. A. 183 kp. susi
rinkimas įvyks Seredoj, Gruodžio 8, 
7:00 vai. vak„ Mark White Square 
svet Visi nariai malonėkite atvykti, 
bus renkama kuopos valdyba.

' Organizatorius

SPECIALUS pasiūlymas Kalėdoms 
^kailinių kautu, scal trimuoti. $55, 
Southern Muskrat, $95. Didelis pa
sirinkimas kitokių kautų. Mes nu- 
dažom senus jūsų kautus ir jie iš
rodo kaip nauji. Kautų išvalymas 
ir pamušo įdėjimas $17.

CAPITAL FUR SHOP
8 E. Randolph st., Room 408

PARDAVIMUI mahogany pianas, 
gerame stovyje, pigiai. 8723 Parnell 
Avė., 2-ros lubos iš fronto

MOKYKLOS

North Sidės Draugijų Sąryšio De
legatų mėhesinis susirinkimas atsi
bus Seredoj, Gruodžio 8 d., 8 valandą 

; vakare, po numeriu 1564 N. Robey 
, St., Kriaučių. Unijos svetainėje. Visi 
delegatai malonėkite pribūti ant lai
ko. — Valdyba

Roseland. — LSM. Ratelio susirin
kimas bus šiandie, Gruodžio 7 dieną, 

, Strumilo svet Yra svarbių reikalų.
Visi nariai prašomi atsilankyti.

Valdyba

$5000 vertės grosernė ir \bučernė; 
parduosiu už prieinamą kainą. Prie
žastis svarbi Randasi ant didelio 
stryto. Didelis biznis. Turi greit par
duoti. Pinigų jei trūksta palauksim 
arba priimsim namą ar lotą.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Box 848

PARDAVIMUI clelikatessen krau
tuvė, geras stakas ir fikčeriai, ver
ta $2500. Parduosiu greitai už cash 
tiktai $1250. Savininkas serga ir tu
ri eiti ant operacijos.
CENTRAL ENGLEVVOOD REALTY 

COMPANY 
1019 W. 63rd Street

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Mes per daugelį metų pardavinė
jome tiktai olselio kainomis. Da
bar pasiūlome publikai rakandus 
tokiomis kainomis, kurios nebuvo 
girdėtos iki šiol. Garantuojame, 
kad musų kainos bus dėl jūsų tik
rai olselio kainos tiktai.
Gražus mohair iš
margintas setas
Gražus Jacųuard 
setas
Ir daugelis kitų 
musų didelėj dirbtuvėj.

Lincoln Upholstering 
(’ompany

1208-10 No. Hoyne Avė.
Netoli Divisioti Street

R.................       -........../

$99.50
$82.50

gerų hargenų

DVI UETUVAITĖS
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 7 iki 9. NedSklieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

2128 So. Halsted Street
Tirmos lubos

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų


