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Čičerino žygiai nervina Britus
Italija siekias sąjungos su 

Rusija
Amerikon atvyko Vokietijos 

profsąjungų delegacija
Britai susinervinę dėl Gi 

čerino žygiy
Sovietų užsienių reikalų komi* 

sąrąs darąs pastangų sutruk* 
dyti saugumo paktą

Italija stengiantis dėl sa 
jungos su Rusija

Mussolini geidęs dar pritraukti 
sąjungon Vokietiją prieš 
Franciją ir Angliją

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Tuo tarpu, kai visuomenė Fran- 
cijoj, Vokietijoj ir Anglijoj, su
sidomėjus busima užsienių mi
nisterių konferencija, kuri pra
sidės spalio 1 
mieste, Šveicarijoj, 
tdenių ministerija 
č.ičerino vizitu 
žiuri j tai kaip į paskutines so-įkti ir 
vietų užsienių reikalų komisaro! 
pastangas i 
mą tikros taikos vakarų Ev.ro-’bet taipjau 
P°J» — pagrūmoti* Vokietijai, Nors busimoj saugumo pakto 
kad jeigu ji padarys paktą su konferencijoj 
Franci ja ir Anglija, ji susi- Italija, tečiau jos 
lauks sau bendrų priešų rytuo- Mussolini daręs didžiausių pa-1 
?e — Rusijos su Lenkija. stangų atkalbinti

Manoma, tečiau, kad, to ne- nu0 saugumo sutarties, 
bodama, Vokietija susidės vėl 
su vakarų Europa, atmesdama komingų.Italijos politikų Daily 
galų gale slaptuosius Rapallo News rašytojui šitaip pasakęs: 
sutarties punktus, kurie nieką į 
dos nebuvo paskelbti. Yra betgi kur Italijoj vidaus padėtis im- 
žinoma, kad dviem tokiais pun- įų rimtai grūmoti pavojum fa
ktais pasižadama abiejų tarpu 
savio pagalba

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Daily News užsienių redakto
rius, ilgesnį laiką tirinėjęs da
lykus Italijoj, paskelbia, kad 
diktatorius Mussolini propona- 

dieną Lokarnojvęs Maskvai padaryti sąjungą 
j, Britų už-1 tarp Italijos ir sovietų Rusijos, 

susirupinus Dar . daugiau. Jis bandęs, bet 
Varšuvai. J. kol kas be pasisekimo, pritrau- 

. • Vokietiją ir sudaryti
naują trijulę sąjungą, atkrelp- 

sutrukdyti atsteigi-jtą vyriausiai prieš Franciją, 
_.i i . ... ( Angliją.
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Haagos tribunolas tardys 
Mosulo gine?

Tautų S.Uunga paskyrė Estijos 
generolą vykti į Mosulą pa
dėčiai ištirti. .

Lietuvos tautinių mažu 
my skundai Lygai

Lenkų laikraštis aiškina, kieno 
ir dėl ko tie skundai buv<» 
Sąjungai siųsti.

Atvyko Vokietijos darbi-[ Italijos fašisty kampanija
ninky delegacija prieš opoziciją

A

Did. Britanijos Darbo par 
tijos suvažiavimas

15-os milijonų organizuotų dar
bininkų atstovai tirinės pra
mones padėtį Amerikoj

“Smurtas tiems, kur nepritaria 
musų revoliucijai,” sako fa
šistų vadas

GENE V A, Šveicarija. rug.$.
29. — Tautų Sąjungos taryba 
.vakar uždarė savo trisdešimt 
penktąją sesiją. Prieš sesijos 
uždarymą ji paskyrė Estų ge
nerolą Taidonerą vykti į Mosu
lo kraštą, dėl kurio eina kivir- 

- čai tarp Turkijos ir Anglijos 
kad jis ištirtų padėtį vietoj. A

Haaga svarstys Mosulo 
ginčą.

HAAGA, Olandija, rūgs. 
(—Nuolatinis tarptautinio
singumo teismas šaukia nepap 
rastą sesiją susirinkti spal'.o 22 
dieną. Bus svarstomas kla u gi
rnas dėl Mosulo teritorijos dis
pozicijos. i

Lietuvr.
tautinių

29. 
t^i

Stengias dėl baigimo 
angliakasio streiko

Dalyvauja daugiau kaip tūks
tantis delegatų; komunistai 
pirmame posėdy prakišo

turėti savo at- 
selme at- 

lenkai, žydai Ir baltgu- 
Atskirus skundus at 
lenkai — dėl nusavini 

dvarų be jokio atlygini-SCRANTON,
— Scrantono 
nutarė kalbinti 
anglies kasyklų 
streikuojančiųjų 
vadus pradėti
baisi ir baigti streiką. Prekybos 
rūmai paskyrė 
komisiją, kuri 
ti

Pa., rūgs. 29. 
prekybos rūmai 

vėl kietosios 
savininkus ir 

angliakasių 
iš naujo dery-

Ghicagos lenkų Dziennik
Związkowy, paskelbęs vaka
rykščiame numery Associated 
Press pranešimą apie I lietu vos 
delegato, p. Galvanausko, de
monstraciją Tautų Sąjungos 
tarybos posėdy, kuriame buvo 
padarytas užgaunąs 
tarimas dėl Lietuvos
mažumų skundų, įdėjo dar savo 
prierašą, paduodamas, kieno ir 
dėl ko tie skundai buvo. Dz. 
Związkowy sako:

“Skundai ant Lietuvos val
džios, kurių Tautų Sąjunga ga
vo, buvo jai atsiųsti visų Lie
tuvoj gyvenančių tautinių ma
žumų. Bendrą protestą dėl ne
leidimo jiems
stovybės Lietuvos 
siuntė 
tižiai, 
siuntė 
mo .jų
mo; Kleipėdos vokiečiai — dėl 
to, kad Lietuva naikina Klaipė
doj prekybą ir tuo atima jiems 
pragumus gyventi; pagaliau 
baltgudžiai — dėl to, kao Lie
tuva nepripažįsta jų kalno at 
skiros tautos. Be to atėjo dar 
individualių skundų - dėl Lie
tuvos valdžios žiaurumų kak 
niams, dėl valdžios- persekioji
mo kultūrinių ir švietimo įstai
gų, dėl teroro, vartnįamtT sii- 
pnesniemn. savo skaičium, dėl 
nedavimo jiems teises balsuoti, 
dagi teisės apsiginti.”

NEW YORKAS, rūgs. 29. — 
Garlaiviu (Columbus praeita 
pirmadienį atpaukė į New Yor- 
ką, laukiami svečiai — organi- 

,T , . .. zuotų Vokietijos darbininku ai- 
VokletlM stovai.

Visu leąaciia susideda iš pen- 
kiolikos žmonių, atstovaujančių 
devynioms didžiulėms Vokieti
jos darbininkų ;><.jungoms, re
prezentuojančioms visą 15 mi
lu nų organizuotų darbininkų 
Delegacijai vadovauja visuoti
nos Vokietijos profesinių są
jungų sąjungos generalis sek
retorius Vilhelmas Egertas, 
kurs yra taipjau Vokietijos 
reichstago (parlamento) narys.

Delegacijos tikslas yra susi
pažinti su tam tikromis pramo
nėmis Amerikoj ir su atatinka
mų darbininkų unijų padėtim 
ir tuo pačiu kartu užmegsti ar
timesnių santykių tarp Vokieti
jos ir Amerikos unijų. • 

Delegacija, kuriai 
organizuotų darbininkų 
suruošė iškilmingą 
keletą dienų 
ke, o paskui 
svarbiausius 
nių centrus.
tų kalba angliškai, 
anglų kalbos nemoka, turi savo 
vertėją.

dalyvausianti ir 
diktatorių-

Vienas nuosaikiausių rr ątsa-.

toks laikas, |

šizmui, premjeras Mussolini be 
atsitikime, jei jokių skrupulų pradėtų karą, 

Francija-Lenkija pradėtų agre idant tuo budu pavojų nukrei- 
singų žygių. 'pus.”

Nors čičerinas atvyko į Var-1 Kalbėdamas apie atstovo 
šuvą visai sirgdamas, jis vis Matteotti nužudymą, rašytojas 
dėlto priėmė lenkų grupes, svei-*sak0: '
kindamas jas kaipo 
draugus. Jis pasakė:

“Amerikoj paskelbti
mentai parodo, kad Anglija siu- įję, jr kuriuo buvo tiesiai kurs- 

saugumo pakte tomą pavartoti smurto prieš 
Matteottį, yra vienas iš visos 
eilės nuostabiausių autografų, 
kuriuos aš mačiau. Tasai 
straipsnis, dėl kurio išspausdi
nimo Mussolini viešai reiškė pa
sigailėjimo, buvo ištisai Jo pa-

sirgdamas, jis vis Matteotti nužudymą,

Rusijos | “Tekstas paskelbusio .straips
nio, kurs buvo išspausdintas 

doku- tiį.j.- dienas prieš tą žmogžudy-

lo Vokietijai ! 
tik tam, kad atitraukus ja 
nuo Rusijos. Nežiūrint to, Ru
sija nedaro spaudimo Vokieti
jai. Mes tik pasakėme, kad 
Tautų Sąjungos konstitucijos 
punktai stato pavojuje Rusijos- 
Vokietijos Rapallo sutartį. Ru- fįes rašytas.” 
sija todėl reikalaus,, kad Vokie- ( _ __________
tija atstakytų stotį į Tautų ! Du |avonaj jšimta U pa. 
Sąjunga, kol tie punktai nebus , , • .
pakeisti” ' ' j sKiinciinto suorniirmo

čičerinas žada būt Berline
kaip trečiadienį. Ten jis maty
sis su specialistais dėl savo li
gos — jis serga diabetu, — ir 
pirmininkaus visų Rusijos am 
bavadorių ir ministerių vakarie
nėj Europoj konferencijai.

Amerikos 
vada?

priėmimą, 
pasiliks New Yor-
keliaus atlankyti 
Amerikos pramo- 
Dauguma delega*;

o tie, kur į

ROMA, Italija, rūgs. 29. — 
Kadangi neužilgo vėl susirinks 
Italijos parlamentas, kurs tu
rės patvirtinti diktatoriaus 
Mussolinio pateiktus jam nau
jus įstatymų sumanymus visai 
krašto administracijai centrali
zuoti, Mussolini, fašistu parti- taipjau, kaipo svečias, ir konJu- 
jos generalis sekretorius Farį- 
nacci ir kiti fašistų valdžios 
vadai jau pradėjo tavo kampa
niją visose krašto dalyse, gru 
modami smurtu visokiai opozi
cijai. Mussolini savo kalboj pa 
sakė:

“Mes niekiname opoziciją. Ji 
bejėgė. Jai niekados nepasi- jo pirmininkas, geižkellečlų su
seks paralizuoti musų galingą jungos vadas C. T. Cramp, su
judėjimą.” vo kalboj pasakė, kad pamati-

“Mes vykiname revoliucija nis darbininkų uždavinys esąs 
ramiu budu, jei mums niekad ne vesti karą su atskirais aą- 
neprieštaraujk; bet jei kas'penimis ar kuria nors klase, 
mumis: trukdo, mes pavartoja- bet nugalėti tas aplinkybes, kū
me smurto”, pasakė savo karrt- rios davė pradžią klasių karui, 
panijos kalboj fašistų sekre- ’ Vos: suvažiavimui prasidėjus, 
torius Farinacci. z komunistuojančiųjų grupė gavo

Fašistai siekias visai cent- pirmą smūgį. Ji mat įnešė su- 
ralizuoti valdžią, taip kad dagi manymą, kad tvarkos komisijai 
miestų burmistrai ir savivaldy-1 butų sugrąžintas jos raportas, 
bių pirmininkai butų centrą-■ kuriame yra ir rezoliucija, nu
linės valdžios skiriami, nežiu-(sakanti, kad joks komunistų 
rint, kad tokios bendruomenės partijos narys negali tapti na- 
nuo slėniausių laikų buvo auto
nominės.

LIVERPULIS, Anglija, rūgs. 
29. — šiandie čia atsidarė Di
džiosios Britanijos Darbo par
tijos suvažiavimas, kurio pir
moj sesijoj dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis delegatų, tarp 
jų keliolika moterų. Atvyko

trijų asmenų 
rūpinsis suves- 

daiktan abi priešininkų pusi

K Nušovė savo vyrą.
VIRGINIA, III., rūgs. 28.

nistų parlamento atstovas , 
Shapurji Saklatvala, paskilbęs K 
pastaruoju laiku tuo, kad 
Washingtono valdžia atsisakė 
įsileisti jį į Jungtines Valstijas 
dalyvauti tarpparlamentinėj 
konferencijoj. a .

Atidarydamas suvažiavimą

nilus kivirčams, Lueinda Bul- 
•lard’ienė nušovė 
•ris, sako, buvęs 
jos skerdžiamu 
tasis Bullard ką 
gęs iš kalėjimo.

savo vyrą, ku- 
pasimojęs ant 
peiliu. Nušau- 
tik buvo pabš- Kiek Lietuva turi 

metaliniu pinigu
SILVER CITY., N. M., rūgs. 

28. — Už nušovimą savo kai
myno, turtingas farmerys Oli- 
ver Rice tapo teismo pasmerk
tas nuo 90 -iki 99 metų kalėji
mo.

BOSTON, Mass., rūgs. 28. — 
Vakar savo namuose nusižudė, 
pasikardamas, valstijos sveika
tos komisionierius D-ras Euge
ne Kelley.

KAUNAS. Statistikos biu
ro žiniomis , metalinių pinigų 
iki šiol išleista 4,299,998 lt. 28 
et. sumai, kurių 5M,4% paleis
ta apyvarton.

Išleistieji pinigai, paskirstyti 
monetomis atrodo taip: po 1 
centą 0,70% viso išleistų pini 
gų sumos, po 5—9,28%, po 10 
—18.,65%, po 20—24,86% ir 
po 50—46,51%. ’

Dabai* Laikas
būt Berline.

Į NEW LONDON, Conn., rug
sėjo 29. — Iš Jungtinių Valsti i 
jų submarino S-51, kurs su 34 
įgulos žmonių praeito penkta
dienio naktį buvo garlaivio City 
of Rome paskandintas jūrėse, 
keturioliką mylių nuo Block 
salos, narai šiandie išėmė du

Persai areštavo dvylik? 
rus? propagandininku.

Sovietų legacija Teherane ser- 
gėjama sustiprintos sargy
bos.

rūgs. 28. 
nuo rug-

Maniloj

jriu kurios nors Darbo partijai 
priklausančios organizacijos, ar 
josi skyriaus, ir patarianti na
riams, kad renkant delegatus 
žiūrėtų, idant neišrinktų as
mens, žinomo kaipo komunisto. 
Tas komunistuojančiųjų grupė* 
įnešimas buvo 2,954,000 balsų 
prieš 321,000 atmestas.

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
atęitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

nisto John Gibsono ir jūreivio 
Williamo Teschemachero. Prie 
kitų prisigriebti dar nepavyko.

Prekių garlaivis dega 
šaukias pagalbojNaujienos pagelbės e jums. 

Dcsėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- LONDONAS, rūgs. 29. —- Iš 
jienose ir skaito klasifikuotų- St. Catharines Point gauta pra- 
jų skelbimų puslapius kasdie- nešimas, kad La Manšo kanale 
ną. Parašykite į Naujienas ką degąs Britų prekių 
turit parduoti, o pirkėjų atra- London 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika- — Clyde Nyęuist, šeštadienį 
liūgas per paskelbimus Naujie- dęs Dellą Andersoniutę, vakar 
nose.

pagalbos, 
plaukė 
ną.

iš

Mariner ir 
London 

New Yorko

garlaivis 
šaukiąsis 
Mariner 

į Londo-

Ką tik vedęs, nušautas

SIOUX CITY, la., rūgs. 28.
ve-

nežinia kieno buvo nušautas.

TEHERANAS, Persija, rūgs. 
29. Persų vyriausybė suėmė 
vakar dvyliką rusų propagandi
ninkų, tarp jų ir Rusijos lega- 
cijos bevielinio telegrafo ope 
ruotoją. Areštuota taipjau ke
letas! dirbančių Rusų legacijai 
spaustuvės žmonių, kaltinamų 
dėl rinkimo raidžių kursto
miems lapeliams ir pamfle
tams.

Policijos sargyba ties Rusų 
legacija tapo sustiprinta.

Persų vyriausybė įvedė ašt
rią cenzūrą visoms telegra
moms* Pranešama, kad valdžia 
ėmus (Stiprinti Kaspijos jūrių 
uostų garnizonus.

Persai bandė pulti Rusų va
karinę legaciją, esančią aštuo- 
nias mylias nuo Teherano, bet 
ginkluota sargyba užpuolimą 
atmušė. Iš Teherano pasiųsta 
sustiprinimų.

19 žmonių mirė cholera 
y Maniloj

MANILA, Filipinai, 
- Oficialiu pranešimu 
sėjo 1 dienos iki šiol
mirė choleros liga devyniolika 
žmonių. Sveikatos vyriausybe 
daro visa, kad epidemiją su
stabdžius. Vakar buvo įčiepyta 
nuo choleros 4,000 asmenų, to 
liaus tikimos įčiepyti kasdien 
po 8,000. Kovai su cholera svei
katos vyriausybei padeda visas 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
štabas Maniloj.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

zDalinai apsiniaukę.; apie vd- 
karą gali būt lietaus! nedidelė 
temperatūros atmaina ;< stipro
kas, didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 67° F.

Šiandie mulė teka 5:45, 
džiasi 5:36 valandą.

lei

Stiprus žemės drebėji 
mas Armėnijoj

MASKVA, rūgs. 29. — Ar
mėnijoj, Erivanio apskrity, įvy
ko stiprus žemės drebėjimas, 
lydimas požeminių dundėjimų. 
Nuo AlgOzo kalno, kurs yra 
18 tūkstančio pėdų aukštu
mo, milžiniški akmens nusirito 
j pakalnę.

Kalinių riaušės; du už 
mušti, du sužeisti

LINCOLN, Nebr 
—Nebraskos 
kalėjime šiandie 
riaušės, kurioms numalšinti te
ko šauktis policijos pagalbos 
Riaušėse vienas kalinys Ir vie
nas kalėjimo sargas buvo už
mušti ir du kiti pašauti. Riau
šės pagaliau buvo numalšintos,

rūgs. 28. 
sunkiųjų darbų 

kilo kalinių

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

, Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2%% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.

* rUPTKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m.



NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, Rūgs. 30, 1923

Įvairenybės
Stebuklų sala

Apmovė

Pasinaudoke
Auksine

Kiaušinių kontrolė

Naujienose

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

t

Tel.: Hyde Park 8395Namų

J. P. WAITCHES

Sarsinkities

W. Washington St. 
Washington & Ųlark

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 255i

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Miestas ...
jgpildyk ir siųsk Naujienoms

THE BORDEN COMPANT

IR

KUPONAS

KnygaVaikams

Vardas , 6
(LathuauianAdresas

'"'-.....Proga .
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

GAUS KNYGOMS:
' i

AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, veltos už .............. 25
APYSAKYMĖL1AI IŠ GYVULIŲ GYVENIMO .... 35
MUZIKOS ŽODYNĖLIS .............................................. 25
TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20

Knygą:
Knygą!
Knygą:
Knygą:
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ..................................   15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, ‘iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar čekiu siųsk šiuom antrašu:SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Rusiškos ir Turkiškos vanos

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

CHICAGO, ILL.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk š| kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Nigabsi sala, gulinti Polinezi
jos rajone, šiuo metu sudomino 
visus'pasaulio mokslininkus.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
nuvyko tenai žinomas moksli
ninkas biologas daktaras Šva- 
gerer. Matyli, kad ligšiol į tą 
salą nebuvo patekęs nė vienas 
civilizuotas žmogus.

D-ro švagerero ekspedicija 
viršui pasakyton salon surinko 
stebėtinų žinių. Tai tikrai, ste
buklų sala. Ir žmonės, ir gyvu
li j a, ir augalai tame krašte bū
na milžiniški. Suaugęs euro
pietis, palygintas su Nigabsi 
salos vaiku, atrodo nykštukas. 
Vėžliai ten tokie dideli, kad vi
sai liuesai nėša ant savo kupros 
suaugusį žmogų. O milžiniš
kas vietinės plaštakes .vietos 
gyventojai medžioja lankais su 
strėlėmis. Didžiuliai salos pau
kščiai primena kaž kokias 
prieštvanines baidykles.

D-ro švagerero pastebėjimu 
Nigabsi saloje gyvena dvi žmo
nių rasės, viena iš kurių suside
da beveik visa iš milžinų.

Apie tc^kį nepaprastą reiški
nį kaikuriose Polinezijos salose 
pakartotinai mini Darvinas savo 
raštuose.

Purų generolas L. Holą vedė 
taikos derybas su lordu Kiče- 
neriu. Jie buvo jau kelis kar
tus susitikę, bet be jokių pa
sekmių. Vieną kartą, pačių de
rybų metu, Bota išsitraukė 
laikrodį, pažvelgė į jį ir staiga 
pakilo.

—Atsiprašau, bet aš turiu ei
ti.

—Taip skubiai? — pastebėjo 
Kičeneris. — Juk tamstos ne 
traukinys laukia?

—Taigi kad laukia! — atsakė 
Bota, nustebindamas Kičenerį

Rytojaus dieną Kičeneris ga
vo žinią, kad būrai paėmė ang
lų traukinį su amunicija ir gin-

Įlota gi tuo pačiu traukiniu 
nuvažiavo pas savuosius.

Vienas amerikietis sugalvojo 
aparatą, kurs vištos padėtą 
kiaušinį tuoj pažymi padėjimo 
diena. Toks kiaušinio štempe- 
liavimas įvykstąs automatiškai, 
tuoj vištai kiaušinį padėjus.

A. L. THOMAS 
LICTUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Lafayettc 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 38lh Chicago. III.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yru paprasti simptomui, dėl

Pastebėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

ĮJDIKIO sveikata 
fc Ūgis remiasi

daugiausiai ant yal
gio, kuri jis galinai
Kūdikis tur| būti nw

< praustas ir papenėtas
reguliariška. Jei nega
II žindyt kūdikio, tu
retumėt Mirtof

{tris gentkartes užau
jgino daugiau kūdikių
į stiprius ir sveikus
vyrus ir moteris, ne*
git visi kiti kūdikių
maistai kartu sudėti
Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, verkia, 
ir. nerimauja. Borden Bldg., New York

Pažymėkit katrą Literatūrą Norit
Penėjimo Valgiai

Instrukcijos

NES
Borden’s Eaglė Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary
tas iš tyro karvės
pieno ir cukraus. Ji
rekomenduoja gydy«
tojai iš priežasties jo
gerumo, vienodumo,
ir lengvo suvirškinu
mo savybių

jei kūdikis neauga i
svorį, gal pienas nėra
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle
Pienas išriš klausimą
taip kaip tūkstantims
j^otinų, kunos nega
Įėjo žindyt savo kūdi*
kių.

Kūdikių

SKAITYTOJAU!
/

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI DEL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CHtwjNo -Svvr e.v

NORĖDAMI.
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-y 
NYTI VISADOS KREIPKITftS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

L FABIONAS C&

809 W. 351h St, Chicago į
Tel. Ik ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR !
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus it k 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandom nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioma nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

A. A. OLIS
' ADVOKATAS !

JI S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Rando) ph 1034—Vai. nuo 9-6 

akarnis
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais 2151 W- 22 St. nuo 7 iki 9
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

Rutenis kad taip į-

Vaizdeliai

l>žimi, rautai, kabarė.
Damų dažyti veideliai,
Bausvojo vyno pilna taurė—
Musų tėvynės vaizdeliai.

Aukšti cilindrai, diplomatija;1
šmugelis, biznis, “Keturi

Vis tai šaunioji musų vyrija, 
Vis tai juk laimės nešėjai!

Ko gi bereikia! Praradom Vil
nių,

Gavom užtaigi Klaipėdą!
Turim veikėjų šimtus prakilnių
Kas, kad mus vargai vis ėda!

Ne tiek juk privargom, ne 
i tiek iškentėjom:

Lygino kupras mums rusų 
žandarai—

Dabar gi mes laisvai 
pradėjom—

Dabar mes piliečiei, 
barbarai.

Tad viltį turėki, tauta 
goji,

Kad tostai, tango ir rauta,
Ir musų vyrija išmintingoji
Duos laimės, gerovės mus’ 

tautai. \

gyventi

o ne

garbin-

DyvŲ dyvai arba kaip 
norėjo gyvus dzimdzius 

palaidoti
Gyvenime didelių dyvų pasi

taiko.
Kuomet bolševikai kardu ir 

krauju rojų Busi joj steigė, tai, 
pasak Averčenko, toks keistas 
dalykas atsitikęs.

Kas rytą įeidavo komisaras į 
‘buržujų” kamerą ir šaukdavo 
kalinių pavardes. Kieno pavar
dę jis paminėdavo, — tam “ka
put:” jį vesdavo į kiemą ir 
statydavo prie sienos. Aiškiau 
kalbant, jį nudaigodavo.

Komisaras visuomet būda
vęs girtas. Kartą jis įeina į 
kamerą ir iš sąrašo skaito:

“Pjtrov!”
Tyla. Petrov žiuri į komisa

rą ir šypsosi.
“Kur Petrovas?” — girto į- 

niršimu šaukia komisaras.
Petrovas ramių ramiausiai 

atsako:
—“Tavorščiau komisare, jū

sų atmintis silpna. Petrovą jus 
vakar iššaukėte ir jis buvo prie 
sienos pastatytas.

Komisaras sukeikė, 
iA sąrašo Petrovą ir

išbraukė 
pridūrė: 
nieko ne- 

supaisys: kas jau nugalabytas 
ir ką dar reikia galabyti”.

Tuo būdu Petrovas liko gy
vas, o kai bolševikai pasitrau
kė, tai jis ir visai pasiliuosa- 
vęs. i

Tokios jau silpnos pome<cios 
pasirodė esąs ir tas graborius, 
kuris palaidojo Dzimdzi-Drim- 
dzi. Nė iš šio/ nė iš to jis pa- 
skell>ė, kad drimdzių daugiau 
nebėra. Už jų dūšias reikia tik 
‘amžiną atilsį” atkalbėti, — ir 
viskas pabaigta.

Bet žiuriu ir savo akims ne
tikiu: dzimd^iai
Lietuvių Auditorijoj 
dzimdziuoti.

Ką tai reiškia?
Aš buvau ne tik 

atilsį’, bet ir Sveiką Mariją at- 
bubnijęs už dzimdzius, o jie 
sau šypsosi ir gana.

Girdi, kelsimės iš numirusių 
ir tiek. Ką tas graborius mums 
padarys.

Ir aš supratau. Vadinasi, 
reiškia, tas graborius atsidūrė 
girto komisaro rolėj ir iš savo 
“rejestrų” išbraukė dzimdzius.

spalių 7 d. 
rengiasi

amžiną

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms' ir t. t. -

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

į vyktų.
Tačiau, jei norai butų arkliai,

tai ulmgai raiti jodinėtų.
Taip dalykams esant, mums

nieko daugiau nebelieka dary- dimo arba persikeitmo gadynę.
ti, kaip tik eiti į dzimdzių iš 
numirusių prisikėlimo puotą, 
kuri įvyks spalių 7 d. Lietuvių 
Auditorijo. —Naktibalda.

“Atpirkėjas”
Ligi šiol Padaužos jokiu 

du negalėjo suprasti, 
skambalninkų organo redaklo- na, paįg aukštasis. Dalį pinigų 
rius, nežiūrint į galybę pada- lx»ikia paaukoti samdant žmo

gų, kuris sutiktų prisiimti ap-
I vaginimą ir už tas kaltes sėdė- 

rint net į tai, kad seimas buvo^į kalėjime, žinoma, tikrajam 
jį prašalinęs. Dabar gi, ppr-| vagiui jį imant už gerklės ir 
skaitę paskutinį jo organo nu- stumiant į šaltąją. Pinigus nuo 
merį, suprantame. Pasirodo, 
kad redaktorius yra įpėdinis 
žibonių atpirkėjo (panašaus į traulčia prie ėdžios, 
Jėzų Kristų) iš Egipto, kurie 
pavardė buvusi Thulis.

Iš vardo, vadinasi, išeina, kad fa davatka apžiojusi rąžančių 
Tulys yra kuriuo tai buriu gi-j baubia ašaromis arba šluoja si- 
miningas T buliui. O kadangi. jonu kleboniją, vaikas auga 
Thulis buvo žmonių atpirkėjas, vyru, vyras lenda į moterų tar
tai I ulys sumanė, patapti irgi p.j jr f j Tokios meliodijos jo 
savo rųšies “atpirkėju” Skam- 
balijoj. Dabar visai supranta
ma, kodėl jį iš redaktoriaus 
kėdės negalima nei su kočėlu Į sj 
iškrapštyti.—Padauža V.

bu- 
kodel

rytų kvailysčių, vis dar tebe
sėdi redaktoriaus soste, nežiu-

Meliodijos arba arija 
i per nosį

Iki šiol galvojau. Daug gal
vojau. Mano amatas galvoti. 
Nuo galvojimo drabužiai ne-' 
plyšta, avalinė nesusidėvi greit, 
bet šonkauliai braška ir galų 
gale lūžta. Tada užsiraukia vi
si galvojimo šriubai, visi gvin- 
tai ištrūksta... ir surūdija. Kas 
daug galvoja nesugalvoja.

Bet ką galvoju klausia visi 
išsižioję, štai ką. Musų gyve
nimas kaip ištisa pasaka: vis 
netiki sužinojęs, kad laukiniai 
žmonės dėl kito garbės nuima 
jam skalpą, ar numaukia kai
lį. Jis, žinoma, tuo džiaugias, 
o karžygiui tai atlikusiam gar
bė ir užmokesnis. Iki šiol Nepaprastas

MaskaradaS

1925

Apeigos
Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

COLDS

7 aisy bites 
Rubus

Maskas
lt pirmo paairodymo

— vartok Dr. Humphreys’ 
”77". Pratalinkit Saltj ii jūsų 
sistemos — Jos taipgi geros 
nuot gripo. Laikykit namie 
"TI”. Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. “77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit “77” šiandie

At *11 Druggists 30 cente.
BUMPHRBYS* H0ME0. MEDICINEC0. 

1M William Straet, New York

Dr.HUMPHREYS’ “•viy
f For (TAp, InfTuenza

Neleiskite
Pleiska-

nOmS

Sugadinti
Jūsų
Gražumų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
■veika veido išžiūra ar nau- 
tauiios mados aprždalai ne- 
*us patėmyti, jeigu plaukai 

bus pijai pleiskanų. Neda- 
leiskitė, kad tie jkyrųs balti 
Jarazitai gadintų jūsų gra- 

umą. Naudokite

kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO
Berry & South 5th St».

Brooklyn, N. Y,

—N*- ’■ !■■■■!■» i

ftam netikėjau. Bet nelemtoji 
pasaka kartojasi ir musų kraš
te. O gauruotų, kurių kelius 
kartus kirptą vilną dar galima 
kirpti, yra nemaža. Štai kad ir 
aš. Bet maukiant kailį nejau
sčiau jokios garbės ir rėkčiau 
visa gerkle, ją užlipdžius nors 
per nosį niurzgėčiau.

Gyvenam įvairių specialistų 
ir kitų kultūringų gyvių atsira-

kokia
tautos

Yra specialistų, kurie, kitiems 
kailį nuneria. Yra ir tokių spe
cialistų, kurie duodasi geruoju, 
nė nevomptelėję arba nesižeg- 
noję. Priklauso nuo to, 
tvarka ir kaip pilnas 
maišiukas.

štai: dingo pinigai, 
dingo nesvarbu arba kitaip ta
riant visiems tai aišku. Paėmė, 
na, pats aukštasis. Dalį pinigų 

Kaip

gCOŪRM'

Viršininkdi 
pinigo ariją 
s trepsėdami

tat riedėdamas plačiu pasauliu 
daug ką atstumia ir daug pri- 

, daug ką 
prakeikia ir palaimima. Jo gar- 

' bei meldžiasi kunigas, kudlo-

DtTAil'

garbei.
Pinigo arija kartais žviegia

ma žiaunomis arba, tankiau
sia, niurzgama per nosį. Žiū
rint kas ir kada, 
arba direktoriai 
k-idžia žiaunomis 
visomis keturiomis, nes kišenėj 
nuolat barška, valdininkui ne
skamba, tai jis niurzgia no
sim. įsimylėjusieji irgi 'pana
šiai daro.

Dainų šalis, arijų šalis, dai
nininkų šalis, šventa šalis, ku

NAUJIENOS, Chicago, III.

nigų štilis, šoka, meldžias, dai-r 
nuoja, gimdo, verkia^ mariną, 
vagia, meilinasi, smaugia, bu
čiuojasi ir mušasi. Ir visais 
veiksmais skambu pritaikintos 
dainos, arijos, meliodijos vie
nam iš gilumos širdies, kitam1 
užkimusi nosis niurzgia.

—šmtkjs.

Policija nereikalinga
I, davatka—Kad tu 

sesyrėle, kokį gražų 
šiandieną kunigėlis 
koks gražus dangus, 

žem-

sese-

žinotum, 
pamokslą 

pasakė;
nusagsty

tas auksais, deimantais, 
čiugais, brilijantais...

II davatka Bet sakyk, 
rėle, ar ten neapvag’?

I- oji—Kuč-gi tavo protais— 
juk vagių į dangų neįleidžia.

II- roji—Tai, mat. Dievo iš
mintis; bet tai tur būt ir poli
cija danguj nereikalinga?

• —Garbius.

TEN IR ATGAI, TIKINTAS 
NUŽEMINTA KAINA '

$203
Iš NEVY YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenuo taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klcsos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
no-ontn arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenae 

Chicago, III,

Nedelioje,4 J 
Lapkričio l-ll

IŠTYRIMAS KRAUJO 
$1 $1

Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry 

Dykai patarnavimas daktaro

606 Gyduoles 914 
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstu, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dienų

National Health Glinic
1657 W. Madison St.

✓
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Matai Kas Dedasi?

FRE£w OlIP
, FAPE’K r

Reaeem a bl e vat
Valu^He Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti ; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo- 

! ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau-

I doti.

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So, llalbted St., kampas 31 gal.
Tel. Vardu 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNERj 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys, 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

•Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

LIETUVIAI UAKTARAI

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SI.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashlandl Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.
— N-I N I f

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS •' 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:80 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletinė šviesa ir diathennia 
. ............ —— u...................Z
Boulevard 3686 Cicero 4676 

DR. J. P. POŠKA 
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
1243 So. 49th Avė., Cicero 

Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir PStnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LICTUVYS DENTISTAS
4712 S'o, Ashland Avc., 

near 47th Street
CHICAGO

AKUAERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims RTie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

TeJ. BHd. 3184 
VL Woitkkwica. 

BANIS

^DR. HERZMAN™
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniška* Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Ląboratorija: 1025 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
3110. Nakt j 
Drexe! 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 Isboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telcphone Yp.rds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

—--------------- ---------------

--- --------------------------------
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir ChirurpM 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St^ Chicago 
arti Slst Street 7

Valančios, 1------3 piet:, *7------8 vak. T*Je—
deliomis ir Šventadieniais 1O—12 di<»n.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

x Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.

^Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

y ‘

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 16, 
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

' Dr. J. W. Beaudette
. .............

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th SI r., Chicago, 111.

Viskas—kas reikalinga prie pa 
grabų. Teisingos kainos. Geriau' 
sias patarnavimas. Leiskite muma 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 81<1
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:
'Metams ......................„......... .
Pusei metų ...........................
Trima mineaiama ................
Dviem mineaiama _______
Vienam minėsiu! ........._.......I

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ...................-................. 18c
Minėsiu! J......... .... ......... ............ 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paštu:

Metama ..........................................$7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................A 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama .... ................................- $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trhns mėnesiams ............   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00 
2.00 
1.60 

.. .75
KOM1NTERNO SMUKIMAS.

Socialistinio Darbininkų In 
ternacionalo biuras, rengdamas 
pasaulio darbininkų judėjimo 
apžvalgą Marselio (Marseilles) 
kongresui, paskelbė eilę įdomių 

parodančių, kaip 
yra socialistinis 
ir komunistinis 
(Komi n temas), 

metų, kai Rusi-

VĖL GRYNAI KLERIKALINIS KABINETAS.

“GRIEŽTASIS KURSAS” PASILIKS.

VIENAS CENTAS Už DOLERI.

Naujasis Lietuvos ministeriu kabinetas vėl visas su
sideda iš klerikalų. Vadžios, reiškia, pasilieka tose pa
čiose rankose, tik pakinkyta truputį kitoks arklių 
“eugas”.

Trys ministeriai pasiliko tie patys. Trys iš naujųjų 
ministeriu yra turėję portfelius jau įvairiuose pirmes- 
niuose kabinetuose. Visiškai nauji asmens tapo pasta
tyti tiktai valstybės finansus tvarkyti ir užsienių politi
ką vesti. Mažiausia žinomas yra p. Reinys (vietoje Čar
neckio). Koks iš jo bus diplomatas, pamatysime.

» . Kad naujoje valdžioje nebėra Daukanto (buvusiojo 
krašto apsaugos ministerio), tai nenuostabu. Jeigu pasi
liko kun. Krupavičius, kuriam anas, kaip buvo girdėt, 
viename posėdyje davė antausį, tai Daukantas turėjo pa
sitraukti. Šiek-tįek daugiaus svarbos turi Petrulio paša
linimas ir pakeitimas Bistru. Petrulis senaYnjam kabi
nete tur-but laikė Čarneckio pusę*; todėl užsienio reikalų 
ministeriui suklupus, teko ir jam išlėkti. \

' Petrulį klerikalai buvo pastatę ministeriu pirminin
ku tuomet, kai jie per savo rekolekcijas, tariant suvažia
vimą, nutarė vykinti “griežtą kursą”. Jisai ir pasižy
mėjo tokiu “griežtumu”, kad net biauru apie jo politiką 
atsiminti.

Bet kitas tos akyplėšiškos klerikalų politikos įnagis, 
“gimnazistukas” Endziulaitis, pasiliko. • Jisai yra kun. 
Krupavičiaus “protežė”. Taigi vidaus politikoje jokios 
atmainos tikėtis negalima.

“Švies” Lietuvos liaudį tas pats Dr. Jokantas, kurio 
pastangomis daugiausia tapo pasmaugta Mariampolės 
Realinė Gimnazija. Finansus tvarkys p. Karvelis, apie 
kurio staigų pralobimą (kaip ir apie Petrulio) Lietuvoje 
vaikščioja keisčiausių gandų.

Iki naujų Seimo rinkimų tikėtis ko nors gero iš Lietu
vos valdžios, matoma, nėra jokios vilties.

Kai Francijos finansų ministeris padarė sutartį su 
Anglija dėl atmokėjimo skolų pastarajai ir paskui buvo 
paskelbta, kad tokias pat sąlygas jisai stengsis gauti 
Amerikoje, tai mes “pranašavome”, jogei šis kraštas už 
savo paskolintuosius Europos valdžioms pinigus gaus 
daug-maž po vieną centą nuo kiekvieno dolerio. Išrodo, 
kad musų “pranašystė” pildosi ligi zet.

P. Caillaux (išt.: Kaio, su kirčiu ant paskutinio skie
mens) jau Washingtone ir derisi su p. Mellon (Ameri
kos iždo sekretorium). Vakar laikraščiuose buvo pra
nešta, kad Jungtinių Valstijų valdžia pareikalavusi iš 
Francijos įgaliotinio “ne mažiau, kaip $40,000,000 kasmet 
per 62 metu”, ir ne daugiau, kaip $45,000,000, įskaitant į 
šitą sumą ir mokėjimą nuošimčių, ir gesinimą kapitalo. 
Kiek gi sudaro 40 milionų dolerių, kuomet Francijos sko
la Amerikai siekia keturių bilionų (miliardų) suviršum 
dolerių ?

Paimkite paišelį ir išskaičiuokite: rasite, kad tai yra 
lygiai viena šimtinė dalis paskolos, kitaip sakant, vienas 
centas nuo kiekvieno dolerio. Ir p. Caillaux dar nepa
tenkintas tuo reikalavimu, dar jisai nori, kad Amerikos 
valdžia nusileistų!

Tie pinigai, kuriuos Amerika , paskolino Francijai, 
buvo sukelti įvairių bonų pardavinėjimu. Juos, vadinasi, 
sudėjo Amerikos žmonės. Valdžia turi tuos bonus atmo
kėti. Negaudama atgal paskolintųjų Europai pinigų, ji 
turi surinkti juos iš mokesnių, uždėtų žmonėms.

Reiškia, galų gale Amerikos žmonėms tenka užmo
kėti ir šio krašto, ir Santarvės valstybių karo išlaidas. 
O ką jie už tai turi? Prohibišeną!

I rinkimus gavo 128,000 balsų. 
■O socialistai gavo 911,000 bal
sų!

Austrijoje komunistai gavo 
22,164 balsus, o socialdemokra
tai 1,311,000!

Švedijoje randasi dvi komu 
nistų partijos (viena jų šiomis 
dienomis nutarė prisidėt prie 
socialdemokratų). Viena ga
vo 24,000 balsų, antra 65,000. 
O socialdemokratai gavo 
000 balsų!

Reikia pastebėt, kad 
skaitlinės apie komunistų 
tijų stovį yra paimtos iš ofici
alių komunistinių šaltinių. Iš 
jų aiškiai matyt, kad Europos 
darbininkai jau baigia gyti iš 
bolševikiškos ligos, kuria jie 
buvo užsikrėtę suirutės laiku, 
kilusios po didžiojo karo. Vi
sas komunistinis judėjimas bu
vo toks pat nesveikas reiškinys, 
kaip pinigų infliacija (“išsipū
timas”) finansų srityje. Kaip 
visur nyksta neturintys jokios 
vertės popieriniai pinigai—mar
kės, kronos, rubliai,* auksinai ir 
tt., kurių savo laiku buvo pri
spausdinta nesuskaitomi mili- 
ardai, — taip slūgsta ir Mas* 
k vos išpustoji pūslė, Komfnter- 
nas. šiandie tėra tiktai laiko 
klausimas, kada ta pūslė visai 
susiplos, kaip sena bliozė.

726,-

šitos
par

skaitlinių, 
šiandie stiprus 
Internacionalas 
Internacionalas

Prieš keletą
jos bolševizmas buvo pasiekęs 
aukščiausio galios laipsnio, Va
karų Europoje buvo susidariu
sios didelės komunistinės parti
jos, kurios grasino nustelbti 
socialistinį judėjimą, ir Mask
vos diktatoriai jau trrlumfavo, 
šaukdami, kad jų sutvertasai 
Komio temas socialistinį Inter
nacionalą visai “palaidojęs.” O 
kas pasirodo šiandie?

šiandie pasirodo, kad bolše
vikų pastangos paimti savo 
kontrolėn pasaulio darbininkų 
judėjimą nuėjo niekais. So* 
cialistų Internacionalas ne tik
tai ne numirė, bet, persiorgani
zavęs Hamburgo kongrese, pa
sidarė tokia didelė jėga, su ku
ria Kominternas nė iš tolo ne
gali lygintis. Visose šalyse ko
munistų partijos smunka, skai
dosi ir nyksta. štai ką sako 
skaitlinės:

Anglijoje komunistų partija (-., —------------ ------ ----
turi 3,700 narių (pirma turėjo ■manančios apie krikščionybę ir 
5,000) ir per paskutinius rinki-’kad jos mulkinančios savo skai-

I

NUĖJO Į BOBINCIŲ.

•’ Chicagos kunigų Marijonų 
laikraštis buvo pasiryžęs įrody
ti, kad “Naujienos” nieko neiš

atsigausim po laukus ir miš
kus...

—O jeigu neišlaikys?
—Vėl pešimės.
—O kad taip ant viso am

žiaus ?
— Nuobodu bus vienoj ka

meroj.
—Hm... dėlto reikia nusmau

gti' kaip ką.
—Mirties bausmė nemalonu...
—Man smagu butų etapais 

vi^ą amžių keliauti.
* *

—Kas geresnis, ar ūkininkas, 
kad perdaug turi dešrų, ar aš, 
kad pamažinau?

—Abu geri. Duok dar galą...
—Nedirbęs nori visą atimti.
—Tu taip pat nedirbai.
—Kaip tai, jog aš atsinešiau, 

kiek kentėjau...
—Įstatymai to neskaito dar

bu... Na duok dar užtai duosiu 
lopą užlopyti šičia...

—Imk... Ar žinai kuo šio 
dvaro ponas labiausia džiau
giasi ?

—Paukščiais narvely.
—O jeigu mudu ten sulys

tame, išlaikymas geras!
—Ką ten dirbsi, jie čiūlba...
—Aš internacionalą giedosiu, 

taip pat gražu ir graudinga.
—Bet jie nenor klausyti. 

Baudžia užtai. '
—Tikrai ?
—Taip.
-Ką reikia giedoti?
—Karunką, suplikacijas ar

kitką panašų.
—Kodėl?
—Dėlto, kad priešingi

Voltaire.

MiKromeg'as
(Filosofinė apysaka)

--------------------- /
(Tęsinys)

Skyrius III

Kelionė dviejlį gyventojų — 
Sirijaus ir Saturno

Musų filosofai jau prisiren
gė leistis per Saturno atmos
ferų, pasiėmė su savim gerokų 
skaičių matematikos įrankių; 
o kuomet apie tai sužinojo sa- 
turniečio numylėtinė, atvyko 
ji visa ašarose su priekaištais 
ir išmetinėjimais. Tat buvo dai
li, juodaplaukė, ne daugiau še
šių šimtų šešių dešimtų tuažų 
aukščio, bet ūgio trukumų pa
pildanti daugeliu malonių ypa
tybių, moteris.

—Žiauru! — suriko ji, — po 
to, kaip aš 1500 metų tau prie
šinaus, o tu vis lindai, ir tik

tikdami, bet pagaliau pastebė
jo silpną mirgėjimą, tai buvo 
musų žemė . Žemė pasirodė 
skurdžia ir apverktina šitiems 
žmonoms, vos tik buvusiems 
ant Jupiterio.. Vienok bijodami, 
kad vėl nereikėtų gailėtis, nu
sprendė čia apsistoti. Perėjo 

1 kometos uodegą, užėjo į pa
švaistę, kuri tuo laiku žėrėjo 
visu savo skaistumu, ir 
leido ant žemės 5 liepos 

sulig naujojo stiliaus.

nusi-
1737

m.

Skyrius IV
Apie tai, 

tint
kas atsitiko su 
žemes rutulto >

Pailsėję 
ryčiavę dviem

jais

kiek laiko ir papus- ' 
kalnais valgy-

sociu
mus gavo 55,466 balsui praves- tytojus, rašydamos, jogei pir- Estams.

mieji krikščionys skelbė visų 
turtų atsižadėjimą. Bet kai 
“Naujienos” sumušė visus Ma 
rijonų argumentus ir parocĮė.

dama vieną atstovą. Socialis
tinė gi Darbo Partija gavo 5,- 
550,000 balsų!

Belgijoje komunistų partija 
turi 590 narių ir gavo 34,147 kad jie patys yra ignorantai ii
balsus (du atstovu). Sociali,s- monelninkai, tai dvasiškų tėve
tų partija gavo 820,650 balsų! lių organas ęmė pasakot apie 

Danijoje komunistai gavo. Grigaičio brolius, pačią, namus 
paskutiniuose rinkimuose 6,219 ir panašius dalykus.
balsų, o socialdemokratai—470,-
'000 balsų!

Estonijoje komunistai j 
paskutinius rinkimus pravedė į mokslą” Amerikos lietuviams, 
seimą 10 atstovų (iš 100), bet Ne gana to, kad jie nesugeba 
iš jų 4 perėjo į socialistų f rak- apginti savo pozicijų toje srity- 
ciją, o 2 paliko nepriklausomi.-je, kurią jie turėtų pažinti ge-

Francijoje, kai bolševikai su-kiaus, negu ką kita, bet jie dar 
skaldė socialistų partiją, tai vi-I nesidrovi pamėgdžioti papras

tos pliauškės bobelės “taktiką” 
ginčo su savo oponentais.

Į bobinčių mes, žinoma, pas
kui Marijonus neisime. Tegu 
jie tenai ieško <sau “patiekos” 
ir ramina save evangelijos žo
džiais: “Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jiems priklauso dan
gaus karalystė!”

Tai, vadinasi, tik šitiek pro
! to teturi tie “galvočiai,” ką yra 

pei * pastatyti skelbti “katalikišką
I— • 1 1 «• A 1 • 1 ___ •______

—Kodėl priešingi?
—Nepatinka.
-Delko nepatinka?

—Ot taip sau nepatinka 
tiek.

—-Nežinai ?
—Ne.
—O man jie patinka.
—Tik ne ponams...
—Eikim.
—Kur?
—Kitur..
—Čia likim, dar dešrų 

pakaks.
—Baisu, ūkininkas ieško,

matyt kieme, dešrų.
—Mes
—Bet
—Aa!

ir

yra.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

\ BARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

sa jos vadovybė, spauda, iždas 
ir apie keturi penktadaliai na
rių teko komunistams. Bet 
per paskutinius rinkimus soci
alistai jau pasirodė dvigubai 
stipresni už komunistus. Pa
starieji gavo 800,000 balsų, o 
socialistai — 1,700,000! ,

Holandijoje už "komunistus 
paduota 36,786 balsai, o už so
cialdemokratus 706,000! Ko- 
munistaii be to, yra suskilę į 
dvi priešingas frakcijas.

Italijoje anąmet komunistai 
buvo paėmę į savo rankas ko 
ne visą darbininkų judėjimą. 
Jie privertė visą socialistų par
tiją įstoti į Maskvos Internaci 
onalą. Bet paskui nuo jos at
simetė dalis, kuri įstoja į so
cialistinį Internacionalą. Vė
liaus dauguma senosios partL 
jos irgi pasitraukė iš Kominter- 
no, ir išliįdmiemsiems Maskvos 
šalininkams teko organizuotis į 
atskirą, grynai komunistinę 
partiją. Per paskutinius rin
kimus ši partija gavo 268,000 
balsų, kuomet dvi socialistinės 
partijos gavo 780,000 balsų.

Jugoslavijoje už komunistus 
paduota per rinkimus 13,000, 
balsų (nė vieno atstovo). Tuo 
tarpu vienų tiktai organizuo
tų profesinėse sąjungose darbi
ninkų yra 20,000.

Latvijoje komunistų partija 
turi 1,000 narių. Rinkimuose 
nepravedė ne vieno atstovo. O 
socialdemokratai gavo 242,000 
balsų, arba 32% visų paduotų
jų balsų.

Vokietijoje komunistai giria
si turį 850,000 narių. Per pas
kutinius prezidento rinkimus jų 
kandidatas gavo 1,851,000 bal
sų. O socialdemokratų partija 
surinko 7,802,000 balsų.

Norvegijoje komunistai gavo 
58,000 balsų. Atsimetusieji 
nuo Maskvos nepriklausomieji 
gavo 178,000 balsų, o socialistai 
87,000z

kijoje komunistų partija 
sakbsi turinti 5,000 narių. Per išlaikys per žiemą, vasarą vėl

Nukryžiavotieji
--Kaip jauties pakabintas už 

kojų po sausa šaka?
Bet dar aš kojom žemę te

besiekiu, nekaboju.
—O jeigu taip pakabintų?

—Nežinau kaip jausčiaus, 
bet manau neblogiau kaip da
bar.

—O gal geriau? .
—Galbūt, nors kartą užįdo- 

maučiau žmones, nelyginant 
kaip artistas iš labai toli atva
žiavęs, būtent, iš šiaurės po
liaus kraštų.

Aš, bra, verkčiau.
-Kodėl?
—Dėlto, kad liūdna butų, jog 

paskutinį kartą visus maty
čiau ir už minutes krachas. 
Net* dabar ašaros byra...

—Niekis, nesisielok, niekas 
nekabins, dar neprasikaltai.

-+-Bet aš valgyt noriu!
—Čia ne prasižengimas.
—O jeigu norėdamas valgyt 

vogsiu? .
—Hm... ar negali kitaip pasi

sotinti ?
—Kaip?
—Kaip nors, seilėmis...
—Eik, kvaily, seilėm negy

vensi. , 1
—Vis tik musų gyvenimas 

įdomus, žinai ką aš sumaniau?
-*-Ne, .nė trupučio.
- Klausyk: susipeškim gat

vėj, nuovadoj nuvaryti kaltin- 
įkim' viens kitą, gal kaip nors

—Kas
—Tai,

nepažįsti.

vargą,

kasdien vargsti.* 
nevargstu.

ne dešros, neras, 
ieško kaltininkų. 
Eikim, eikim.

♦ *
♦

tau įdomu?
ką nežinau, nepažįstu.

—Kągi nežinai?
—Na, kad imkim 

bėdas.
—Nejaugi
—Ne.
—Bet jog
—Ne, fui,
—Kaip tai?
—Visai paprastai: 

pink, ramu.
—Juk skursti?
—Ne.
—Badauji?
—čia ne vargas,' bet 

nors greit ir tą užkišu.
•—Tu pasiturintis.
—Taip.
—O jei tave taip vargas 

slėgtų iki grabo lentos?
—Vėl grįščiau atgal.
—Eikim kur nors.
—Kur?
—Paragauti gyvenimo

bių.
—Kas duos?
—Kiekvieno iš šitų žmonių 

kumštis parengta duoti.
—Bet skaudumų,
—Ar ne visvien, vistik do

vana.
—O jei pamėgintume ] 

bažnyčios elgetauti?
—Neprošalį.
—Eikim.
—Einam.

—Tiftdi-Rindi.

pradėjus nusileisti, tik pralei* kuriuos gana puikiai pa
dus ne daugiau šimtą metų ta- ruošė jų tarnai, užsigeidė jie 
vo igloboje, tu jau pameti ma-'susipažinti su vieta, kurioje 
ne ir leidies kelionėn su mil- esą. Pirmiausia jie nuėjo iš 
žinu kito pasaulio. Tu visuo- ’ siaurės j pietus. Sirijaus gy- 
met —-vien tik įdomavais, tu ventojo paprastas žingsnis ly- 

‘ l manęs. giMosi maž daug trisdešimt 
tikras satur- tūkstančių pėdų; nykštukas iš 

nietis buvęs, tikrai butam pa- Saturno, 
likęs ištikimas savo meilei. Kur ffiru tūkstančio 

uždusdamas, bet 
mas, paskui jį, 
prabėgti dvyliką žigsnių, kai 
šis darė tik vieną žingsnį. Įsi
vaizduokite' sau (jeigu tik gali
ma daryti tokie palyginimai) 
mažytį šunytį, iš tokių, kuriuos 
ponios slepia savo muftose, bė
gantį paskui prūsų karaFaus 
gvardijos kapitoną.

Kadangi šitie svetimžemiai 
žingsniavo gana greitai, tai jie 
apėjo žemės rutulį per trisde
šimt šešias valandas; saulė, 
tikriau žemė, daro tokį kelią 
per parą, bet gi suktis ant sa
vo ašies kur kas lengviau, ne
gu vaikščioti savo kojomis. Ir 
taip jie atėjo į tą vietą, iš kur 
pamatė jiems beveik neįregia- 
mą balą, kurią vadino Vidur
žemio juromis, ir mažą kūdrą, 
kurią vadino Didžiuoju vąn- 
denynu, o šitos balos apsupa 
mažą krūvelę žemės. Nykštu
kui vanduo siekė ligi kelių, o 
šis vos sušlapino padus. Jie vi
sokiais budais stengėsi sužino
ti, ar gyvena kas nors ant šito 
rutulio, ar ne. Jie lenkėsi, gu
lo, graibė pirštais, liet nei ran
kos, nei akys nebuvo prie to 
pritaikintos, kad pajustų ma
žas gyvybes, .kurios šliaužiojo 
čia pat; ir jie nejautė nė ma
žiausio įjaudinimo, sulig kurio 
galėtų suprasti, kad mes ir ki
ti musų draugai, šito rutulio 
gyventojai, turime garbę ekzi- 
stuoti.

Nykštukas, kuris pasižymė
jo kai kuriais pastabumo spren
dimai^, iš pradžių buvo 'nuta
ręs, kad ant žemės nieko nėra, 
remdamasis, kad nieko nema
tyti. Bet Mikromegas manda
giai jį perspėjo, kad taip gal
voti esą neverta.

- Juk tamsta su savo ma
žomis akimis. — tarė jis, — 
nematai kai kurių žvaigždžių 
IKiikiasdešimtojo didumo, 
rias aš puikiausia matau, 
gi tamsta gali tvirtinti, 
šitų žvaigždžių nėra?

(Bus daugiau)

niekuomet nemylėjai
Jeigu tu butum I

Jie užšoko ant 
visais savo tarnais ir 

padarė, apytikriai, 
penkiasdešimt mi- 

ir sutiko Jupiterio 
Perėjo ant paties

ncsiru-

badas,

nu-

saldy-

prie

Redakcijos Atsakymai
J. Varnėnui. — Dedame,pla

tesnę recenziją,'| tad jūsų žinu
tės šį kartą nešu naudosime.

Paparčio ijedui. 
ąakyme” apart koliojimosi dau
giau nieko nėra. Netilps.

Eva Roman. — Jūsų raštelį 
negalėsime sunaudoti — laik
raščiui jis netinka.

Jūsų !“at-

kurio ūgis ne dau- 
tuazų, . sekė , 
ne atsilikda- 

jam reikėjo
tu veržiesi? Ko tu nori? Musų 
penki mėnuliai mažiau nepasto
vus, kaip tu, ir musų planetos 
veidas mažiau veidmainingas. 
Nieko ir niekuomet aš nebe
mylėsiu !

Filosofas apglėbė ją, apsi
verkė su ja, bežiūrint į jo fi
losofiją, vis gi ji išverkė savo 
ašaras; bet tuoj ji nusirami
no su vienu mažu vietos gy
ventoju.

Dabar, musų smalsuoliai lei
dosi kelionėn. Visų pirmiausia 
užėjo jie ant žiedo, kurį rado 
gana paplokščią, kaip ir spė
jo vienas žymus mokslininkas 
musų mažos planetos*). Iš čia 
jie be vargo persikraustinėjo 
nuo vieno mėnulio ant kito. 
Pro paskutinį mėnulį kaip tik 
lėkė kometa, 
jos su
įrankiais; 

kapie šimtą 
Ii jonų Ijė 
palydovus.
Jupiterio ir prabuvo ten me
tus laiko. Per šį laiką jie daug 
puikiausių slėpinių sužinojo, 
kurie butų buvę dabar jau 
spaudoje, jeigu ne ponai inkvi
zitoriai, kurie rado kai ką ne 
sulig jų skonio. Vienok skai
čiau aš jų rankraščius, pa
slėptus žymaus vyriausio vys
kupo bibliotekoj, kuris, su 
ypatingu atsidavimu ir pagiri
mo vertu nuoširdumu, parode 
man visas savo knygas. Už tai 
aš žadu įdėti ilgą straipsnį 
apie jį pirmame leidime Mo- 
reri; ypatingai aš nepamiršiu 
jo sūnų, kurie duoda tiek daug 
vilties tęsimui giminės garbin
go jų tėvo.

Bet įgrįšime prie musų ke
liauninkų. Palikę/jie Jupiterį 
pralėkė erdvę apie šimtą mili
jonų Ije, praėjo netoli Marso, 
kuris, kaip jus žinote, penkis 
kart mažesnis už musų žemę 
ir pamatė du mėnuliu, aptar
naujančiu šią planetą, kurie 
dingo iš akių musų astrono
mams. Aš žinau, kad p. O. 
KasteHs rašys — ir gana įdo
miai — prieš tai, kad yra ši
tie mėnuliai, bet aš kreipiuos į 
tuos, kurie galvoja patygini- 
mais. Tie filosofai supras, kad 
Marsui,
nuo saulės, sunku butų apsei- 
ti be dviejų mėnulių. Kaip ten 
nebūtų, bet musų draugai ra
do Marsą taip menką, kad abe- 
jojo, rasti ten1 tinkamą vietą 
poilsiui; ir praėjo pro šalį, 
kaip keleiviai, paniekinę, kai
miškus traktierius, eina ieško
ti miestų. Bet Sirijau gyvento
jas ir jo keleivis, tuoj pasigai
lėjo: ilgai jie lėkė nieko nesu-

tą i p atsitolinusiam

*) Ginigens’as.

ku- 
Ar 

kad
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose
'Birutes” Vakarienė

Keturi žmonės užmušti drau- 
suren-

užmušė
jų tarpe du

gatvę, prrie
So. VVells St., 

k

Man norėjosi užgirsti Biru
tes valdybos nuomonę, ką ji 
mano apie Birutę. Valdyba 
svarbią rolę lošia Birutes vei
kime; ji atlieka didelius dar
bus Birutei ir visų lietuvių la
bui. Daug valandų nutraukda- 
mift nuo miego ji rengia viiso- 
kias programas pasąnaginimui 
visų chicagiečių. Norėjosi iš
girsti jos nuomonę, ką ji pla
nuoja veikti. Bet tai išgirsti ne
teko, nes ji nebuvo" kviesta 
kalbėti ir paaiškinti savo dar- 

vakaro

L. S. S. VIII Rajono 
konferencija

Vakar automobiliai 
keturis žmones, 
vaikus.

Einant skersai 
savo namų 5151
liko užmušta Adele Prusa, 
m. Automobilistas Frank Lip 
kovits, 4345 Shields Avė., tapo 
areštuotas. Kitas užmuštas 
vaikas yra Chester Woiciechow 
ski, 4 m., 1529 Montana Avė. 
Automobilistas, areštuotas.

Smulkios Žinios
Vakar federaliniame teisme 

turęjo liudyti šerifas Hoffman 
dėl kaltinimo, kad jis žinojo 
apie esantį kalėjime gruftą, 
kad niekurie kaliniai perkasi 
sau laisvę,_hck.kad jis nieko ne 
darė.

Kilęs gaisras Liberty Auto 
Painting and Trimming Co., 
3300 Indiana Avė., dirbtuvėje, 
pridarė nuostolių už $25,000.

Su pradžia ateinančių metų 
miesto knygynas mano atidary
ti dar penkius skyrius. Dabar 
jieškoma jiems vietos. Taipjau 
bus atidaryta 40 naujų mažes
nių apielinkės knygynėlių.

Rugefjo 26 d. įvyko 
giška vakarienė, kurią 
gė Birutės C.horas pagerbimui 
komp. A. Vanagaičio, sugryz.u- 
sio iš tolimos kelionės. Minė- 
ton pramogon susirinko labai 
daug svečių. Pirmiausia buvo 
šokiai ir kitoki žaidimai. Pasi
linksminus, svečiai buvo pa
kviesti prie vakarienes. Biru
tės choro prezidentas, J. Pa- 
gareckis, vakaro vedėjo vietą 
pavedė adv. A. Oliui. Olis pir
mą pristatė kalbėti Alex Mioe> 
vičių. Jis kalbėjo kieK apie Bi
rutės \ eik imą, pajuokavo ir
užbaigė. Po jo kalbėjo Dzimdzi 
Drimdzi narys Dineika. Jis bu-; 
vo iššauktas 
kartus. Dvi 
juokus krėtė, 
boj rimtai kalbėjo ir pasakė,! pirmos čia tokios didelės lietu- 
kad jis yra pasiryžęs remti Bi-[vių vestuves. Mat Ciceroj 
rutę. Sekantis kalbėjo Di< Bie- turtuolių nestokuoja. 
zis. Jo kalba buvo trumpa, bet 
labai tiksli. Jis 
svečiams remti 
dailės draugiją, 
na lietuvius ir 
tautėlius*. Po. jo 
gaičio ekspreso 
sas. Jis pasakė labai daug juo
kų iš didžiosios kelionės, kad 
jis išmokęs labai daug geogra
fijos ir įgavęs didelį protą ir 
galvą, o labiausia jis norįs bu- ... . « • • w •

Rėmimo

raportų
vasarų

bitutę. lai yra didele 
vedėjo klaida. —Buvęs.

Cicero
Pereitas sekmadienis savo į- 

vykiais nebuvo turtingas.
Po pietų buvo didelis vestu

vinis pokilis didžiojoj Lietuvių 
Liuosybės svetainėj. Svetaine

kalbėti net tris buvo pilna žmonių, o apielinkės 
kalbas jis vicn’gntvės automobiliais nustaty- 

o paskutinėj kai- tos. Niekurie sako, kad tai

Iš Lietuvos sugryžo 
Birutę, kaipo Šumakaris, parsivežęs 

kuri kulturi- gražių įspūdžių, 
sulietuvina iš
kalbėjo Vana- 
šoferls Felik-

davę patarimų Jonas 
daug 

Jei kas no
rėtų jo pasakojimų pasiklausy
ti, gali pas jį užeiti.

Vakare užsibaigė šy. Antano 
parapijos bazaras. Darbuoto
jai buvo labai suvargę; bet da
bar galės Ingviau atsikvėpti iki 
kunigai 
vos.

koki naują biznĮ sugal-
—Teisingas.

kad jis parvežė Vanagaitį nė 
kartą jo neužmušęs. Po jo kal
ba komp. A. Vanagaitis, kurio 
ir.s ir laukėm išsižioję. Pra
džioj jis papasakojo apie savo 

o paskui pradėjo kal-

Bridgeportas
Policija areštavo Stanley Ko

pacz, 1111 N. VVood St., kitą 
lenką ir vieną moterį, kurios j kelionę, 
vyras sėdi kalėjimb už vagys- j bę apie Birutės veikimą. Labai vakarą, seredoje, rugsėjo 30 d.

i- .u. rįmtai kalbėjo. Baigdamas kai- Chop Suey ir šokius, Lietuvių
bą pasakė, kad jis yra pasiry-'Ąuditorijoj.
žęs dirbti su Birute s lietuvių, draugija jau gerokai pasi- 
k-tbui. Dirbti tik ta išlyga, kad žymėjusi rengime įdomių vaka- 
Chicagos lietuviai biznieriai ir rlJ, j kuriuos visada susirenka 
l iolesionalai įeikalaus jo dar- didelis skaičius. .Z'hicagos lietu- 
bo ir rems ne vien moraliai, vių. Draugija kviečia visus 

ir medžiaginiai. O jeigu atsilankyti į šiuos šokius, kur 
ne, tai jis turys linksimai praleisite laiką tarp 
fuomi ir užbaigė. ’savo draugų. \

—Vienas iš visų.

tęs. Visus tris kaltinama va 
gystėse. Jie papildę apie 50 
vagysčių. Kopacz jau atidavė 
$1,000 vertės vogtų daiktų.

Parkų komisionierių patvar- 
kimu leista automobilistams da- !.. . 
ryti užsisukimus į kairę Michi-! bet 
gan Avė. gatvėj į pietus nuo 
16 gatvės, 'lai leista dėlto, kad 
pravedus naują kelią South 
Purk Avė., žymiai sumažėję 
skaičius automobilių Michigan 
Avė. ir ten nebėra buvusio su 
sigrudimo.

ŠIANDIE RISIS POŽĖLA

savo planus 
Paskutinis kalbėjo “Naujienų“i 
redakcijos narys Augustinavi-' 
ėius. Jis padarė porą pastalių, 
kurios Luvo labai rimtos, vie
toj ir tiko šiai vakarienei. Po 
to vakaro vedėjas 'ištarė kele
tą žodžių, kad jis rems Birutę 
dar daugiau, negu praeity iri 

užbaigdamas pakvietė svečius {■ 
eiti išnaujo linksmintis.

I
Svarstyti buvo ir kiti bėgant- ‘ tuvon, tad jų vieton, Rajono 

tieji klausimai, išklausyti kitų valdybon tapo išrinkti nauji, 
socialistinių organizacijų prane- Rajono iždininku tapo išrinktas 
Šimai. Aptartas ar vakaro d. Lechavičia. Rajono K-to 
rengimas; tuo rūpintis pavesta nariais! darinkti d. d. Ona Vilie- 
valdybai. »

Kadangi d. d. Kemėžai
Krikščiūnas yra išvažiavę Lie- šio mėnesy.

nė ir A. Ripkevičia., 
ir! Sekama konferencija bus sau-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

žut-but, sako Požėla, bet šie
met nė vienam jokio pardono 
neduosiu. Kibsiu į kiekvieną 
kas tik man į akį šoks. Tegul 
visi žino, jog aš esu zajadlas 
lietuvis, kuris nesibijo ristis.

šiandie Požėla pasirodys 
North Sidėj, Schoenhoffen sve
tainėj. Jis risis, kaip saKoma, 
bu starkiu vokiečiu. Vokietis 
turi daugiau “stoiko,“ negu Po
žėla, tik klausimas ar jo mus
kulai yra tiek jau tvirti, kaip 
Karolio. Bet tatai parodys 
vakaras.

Reikia dar pastebėti, kad 
sis taipgi Hans Steinke,
Zbyiszko ir kt. Tad ristynės 
tikrai bus pirmaeilių ristikų. 
Pakartoju, ristynės įvyks šį va
karą, 8 vai. vakare. —N.

NAMAI, LOTAI 
FAKMOS

dELTAIh

nu- 
lai-

šis

ri-

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir faunas. Parduodam 
vakortes j Lietuvą ir j Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.
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Pereitą sekmadienį, Naujienų 
name įvyko Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VIII Rajono konfe
rencija. Dalyvavo 13 atstovų 
Buvo atstovaujami LSS. Pild. 
Kom., LDLD. ir LSD. 
Fondas. *

Išklausius valdybos 
pasirodė, kad pereitą
Rajonas surengė du sėkmingus 
išvažiavimus, dalyvavo dviejuo 
se Soc. part. piknikuose ir da
bar rengiasi prie vakaro.« Kuo
pos irgi daugiau darbuojasi ir 
nors dabar nevedama agitacijos 
už padauginimą narių skaičiaus, 
kudpos pamaži auga; žmonių 
pritarimas gi socialistams , yra 
didelis. J. šmotelis pranešė, 
kad LSS. Pild. K-tas yra nuta
ręs apvaikščioti šiemet 20 me
tų sukaktuyes. nuo Rusijos (ir 
Lietuvos) revoliucijos ir 
L. S. S. Įsikūrimo. Tuo 
tu visas gruodžio menuo 
pašvęstas* agitacijai 
Konferencija nutarė, 
Rajonas paminėtų tas 
ves, rengtų prakalbas,

nuo 
tiks
bus

LSS.už
kad ir 

sukaktu- 
etc.

KAZIMIERAS VISKONTAS
Musų mylimas sūnūs ir brolis persiskyrė su 

šiuo pasauliu sulaukęs 19 metų amžiaus, Rug
sėjo 26 d., 1925 m., 6:15 vai. vakare. Amžina • 
atilsį K. Viskontas gimė Spalio 2, 1905 met. 
Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime motiną Marijo
ną, tėvą Joną, du brolius Joną ir Vladislovą. 
Kūnas pašarvotas randasi 4624 So. Wood St. 
Laidotuvės įvyks Ketvergė, Spalio 1, 8 vai. ryto 
iš namų 4624 So. Wood St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Švento Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuošir
džiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, Tėvai ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, 

Tel. Yards 1741.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotis 

l 'nu, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
į kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
j taiso trumpregystę ir toliregystę. 
; e u renka teisingai akinius. Visuo

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spėriais atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo ?4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. F-

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

patar

skausmo.
Su musų

Lietuvių Dentistas 
naus geriau.

Traukimas dantų be 
Bridge geriausio aukso, 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą gavo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
Netoli AfldanH Are. .

Biznierių. Dovanos Nau
jienų Maskaradui

Naujienų draugai ir rėmėjai 
jau labai susidomėjo musų biz
nierių dovanomis ir teirauja
si kaip los gausios dovanos 
bus dalinamos. Apie dovanų 
dalinamą mes dar turėsim pro-

Pasitarki! su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą., 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 

IHBBHEL2S2ESS52U esat gydęsis pas 
daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime-geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
nvašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra mu^ų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

f “606” ir “914”
Yra suteikiamu su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health ; 
' Institute

bet ir kito- 
pavyzdžiui:

ne tik perlų, 
dalykų. Štai,

ypatai, kuri dėvės perlus. Lai
mėti brangų daiktų už pasižy
mėjimą yra kur kas geriau ne
gu nusipirkti už pinigus.

Pono Brucho krautuvėje ran
dasi

gos pakalbėti vėliau, dabar pa- kių 
skelbsime dar daugiau dovanų.

Mat| P. K. BRUCHAS, 3321 So.
Halsted St., kuris laiko didelę 
aukso daiktų krautuvę, sutiko 
dovanoti perlo karolius, Vertes 
<$10.(K>.

apieVisur dabar tik kalba 
šokius ir chiniškus valgius. 
Šv. Petronėlės! dr-stė rengia šį

žiedų, deimantinių 
špilkų, spilkučių,

ir kitokių, 
laikrodžių,

Matote vienus ir kitus. Bet 
Wilson savininkai nėra griež
tai dar nusistatę ir galimas da
lykas, kad sliperius 
į čeverykus.

Baigiant šia diena 
pasisekė užtikrinti

permainys

VINCĄS MATUKA1TIS

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 metų amžiaus, Rugsėjo 
mėn., 27 dienų, 6-tą valandų 
vakare. Paėjo iš Suvalkų Ra
dybos, sodžiaus Gulbiniškių. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Agotą Stepanauskienę ir 
brolį Jonų. Kūnas pašarvotas 
randasi Paulovičiaus koplyčioj. 
3238 South Halsted Street. 
Laidotuvės įvyks Ketverge, V-tų 
valandų iš Paulovičiaus koply
čios j Apveizdos Dievo Bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimų.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Agota sesuo ir 
Jonas brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Ežerskis, Tol. Boulevard 
7667.

Ponas Bruchas ilgai galvojo 
ką tokio aukoti ir atrado, kad 
perlai bus tinkamiausį. Perlais 
mat galės pasidabinti bilc kas 
iš gražiosios lytės ir, kada 
juos uždėsi ant gražaus kaklo, auksinių ir sidabrinių. Kas no^ 
kiekvienas stebėsis ir džiaugsis. 
Įsivaizduokit sau panelę ar po
nią su puikiais perlais pasipuo
šusią: jos papuošalas žiba balz
ganais spinduliais ir vilioja 
kiekvieno akis pažvelgti ant 
dailios krutinės. Įsivaizduokit 
sau, kad kitos moterys maty
damos vieną'pasipuošusią pui
kiais perlais, prisiartina prie 
jos ir klausia:

“Ak, kokie puikus
Kur pirkai?”

“Tai pono Brucho. 
Naujienų maskaradui, 
mėjau juos už pasižymėjimą.*’

Įsivaizduokit sau, kad taip 
pasikartos dešimtimis kartų ir 
tai eis iš lupų į lupas ir pono 
Brucho vardas pasieks vis pla
tesnes ir platesnes minias žmo-| 
nių. Tai bus nauda ponui BruJ 
clmi, o dar didesnė nauda tai|

jau mums 
dovanas 

nuo - septynių biznierių, o tos 
dovanos galima padalyti seka
mai: linksminančios, papuo- 
šančios, pagražinančios, laiką 
nustatančios ir kojas parodan
čios. šiandie Gąlskis parnešė 
dar dvi, būtent: apšildančia ir 
apšvietančia. Tai jau yra pusė
tinas parinkimas.

perlai!

dovana
Aš lai-

laikordėlių ir kitokių daiktų

rėtumet plačiaus susipažinti 
su pono Brucho krautuve, ma
lones pas jį atsilankyti.

W1LSON’S Fashion 
3235 So. Halsted St., 
eeverykų krautuvė, 
nes, kurie aprūpina 
jas.

Be eeverykų mes 
du negalėtume gyventi 
kultūringoj šaly, o jei ir 
lėtume, daleiskim vasaros 
tu, tai vieniem nebūtų prak
tiška, rtes gręstų pavojus pa- 
sidurti kojas ir gauti kraujo ’ 
užnuodijimą. ff

Taigi Wilson ir sako, kadi

Shoes, 
tai yra 

arba žmo- 
musų ko-

nieku bu- 
šioj 
ga- 

me- Ponai biznieriai ir l/.:nio įs
taigos! Aš laukiu jūsų L. ikų 
ištiesęs ir savo ausį prilenkęs, 
kad jus parodytumėt savo ma
lonę ir savo simpatijų tiems 
Naujienų skaitytojams ir prie-

IčevePykai bus labai svarbi do-Bteliams, kurie rengiasi pasiro- 
vana. Bet tuo tarpu jis paža-idyt Naujienų maskarade dide- 
dejo duoti ne čeverykus, stiliais pasižymėjimais. Praneškit 
sliperius. Ar žinote koks yraBfnums apie savo dovanas! Ar 
[skirtumas tarp sliperių ir čeve-itai didelę dovanų duosit, ar ma- 
Įrykų? fetai: "žą, visiems- pasakysiu ačiū.

Dr. Gili, Specialistas /
40 No. Wells St.,

kampas YVashington
Valandos: Panetlėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-G. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.
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qp X/T *1 Abelnai Vaičkaus Dramos Teat-1 eatras-lVluzika ras žymiai progresuoja; vaidi
nimas gerinasi, veikalai irgi pa
renkami geresni, sceniškesni. 
reikia tik. Kad publika skaitlin 
giau teatrą lankytų, nes jis 
yra pilnai to vertas.

Ikišiol pertraukose vien var
gonais grajindavo p. A. S. PO
CIUS. šį kartą <jar dainavo ir 
p-lė M. Jakavičaitė, pritariant 
vargonais. Ji yra gera daini
ninkė ir jos dainavimo tikrai 
malonu klausytis.

Sekamas Vaičkaus Dramos 
Teatro vaidinimas bus spalio 4 
dieną,

Svirplys Užkrosny”

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA J IEŠKAU Antano Rusecko. Gir

dėjau gyvena Cicero ar Chicago, III. 
Labai malonččiau susižinoti, nes tu
riu svarbų reikalą. Malonėkite atsi
šaukti, ar kas jį žinote, meldžiu pra
nešti už ką busiu labai dėkingas.

ANTANAS GATAVECKAS
2113V6 Caroy Alley 

l’ittsburjjh, Pa.

PAJĖšKAU pusbrolio Justino Sli
žio, Plungės miestelio, 
žinot, praneškit man, 
brolau 
kaų.

Kas apie ji 
arba patsai 

atsiliepk, nes verkdamas jėš-

FRANK RUTUKAS, 
311 Kensington Avė., 

Chicago, III.

liuli Hou ■še.
—Viešintiškis.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKIA moterų “Coremaker”. 
Darbas naktimis ir nuo štukių. 

Mason & Davis,
7740 So. Chicago Avė.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų.

Gotsch Co.,
430 S. Green St.

PARDAVIMUI bučernė, geroj vle- n* ■ ai
toj; biznis cush. Pardavimo prie- rirjf
žastis — savininkas turi eiti į ii- I II1% 11(1111^
MitmnobilIių!’iu 1 nittlnUH nePras|9 Už $750 cash — likusius ant

S. 5th Avė. lengvų išmokėjimų — nupirksi
... Mnywood, III. 5 kambarių medinį bungalow,
i ei. Mayvvood l.> i_ T.., r---------------------- ------------------ furnace apšildoma, nauja, 37'/2 

| pėdu lotas. Arti lietuviškos 
PARDAVIMUI groserne, de* (bažnyčios, mokslainės ir karų 

likatesen, cigarų, saldainių linijos, 
krautuvė, geroje apiclinkėje.

3238 S. Ashland Avė.

Musų 
tu
re- 
ra 
tai

nes-

literatūra.

Pastabos
pirmąjį šiamePer

DzinRlzių pasirodymą, kuris į- 
vyks spalių m. 7 d., Lietuvių 
Auditorijoje, tarp visokių fonių 
A. Vanagaitis parodys Ameri
kos geografiją.

sezone

J1ESK0 PARTNERIU
PAIEŠKAU partnerio į automo

bilių taisymo biznį. Geistina, kad 
butų tokis žmogus, kuris supranta 
automobilių taisymų.

Atsišaukit
M. Gurskis, 

4614 S. VVestern Avė,

PAIEŠKAU kuogreičiausiu pusi
ninko į bučernės biznį, nes vienas 
negaliu apsidirbti. Reikia ir orde
rius išvažiuoti ir |fitku dirbti. Ka
pitalo daug nereikia. Bučernė pir
mos klesos. Atsišaukit per telefo
ną Pullman 7059.

10713 S. Michigan AVe.

4,
Reikia merginos virš 18 

tų amžiaus, darbas Jaunų 
talikių Merginų Kolegijoj, 
mylių nuo Chicagos. Turi 
kėti gerai angliškai, $25 į sa- duoti į dvi dienas. Biznis išdir- 
vaitę, kambarys ir valgis. Atsi * ‘ ‘ ----------
šaukit, 3211 S. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

me- 
Ka- 
300 
mo-

PARSIDUODA karčiama Bal 
to Dobilo kliube. Parduosime 
kuopigiausiai, nes norime par-

btas. Renda pigi. 1632 W. 46th
St., Tel. Boulevard 0192

Pereitą sekmadienį teatro 
mylėtojams teko susipažinti su 
lietuviams mažai žinomu, bet 
garsiu anglų pereito šimtmečio 
rašytoju Charles Dickens, kurio 
veikalą “Svirplys Užkrosny“ 
(jscenizuotą Stanislavskio, ver 
stą Pr. Kvietkausko) pastate 
Vaičkaus Dramos Teatras.

Mes, lietuviai, nors gyvena
me Amerikoje ilgus metus, la
bai mažai pažystame geresniuo 
sius anglų rašytojus,
laikraščiai duoda vertimų 
sų ar franeuzų rašytojų, bet 
tai pasirodo kuriniai anglli 
šytojų, o jei ir pasirodo, 
tik trumpesni, menkesni,
kaitant vieno kito Shakespeare 
kurinio. Tai dėlto, kad musų 
rašytojai yra perėję rusų mo
kyklas ir'jiems yra artimesnė, 
savo dvasia, rusų
Tečiaus pastaruoju laiku Lietu
voj pradėjo rodytis daugiau ir 
anglų literatūros, bet tai dau 
ginusia vertimai iš kitų kalbų. 
Ir Vaičkaus Dramos Teatras y 
ra sveikintinas už baudimą su
pažindinti mus su anglų klasi
kais, su anglų veikalų dvasia. 
Charles Dickens gi yra vienas 
pačių žymiausių anglų rašyto
jų, daug vietos savo raštuose Cago ir Maskvos Dailės Teatro Phones: Yd7 3408*—’ElvdV 1969 re».

The Miracle,

Morris Gest, kuris pastatė 
keletą gražiausių veikalų, pa
skelbė, kad jis sekamą vasario 
mėn. atgabens į Chicago pagar
sėjusį veikalą
dabar statomą New Yorke. Jis 
bus statomas Auditorijoj, ku
ri tam veikalui bus,taip pertai-1 
syta, kad bus panaši į katedros 
vidų. t |

Gest taipjau atgabens į Chi-

įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING. ĖXPRES8ING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turimo daug metų patyrimą.

3406 So. Hateted St.

REIKALINGI 2 kriaučiai prie 
vyrų ir moterų kostumeriško 
darbo.

6758 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas- 
Lunch room; gera vieta, netoli 
naujo marketo. Pardavimo prie
žastis — liga.

920 W. 14 Štr.
kampas Sangamon St.

PARDAVIMUI malevų, hard- 
ware krautuvė, daromas geras 
biznis, lenkų ir lietuvių koloni- ( 

Ijoj, yra 5 kamb. gyvenimui, 2 
REIKIA barberio vakarais ir karų garažas. Parduosiu labai 

subatomis arba tiktai subato- pigiai. 2237 W. 22 St.
mis. -------------------- :------- *------------

pigiai. 2237 W. 22 St.

V. Laucius,
1741 S. Union Avė.

Anglų teatruose šią savaitę 
Visur eina

• pašvenčius biednuomenės :r muzikalinį skyrių, 
vaikų vargams.

Toks yra ir jo “Svirplys Už
krosny.’’ čia irgi budinama nebus permainų, 
darbininkų vargus, jų sunkią senieji veikalai, išėmus Woods
kovą už būvį, fabrikantų žiau- teatrą, kur šią savaitę pradėjo 
rūmą ir begailestingumą, o eiti Ziegfeld muzikalė komedi- 
darbininkų sielos gerumą ir ty- ia “Kid Boots.” 
rūmą. Bet kaip kad pas ki | 
tus anglų rašytojus, taip ir 
pas Dickens’ą, geras nugali pik
tą ir visuomet gero genijus 
triumfuoja, — viskas baigiasi 
laimingai. Taip yra ir “Svin> 
lys Užkrosny.’’ Geras nuveikia 
piktą ir linksmi, “drožia šokį,” 
net ir akloji Berta užmiršta sa
vo liūdesį ir visiems smuikuo
ja linksmą šokį.-' j' ■

I veikalo turinį nesigilinsiu. 
T ikiuos, kad p. Vaičkus dar pa Į 
kartos tą veikalą (o verta jį , 
pakartoti, kad visi chicagiečiai (Vjystic; Senate—The Coast of 
galėtų jį pamatyt), tad I__
juo įdomauja, tas galės pats 
pamatyti jį scenoje ir pats, jį

Charlies Chaplin sutiko “pa
leisti svietan” ir išnaujo rody
ti jo aštuonis jau seniau pada
rytus paveikslus. Už tą 
gaus iškalno $1,000,000 ir 
komisą per penkis metus, 
penkių metų tie paveikslai 
gryšta jo nuosavybėn.

jis
dar
Po

su-

pa-Didesniuose krutumų jų 
veikslų teatruose šią savaitę 
rodoma:

Roosevelt — The Freshman,
su Ilarold Lloyd, Chicago—The

tad kas Folly; Tivoli — The Making oi 
O’Malley; Uptown —- Pretty 
Ladies; Pantheon — Venecijos 

'Karnivalas! Capitol — Califor-
V aidinti tą veikalą gana sun Straight Ahead; Orpheum 

’ , ■ Ch. Chaplin- “Gold Rush/’ 
Ypač ge.- Monroe — Kentucky Prlue.

ku. Bet visgi jis tapo šuva i-1_
dintas gana gerai.
ras buvo Briedis rolėj Kalebc 
Plemerio, žaislų dirbėjo. Jis 
davė visai suvytą typą, kuria-| 
mc artistas, kaip Briedis, visai j 
pranyko, bet liko tik senas, bei . 
geraširdis Piemens, viską au 
kojas savo aklai dukterei Ber
tai. Tokio gero savyto typo 
kuriame artisto asmuo išnyktų, 
o liktų tik vaizduojamas as
muo, labai retai tenka matyti. 
Briedis šia role parodė, kad jis 
yra didelis artistas. Ir labai 
gaila, kad jo sveikata neleidžia 
jam visiškai atsiduoti • scenai. 
Jis tikrai butų pažiba lietuvių 
teatro.

Puiki 
sunkioj 
kurią ji 
kį iš jos neiškrypdama. 
buvo ir P. Tendžiulytė 
Piribinglienės rolėj, 
lės nors kiek silpniau išpildy
tos, bet visgi gana gerai. M 
Kasparaiti* turėjo gana sunkią 
vežėjo Džiano Piribinglio rolę 
ir ją gana gerai suvaidino. Jis 
po gabia Vaičkaus režisūra žy
miai- progresuoja ir atsižvel
giant į jo didelį atsidavimą sce
nai, su lakiu ir iš jo susilauksi
me neblogo vaidylos. K. Bud
rys vaidino Tekltono rolę; vai
dino gana gerai, nors jo mimi
ka dar gana silpna. Naujos 
dvi artistės, A. Trainiutč ir 
jaunutė Kasparaitytė pasirodė 
gana gerai. Vaidinime dar da
lyvavo L švirmickienė ir J. 
Preikšą.

Jau pirmiau buvau rašęs apie 
vieną Vaičkaus vaidinimų ydą, 
būtent stoką harmonijos abel- 
naijie vaidinime. Ta yda yra 
jHĄ šalinama iš jo vaidinimų ii 
ypač šiame vaidinime jautėsi 
jau daug didesnė harmonija.

ir J. Gulbinienė 
rolėj 

nė sy- 
Gera 

Merės
Kitos ro

buvo 
neregės Bertos 
išlaikė iki galo,

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ON1S, Prez.

REIKALINGAS bučeris, turi 
mokėti lietuvių, anglų ir lenkų 
kalbas.

Boulevard 0772

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba atskirai. Puikiau-, 
šioj lietuvių kolonijoj. Puiki atei
tis suprantančiam bučernės biznį. 
Naujas namas, 2 po 5, 1—3 kam
barių, 3 ofisai, Storas ir garažas 
dėl 3 mašinų.

2419 Marquette Blvd.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.490 Mikvaukee Av. Haymarket 1018 

461 N. Halsted St. Haymarket 4221
✓

PIRKIT. PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Suppiy Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
• Del grosernių, bučernių, delikate- 

t 1 sen» restauracijų, saldainių krautų
jų 1 CX1JL vių, keptuvių. Specialis prirengi-

1 mas Sostheim’s labai tvirta uel 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš-

1912 SO. STATE STREET 
| ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

'Kas, ką, kur, kaip ir,ulok^į‘J,u- 
! kada rengia, veikia 1 A™AMnIi 

ar kviečia
Roseland. — Lietuvių Darbinin

kų Namo Bendrovės direktoriai nu
tarė šėrininkų susirinkimus per
traukti per du mėnesiu, t. y. spa
lio 5 d. ir lapkričio 2 d. Visi šė- 
rininkai ir šėrinikės jsitėmiykit, 
kad suminėtose dienose bendrovės 
šėrininkų susirinkimai neįvyks. Jis 
jvyks gruodžio mėnesy.

J, Tamašauskas, seki’.

RepcticijoH veikalo “MILDA” į- 
vvks trečiadieny, i;ugsėjo (Sept.) 
3(1 d., lygiai 8 v. v., Pulaski Park 
svetainėj, prie Noble ir Black- 
hawk gatvių. Lošėjai visi malonė
kite susirinkti ir nesivėluoti. •

Birutės praktikos jvyks spalio 
1» d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sq., ant 30 St. ir S. Halsted St. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes 
komi). Vanagaitis neprileis daly
vauti chore, jeigu neatsilankysit 
ant -paskutinių painokų prieš kon- 
cerlą. —Valdyba.

ISRENDAVOJIMUI
Pasirendavoja 5 kambarių 

flatas. Naujos mados įtaisy
mai. 1/2 bloko nuo Archer Avė. 
Rendos mėnesiui mažai šeimy
nai tik $22.00.

4836 S. Ridgeway Avė.
RENDAI 6 kambarių flatas. 

Elektra, gazas. Renda mėnesiui 
— $30.

Atsišaukite.
722 W. 19 Str.

JIESKO DARBO
IEŠKAU darbo; esu patyręs au

tomobilių niekanikas ir “ignition”. 
Kam reikalingas toks žmogus, pa
šaukite Tel. Triangle 3176. Taipgi 
apsiimu pataisyti jūsų automobi- 

| lių ar troką jūsų pačių garažiuje.
Pranešiman Northsidės lietuviams Pašaukite tel. 1 rlangle 3176
Northsidės Draugijų Sąryšis ren

gia gražų vakarėlį su datig dova
nų nedėliojo, spalio (October) 4 d. 
Ljuosybėą svet., ,1822 Wabansia 
Avo., 7 vai. vakare. Rus žaismės, 
šokiai ir įvairus pamarginiinai. 
Atsilankiusi publika galės smagiai, 
gražiai ir užganėdinančiai praleis
ti liuesą laika šiame vakare. To
dėl rengėjai kviečia northsidieČius( 
skaitlingai atsilankyti teikimui sa-. 
vo paramos vienintėliam kulturi-1 
niam centrui — Northsidės Lietu
vių Knvgynui. šiame vakarėlyje 
bus suteikta dovanų: Lalio Žody-’ 
nas, Mandalina, “Naujienos”, $5.00 
aukštu ir knyga “Iš tamsios praei
ties į šv’osia ateitį”. Nuoširdžiai į 
kviečia Komitetas, I

P. S. — Kuriė 'esate paėmę serl- 
rlias platinimui Northsidės Drau
gijų Sąryšiui, malonėkit minėtas 
‘■erijas gražinti ne vėliau spalio 3 
d. Šiuo adresu:

malonėkit minėtas

K čiunlevičlus, 
1719 N. Robey St.

■SS

MOTERŲ
REIKIA —

Dviejų 
“coremaker 
gera mokestis.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Aye.

patyrusių moterų 
r” .. Nuolat darbas,

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėėtojų į departamenti- 
nę krautuvę. Atsišaukit.
47 Street Departament Store

1741 W. 47th St.

REIKALINGAS duonkepys 
prie juodos, baltos duonos ir 
keiksų. Užmokestis pagal dar
bą. Geram žmogui gera vieta.

Atsišaukite:
10754 Perry Avė.

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
šerne ir minkštų, gėrimų Storas, 
tarp šapos įr rooming house. Ge
rą pelną neša. Turi būt parduota 
greitai, nes išvažiuoju i Lietuvą.

Phone Haymarket 0705

Už $1,000 cash — likusius 
ant mėnesinio išmokėjimo — 
nupirksi 6 kambarių eottage, 
furnace apšildoma, 30 pėdų lo
tas.

Už $3,000 cash, nupirksi 2*/j 
aukščio mūrinį namą — 3 pa
gyvenimai, 2 po 6 kambarius 
ir vienas 4 kambarių, vandenio 
šiluma (hot »ater heat), ne
ša rendos $160 į mėnesį.

Jeigu turi lotą, tai priimsi
me kaipo dalį pirmo įmokėji- 
mo ant 2 aukščių medinio na
mo, naujas — po 5—5 kamba
rius, deeping porch, ice box ir 
1.1. Ix)tas 33 pėdų platumo. 
Randasi po No. 23 W. 103rd 
Place.

Turime daugybę kitų praper- 
I čių ant pardavimo, arba mai- 
, no. Skolinam pinigų ant 1-mų 
ir 2-rų morgičių už prieinamą 
kainą. Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

WILLIAM C. WOOD
ir

JONAS RUIKO 
Savininkai ir Statytojai Namų 

11055 Michigan Avenue 
Parkvvay Bldg.

2-os lubos. Kambaris No. 202 
Phone Pullman 7468

Kąn nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namui., 

•farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
soh dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimcsnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

REIKIA —
BUČERIO;
Atsišaukite tuojau.

1840 So. Halsted St.
Canab 5821

PARSIDUODA lietuviškas 
restauralitais — biznis išdirbtas 
ir gera nešąs pelną. Priežastis 
pardavimo 2 bizniai.

2414 W. 47 Str.

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. ROBINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai, 4 

kambarių, labai gerame padėji
me, nebrangiai.

3401 Widlace, Ist fl.

PARDUOSIU pigiai 3 šmotų 
parloro sotą, vartotas tiktai ke
lis mėnesius, apsiūtas geros 
rųšics skūra ir padarytas iš rie 
šutinio medžio. H. LASKY, 

3338 Douglas Blvd., 
Rockwell 5910 '

PARDAVIMUI
$700 KIMBALL GROJIKUS 

PIANAS
DEL ligos parduosiu savo groji- 

klį su benčiumi ir 72 rolės 
$125.

Ateikite asmeniškai, klauskit 
MR. DUBRO

2332 W. Madison St. 1 fl.

UŽ

PARSIDUODA 3 kėdžių barber- 
nė, pigi randa, ilgas listas, 4 kam
bariai dėl pragyvenimo. Priežastis 
pardavimo —. einu ant ūkės.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
2241 W. 21 St.

PARDAVIMUI groserne lie
tuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
4642 S. Wood St.

PARSIDUODA groserne 
delikatesen krautuvė.

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 St?

ir

Pardavimui rooming hause, 
7 kambarių su rakandais apart- 
mentas, geros įplaukos.

Mrs. Morton,
2358 Indiana Avė. Apt. 604 

Boulevard 6100

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne Brighton Parke; vi
sokių tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas. Atsišaukit.

Stanley Sakalauskas 
4235 S. Kedzie Aye.

NAMAI-ZEME
BRIGHTON PARK

Netoli nuo ' Archer ir Crane 
Co. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
skiepas. 4-4 kambarių, Gable 
stogu, pečiumi šildomas, aug* 
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flatų, mūri
nis, 6-6 kambarių, pečiumi šil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12Q00. 3 flatų, 
medinis, 5-5 kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot- 
tage Bridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
namus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9305 arba 
Republic 8915 .

NEPAPRASTA proga uždėti ga- 
soljno ir užkandžių stanciją arba 
Road House ant didelio bizniavo 
kampinio loto -33% X125 pėdų, ant 
59-to. bulvaro vidury miesto Oak 
Lawn, kuris dabar smarkiai pra
dėjo augti, kada prie šalies nupir
ko didelį šmotą žemės Horse Rače 
Trakem budavoti “ . \ 
Saidvokai ir gatvės įtaisyta ir ap
mokėta.

Skersai gatvės už 
pą prašo $7500, bet iš> priežasties 
greito apleidimo miesto savininkas 
yra priverstas parduoti į vieną sa
vaitę laiko tik už $3500. Pusę įmo
kėti. Už keleto mėnesių bus dau
giau kaip du syk tiek, kada už
baigs Horse Rače Trakes būdavot. 
Nepraleiskit progos, 
greitai

už $1,000,000.

toki pat knm-

J. ZAKER, 
4650 S. Western

pnmatykit

i
Avė.

$1000 CASH
1029 W. 108rd PI.

5-6-7 kambarių mūrinis bungalow, 
furnas gildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
MR. PADDOCK

30 N. Dearbom St.
Randolph 0650

PARDAVIMUI didelis pikni
kų daržas, 11 akrų žemės ir 
viešbutis, jei reikia, 10 mylių 
nuo Chicagos. Yra visi moder
niški įrengimai. Einu lauk iš 
biznio.
Halsted St., Box 618

Naujienos, 1739 So.

PARSIDUODA dviejų augštų me- 
dinls namas, 5 ir 6 kambariai, biz- 

L) niava gatvė. 6 metų senumo, lotas
PARDAVINfUI pigiai grosernė ir 

bučernė, bižnis išdirbtas per 
rtietų ir eina gerai. Randasi 
bizniavęs gatvės. Priežastis — 
žiuoju į Lietuvą. Yra aukso proga' rįikin ’ įnejt * $4,m7Atsišaukit 
padaryti pinigų. ----  “ *“ * ~

10415 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA namas ir bučer
nė lietuvių apgyvento! vietoj. Biz- 

••••••■į jr tanl galiu 

rei-
nis gerai išdirbtas 
duot prirodymus.

Gera proga lietuviui. įnešti 
kia $16,000.

Atsišaukite:
4250 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 22 
flatų namas, 
mados, 
lašais, 
namas

7806 S.

, viskas naujausios 
vanos įmūrytos su lietaus 
didelis Kevvanee boileris, 
gerai pastatytas,

W. J. BUTCHER, 
Laflin Avė. Vincennes 8164

f . I *'

$1500 ĮMOKĖTI
Nkipirksite 7 kambarių 'medinę 

rezidenciją lietuvių apiclinkėje 
prie 4033 S. Artesian Avė., garu 
Šildoma, stikliniai ir su sieteliais 
frontiniai porčiai, 2 karų garažas, 
kaina $6800 greitam pardavimui 
Vienatiniai agentai,

E. B. Flynn, 
2508 W. 63rd St. 
Tel. Republic 2700

1 lubų krautuvių bargenai
Trys vienų lubu krautuvės ran

dasi 5318-20 S. Kedzie Avė., ren
dos $2700, kaina $21.500. Trys krau
tuvės prie 5836-40 S. Wester,n Avė. 
Rendos $2700, kaipa $22,500. Trys 
krautuvės prie Western ir 67 St. 
rendos $3000, kaina $23,000.

Frank A. Mulholland Co. 
6243 S. Western Avė. 

5913 S. Kedzie Avė.
—------------- ------- —--------- —-----

$3000 įmokėti nupirksite 6 kam
barių karštu vandeniu Šildomą 
bungalow, stikliniai porčiai, su 
grindimis viškai, 30 pėdų lotas, 
augštas skiepas, 6223 S. Francisco 
avė. Vienatiniai agentai,

E. B. Flynn,
2508 W. 63rd St. Republic 2700

PARSIDUODA ar išsimaino 2 
aukštų medinis namas su bučerne 
ir groserne; daroma geras biznis, 
nėra kito tokio biznio arti. Yra 
elektra, maudynės, furnasu Šildo
ma. Parsiduoda pigiai.

5306 S. Union Avė. 
Tel. Yards 1321

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence)., Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted FU Chicago, III.
(kiamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

imifinmmimimTiy

Didelėse Išdirbystčse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESI MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

‘dieninės ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. • Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, lotas 40x144, kaina teisin-1 
ga. Pamatykite savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,000. Morgi- 
čių yra $12,000 ant 5 metų. Tai 
kas- ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 S. Halsted St. Tol, Blvd, 5066

VISAI nauji, dar nebaigti staty
ti parsiduoda 3 bungalow po 7 
kambarius. Naujausios madoM jtai-

Randasi ant 50y 125 pėdų; furnasu apšildoma,1 symai. Vandeniu šildomi. Bungalow 
• va-1 rendos $95 į mėnesį, kaina $13,500, > randasi ant gražaus tyro oro MeL 

1 rose Parke. Atsišaukit. Agentų ne
reikia.

10

gražaus tyro oro Mel-

1616 W. 47th St. 
Tel. Boulevąrd 0344 N. 15th Avė.

me- 
pasi- 

naują

ŠTAI JŪSŲ LAIME
Išmokiname Anglų Kalbos,/Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
gijo mokslus, — šiandie jie yra 
aimingi! čia kiekvieną žmogų 
cad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite Šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P, Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St, Chicago, III.

IŠMOKYT MUKININKYSTĖS 
UŽdibkit $12 iki $16 j dienų

Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystčs prie patyrusių instruk
torių. Klesos dieninės ir vakarines. 
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.


